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รายงานจากคณะกรรมการ 

 ในปี 2561 หลังจากกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มโดยการ โอนธุรกิจหลักของบริษัทให้กับบรษิัท

ย่อย คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด เพื่อให้บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกจิการอื่นเทา่นั้น และบริษัทฯได้เขา้ซื้อหุ้น

ใน บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเตมิจนกระท่ังมีสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 45.34 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว

ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากดั (มหาชน) รวมทั้งมกีารแบ่งแยกธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ในปีน้ีบริษัทฯ ยังได้พันธมติรเขา้มาร่วม

ทุน คือ Cathay Financial Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจการเงินและประกนัภัยในไต้หวัน ซึ่งมีฐานะทาง

การเงินท่ีมั่นคง มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและธุรกิจการเงิน จะเอื้อประโยชน์และช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการ

แข่งขันของบรษิัทท้ังในและตา่งประเทศ 

 ส าหรับธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯก็ขยายธุรกิจให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันในเวียตนาม โดยมีการขยายสาขาของ

บริษัทไปตามเมืองต่างในเวยีตนาม รวมทัง้ได้เริ่มด าเนินธุรกิจใหสิ้นเชื่อแล้วในประเทศลาว 

ในส่วนของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ภาพรวมของกลุ่มสามารถขยายสินเชื่อจากเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ถึงร้อยละ  

29 จากปี 2560  ขยายสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้จนถงึส้ินปี  2561 บริษัทฯมีสาขาที่เปดิให้บริการแล้วรวมทั้งสิ้น 2,870 สาขา 

เปิดบริการอยู่ตามชมุชนเมืองในกรุงเทพมหานครและตา่งจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทัง้มกีารให้บริการเพิม่เตมิในส่วน

ของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชพีภายใตก้ารก ากับ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯจะยงัคงปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง และ

บริหารจัดการหนี้และควบคุมคา่ใช้จ่าย ท าใหบ้ริษัทสามารถสรา้งผลก าไรให้เติบโตขึ้นจาก 2,715.15 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 

3,000.89 ล้านบาท ในปี 2561 เติบโตขึ้นร้อยละ 10.52  

กลุ่มบริษัทฯจะยังคงมุง่มั่นทีจ่ะสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง และตัง้เป้าจะขยายธุรกิจให้

โตกว่าปี 2561 อีกร้อยละ 30 โดยการขยายสาขาใหเ้ข้าถึงชุมชน ปล่อยสินเชื่ออยา่งระมัดระวัง บริหารความเส่ียงจาก

สถานการณ์ต่างๆ ขยายธุรกจิในด้านตา่งๆของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ตั้งเป้าจะพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจ ไมว่่าจะ

เป็นพันธมิตรในประเทศหรือตา่งประเทศ เพื่อขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่อาจเสริมให้บริษัทฯเติบโตไปได้ในอนาคต  

บริษัทฯยังคงมุง่มั่นสร้างความแขง็แกร่งของธุรกจิ ภายใต้ประสบการณ์ของบคุคลากร ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัท เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าบนระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท สร้างผลตอบแทนใหก้ับ

ผู้เกี่ยวข้อง ไม่วา่จะเป็นผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่คา้ ลูกค้า พนักงาน 

  



  
 

 

ในโอกาสนี้คณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า พันธมติรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างด ี

และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีตัง้ใจและทุ่มเทให้บริษัทฯเติบโตและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

   

 

        นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ 

           ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษทั 

วิสัยทัศน ์

เป็นผู้นําแห่งรา้นสะดวกซื้อทางการเงินของประเทศไทย 

พันธกิจ 

ให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีทีม่ีความต้องการ โดยมีการบริหารความเส่ียงของสินเชือ่ให้เหมาะสม และมี

การพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 

เป้าหมายในการดําเนนิธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า 

ขยายการให้บริการครอบคลุมทุกตําบลในประเทศไทย และขยายการให้บริการไปยังประเทศในแถบอาเซียน โดย

พิจารณาผลิตภัณฑใ์ห้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิและความต้องการการใช้เงินในแต่ละประเทศ ภายใตก้ารประเมิน

ความเส่ียงอยา่งระมดัระวงั พร้อมทั้งขยายธุรกจิบริหารหน้ีด้อยคณุภาพและธุรกิจการติดตามหนีสิ้น 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคญั 

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวแก้วบุตตา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ

แก่ลูกค้าในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ยังมีความต้องการบริการทางการเงินอีก

มากแต่ไม่มีโอกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบันการเงินโดยการเปิดสาขาเพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย ภายใต้เครื่องหมาย

บริการ/ชื่อทางการค้า “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” และ ก็ได้ชูชื่อทางการค้าและปรับรูปลักษณ์ใหม่ของสาขาเป็น “ศรี

สวัสดิ์ เงินสดทันใจ”  ด้วยจุดเด่นท่ีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ผ่านสาขาทั้งหมดรวม 2,870   สาขา (ข้อมูล ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยให้บริการแก่ลูกค้า

รายย่อยทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ  

ความเป็นมาและพัฒนาการท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี้ 



 
 

 

ปี 2522-2543 ครอบครัวแก้วบุตตาเริ่มดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเชื่อโดยใช้
ทะเบียนกรรมสิทธิ์รถทุกประเภทเป็นหลักประกัน หรือสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ 

ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการบริการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยทยอยเปิดสาขาเพิ่มเติมไปในจังหวัด
ต่างๆ นับเป็นผู้บุกเบิกสินเชื่อประเภทรถแลกเงิน 

ปี 2550 - ขายธุรกิจเดิมซึ่งรวมถึงสาขาและเครื่องหมายบริการให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายหน่ึง 

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

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

SP ภายใต้การบริหารของกลุ่ม ขยายธุรกิจรับจ้างจัดเก็บหนี้และบริการสินเชื่อ และเพิ่มสาขาเป็น136 
สาขา 

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

สดทันใจ” 
ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มโดยบริษัทฯซื้อบริษัท 2 บริษัท ที่ไม่มีการประกอบธุรกิจ 

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

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

ปี 2555 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบยีนและชาํระแล้วจาก 200 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท 

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



 
 

 

ปี 2557  บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้ว
เป็น 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทําการซื้อขายได้เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557  

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

 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จํากัด ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เพื่อรับจ้าง
ติดตามหนี้และรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ โดยได้รับใบอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557  

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

 ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 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                                    ทุนจดทะเบียน 200 
ล้านบาท 

 ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 1,627 สาขา 



 
 

 

ปี 2559  ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,060 ล้านบาท เป็น 1,086.5 ล้านบาท       
                    26.5                                1                        
                      จํานวน 25.5 ล้านหุ้น และเพื่อ         ปรับ      การ         
                                                           จํานวน  1 ล้านหุ้น 

 จัดตั้ง บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จํากัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อให้บริการบริหาร
จัดการและที่ปรึกษา ด้านการจัดการระบบสินเชื่อรายย่อยและการผ่อนชําระ และภายหลังมีการ
ปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัท จึงขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิส
เซส จํากัด ให้แก่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) 

 จัดตั้ง บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจติดตาม
หน้ี 

 จัดตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จํากัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อลงทุน และ /หรือ ร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการ
ให้บริการสินเชื่อรายย่อยในต่างประเทศ 

 เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)ในสัดส่วนร้อยละ 9.84 
ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด และยื่นขออนุญาตถือหุ้นสามัญของสถาบันการเงินเกินกวา่ร้อย
ละ 10 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นใน 
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 100 จากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ
วันท่ี 27 ธันวาคม 2559   

 ณ 31  ธันวาคม 2559 มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 2,130 สาขา 

    2560                                           (     )                                          
                  (     )                                                       36.35  

                                   1,086.5              1,130                
                                                                                              
            41.8                                                                 
                                          1        1.6           

                                       2014                1               2,000         
                                                         2014        และบริษัท ศรีสวัสดิ์ 
พาวเวอร์ 2014 จํากัด เริ่มดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ให้บริการจัดการสินเชื่อ เร่งรัดติดตาม
หน้ีสิน 

                                                                                                 
        “                           1979        (     )      “                               
       (     )” เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 



 
 

 

                                                                             
                  

                                         (   )                     12.08         ถื                
                                                                                      

                                                        1                                        
                                                                         50,200       
                                             53,513     

 ณ 31         2560                      2,490        

    2561                                    1,130              1,192.72                
                    62.77                                1                        
                          60.41                                                    
                                                         จํานวน  2.36           

                 ย่อยและบริษัทร่วมดังนี้ 
1. เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท            อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง                10  

            300          
2. เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท 
3. บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่น

แนล โฮลดิ้ง จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท โดยบริษัท ศรี
สวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด เพิ่มทุนจํานวน 210 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
75 ของทุนจดทะเบียน ส่วนอีกร้อยละ 25 เป็นการขายหุ้นให้แก่ Win Lily Pte Ltd. เพื่อเป็น
การเอื้อประโยชน์ในการทําธุรกิจในเมียนมาร์ 

 ย้ายสํานักงานจากอาคารเดอะไนน์ แกรนด์พระรามเก้า มาที่อาคารศรีสวัสดิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ 

 จดทะเบียนเลิกบริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด 

 ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,192.72 ล้านบาท เป็น 1,249.71 ล้านบาท โดยออกเป็น
หุ้นสามัญจํานวน 57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด ได้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. หรือบริษัทในเครือ ในราคาเสนอขาย 45 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 2,565 ล้านบาท 

                พี เล็นดิ้ง                     5         ถ ื              ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 75 
อีก ร้อยละ 25 เป็นส่วนของผู้ร่วมลงทุน      ประกอบธุรกิจทํา platform สําหรับ
                      

 ณ 31         2561                      2,870        



 
 

 

  

1.3  โครงสร้าง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างของบริษัทฯเป็นดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. ศรีสวัสดิ์ ค            

 

บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์

เนช่ันแนล โฮลดิ้ง 
บจ.เงินสดทันใจ 

บจ. บริหารสินทรัพย์  

เอสดับบลิวพี 

บจ. ศรีสวัสดิ์ พาว

เวอร์ 2014  

Srisawad 

Vietnam LLC 

บจ. เอสดับบลิวพี 

เซอร์วิสเซส 

99% 95% 99% 100% 

100% 75% 100% 

บจ. ศ          

             (   ) 

บ            

            

45% 75% 

บจ. พี เล็นดิ้ง 



 
 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “           เงินสดทันใจ” สินเชื่อเช่า
ซื้อจักรยานยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ รับจ้างติดตามหนี้และการซื้อหนี้จาก
สถาบันการเงินมาบริหาร โดยธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน แบ่งการให้บริการตามประเภทสินเชื่อและ
หลักประกันดังนี ้

บริษัท การประกอบธุรกจิ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์              จํากัด 
(มหาชน) 

                  (                                                    
ซื้                                                             
                                                  2014       ) 

                                
(     ) 

                                                                           
                              ให้บริการสินเชื่อ                      
            และให้บริการตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ 

บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่  สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มี
หลักประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (ปัจจุบัน
ชะลอการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคล) 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิว
พี จํากัด 

ให้บริการรับจ้างติดตามหนี้และรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน มา
บริหาร 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
โฮลดิ้ง จํากัด 

ดําเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  พาวเวอร์ 2014 
จํากัด 

ให้บริการรับจ้างตรวจสอบ ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อแบบมี
หลักประกัน ประเภท บ้านและที่ดิน ทาวน์เฮ้า ส์ และอาคารชุด และ
หลักประกันประเภทรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัส
รถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว 
รถยนต์ส่ีล้อ                                                         และ
ให้บริการขายประกันวินาศภัย  

บริษัท พี เล็นดิ้ง จํากัด จัดทํา platform สําหรับให้บริการในการปล่อยสินเชื่อ 

บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส ให้บริการด้านการบริหารจัดการและท่ีปรึกษาด้านการจัดการระบบสินเชื่อรายย่อย 



 
 

 

จํากัด และการผ่อนชําระให้บริษัทอื่นในประเทศกลุ่มอาเซียน 

Srisawad Vietnam LLC                                

                               (   ) 
       

                                                               
                 2561  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้สินเชื่อรวม 29,433  ล้านบาท ประกอบด้วยบัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียน
รถตามสัญญาเงินกู้รวม 12,437.27 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถตามสัญญาเช่าซื้อรวม 2,753.96 ล้านบาท 
บัญชีลูกหนี้สินเชื่อบ้านและที่ดินรวม 10,994.30 ล้านบาท และบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและสินเชื่อส่วน
บุคคลรวม 3,247.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.26 ร้อยละ 9.36  ร้อยละ 37.35  และร้อยละ 11.03 ของสินเชื่อรวม 
ตามลําดับ 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบรษิัทตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2559- 2561 เป็นดังนี ้

งบการเงินรวม 
ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจหลัก       

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 747.53 14.01 1,278.90 18.27 954.36 12.11 
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 3,260.61 61.11 3,664.65 52.36 4,811.31 61.05 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 4,008.14 75.12 4,943.55 70.63 5,765.67 73.16 
รายได้อื่นๆ1/ 1,327.21 24.88 2,055.14 29.36 2,115.65 26.84 
รายได้รวม 5,335.35 100.00 6,998.69 100.00 7,881,32 100.00 

หมายเหตุ:1/รายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าปรับเป็นต้น 

 

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ ์

2.1    ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจสินเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดนิ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บรกิารสินเชือ่แบบมีหลักประกันโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์              จํากดั (มหาชน) (              
              2560),                            2014                                           (     ) (เริ่มให้บริการ
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 เนื่องจากการโอนธุรกิจบางส่วน) ให้บรกิารในประเทศไทย ส่วน Srisawad Vietnam LLC 
ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกนัประเภทรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศเวียตนาม และบริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่า
สินเชื่อ (ลาว) จาํกัด ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน โดยหลักประกันที่กลุ่มบริษัทฯให้สินเชือ่เป็นรถทุกชนดิ เช่น 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) 



 
 

 

รถจักรยานยนต์ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถแทรกเตอร์ รถพว่ง รถใช้งานเพื่อการเกษตร เป็นต้น  รวมทั้งหลักประอันอื่น เช่น 
บ้าน ท่ีดิน อาคารชุด  
ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน โดยมียอดลูกหน้ีสุทธิ
ตามสัญญาเชา่ซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยมืรวมทัง้ส้ิน 26,185 ล้านบาท  
 

ตัวอย่างหลกัประกนัทีก่ลุ่มบริษัทฯ ให้สนิเชือ่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
หากพิจารณาตามประเภทของนิติกรรมสัญญาในการให้กู้ยืม สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้  
(1) สัญญาให้กู้ยืม กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ยืมในลักษณะสัญญากู้เงินสําหรับหลักประกันทุกประเภท แบ่งตามประเภท

หลักประกันได้เป็น 2 กลุ่มคือ  

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

บ้านและที่ดิน 

รถสิบล้อ รถสีล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ 

รถเกี่ยวข้าว รถแทรกเตอร์ 

รถยนต์นั่งส่วนบคุคล รถกระบะส่วนบุคคล 

รถพ่วง 



 
 

 

(ข) หลักประกันประเภทโฉนดที่ดิน บ้านและคอนโดสามารถแบ่งตามประเภทการจดทะเบียนนิติกรรมได้อีก 2 
ประเภทดังนี้ 

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

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

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

 
ยอดสินเชื่อจ าแนกตามประเภทนิติกรรมสัญญา 

สินเช่ือทะเบียนรถจําแนกตาม
ประเภทนิติกรรมสัญญา 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สัญญาเงินให้กู้ยืม 13,925.82 80.53 16,752.75 77.71 23,431.57 89.48 
สัญญาเช่าซื้อ 3,367.62 19.47 4,805.80 22.29 2,753.96 10.52 
รวม 17,293.44 100.00 21,558.55 100.00 26,185.53 100.00 



 
 

 

ในด้านระยะเวลาการผ่อนชําระ กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาปล่อยสินเชื่อระหวา่ง 6 – 48 งวดขึ้นอยู่กับประเภทของ
หลักประกัน เช่น ในกรณีท่ีเป็นรถจักรยานยนต ์กลุ่มบริษัทฯ จะพจิารณาให้ผ่อนชาํระไม่เกิน 18 งวด แต่หากเป็นรถยนต์
ทั่วไป กลุ่มบริษัทฯ กําหนดระยะเวลาการผ่อนชาํระไม่เกิน 36 งวด หรือในกรณีท่ีเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยม บ้าน 
หรือโฉนดที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อระยะเวลาไม่เกิน 48 งวด สําหรับดอกเบีย้ในการให้สินเชื่อของ
กลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน 
 
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการพาณิชยแ์ละเพื่อโครงการ 
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเพือ่การพาณชิย์และเพื่อโครงการ โดย บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จาํกดั (มหาชน) เป็นการให้
กู้ยืมเงินแกธุ่รกิจประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ เพื่อขยายธุรกจิของลูกค้า ขยายโรงงาน โครงการ
ใหม่ๆ โดยจะจดัหาสินเชื่อลักษณะตา่งๆให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับความเส่ียงด้านหลักประกัน 
สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการพาณชิย์และเพื่อโครงการท่ียังคงคา้งอยู่ทัง้ส้ิน 266.34 ล้านบาท 
 
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อสําหรับรถจักรยานยนต์ใหม ่
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่โดย บริษทั เงินสดทันใจ จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  แต่เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทประเมินความเส่ียงในการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนตใ์หม่อยูใ่นระดับสูง จงึชะลอการปล่อยสินเชื่อเชา่ซื้อ
รถจักรยานยนตใ์หมต่ั้งแต่ปี 2558  
ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ไม่มีบัญชีลูกหนีแ้ละยอดหนีสิ้นเชื่อเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ทีย่งัคงค้างอยู่ 
 
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแบบไมม่ีหลักประกัน 
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันโดย                                 (     ) บริษัท เงินสด
ทันใจ จาํกัด ซึง่เป็นบริษัทย่อย โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยดงันี ้
     

สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค 
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ บริษัทเงินทุน ศรี
สวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาํเนินธุรกจิ โดยเน้นให้บริการเฉพาะกลุ่มแก่พนักงานบริษัทตา่งๆ โดยมีการให้เงินกู้ทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว  

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบั 
กลุ่มบริษัทฯได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกาํกับตัง้แต่ปี 2554 ซึ่งกลุม่บริษัทมีนโยบายให้
สินเชื่อเฉพาะผู้ประกอบอาชีพทีม่ั่นคง มีหลักแหล่งที่แน่นอน และต้องมีผู้ค้าํประกันอย่างน้อย 2 ราย แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อประเมินความเส่ียงแล้ว กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายชะลอการให้สนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบัตั้งแตต่้นปี 2559  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  มีบัญชีลูกหน้ีสินเชื่อส่วนบุคคลรวมทั้งสิ้นจํานวน 6 สัญญา และมียอดลูกหน้ีตามสัญญากู้

เงินเทา่กับ 0.15  ล้านบาท และยังคงมีการติดตามลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง  



 
 

 

  สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 
กลุ่มบริษัทฯได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกาํกบั (“สินเชื่อนาโนไฟ

แน้นซ์”) ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2558 เนื่องจากการให้สินเชื่อรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน

เพื่อการประกอบอาชีพจึงมีความเส่ียงมากกวา่สินเชื่อทีม่ีหลักประกัน  กลุ่มบริษัทฯ  จึงมีนโยบายการให้สินเชื่อกับผู้

ประกอบอาชีพท่ีคิดจะเริ่มธุรกจิหรือขยายธุรกิจของตนเองผ่านระบบ แฟรนไชส์  โดยจะพิจารณาจากแฟรนไชเซอร ์

หลักแหล่งหรือทําเลที่ตัง้ทีป่ระกอบอาชีพท่ีแน่นอน ประมาณการรายได้ประมาณการค่าใชจ้่าย และพิจารณาวงเงินท่ี

เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าวลง รวมทั้งพจิารณาให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯท่ีมีประวัติการชาํระเงินท่ีด ี

สําหรับรายได้จากธุรกจิสินเชื่อรายย่อยเพือ่การประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินกูย้ืม ค่าธรรมเนียมการ

ชําระขั้นต่าํ คา่ธรรมเนียมการทําสัญญา ค่าปรับจากการผิดนัดชําระเงิน 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มบริษทัให้ความสําคัญต่อการพิจารณาความสามารถในการ

ชําระหนี้ของลกูค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบประวัติการค้างชาํระจาก

บริษัท ข้อมูลเครดติแห่งชาติ จํากัด สําหรับระยะเวลาการให้สินเชื่อจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อระหว่าง  24 – 36 งวด 

หากลูกหนี้ผิดนัดชําระ 4 งวด กลุ่มบริษัทจะดําเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าจ่ายชําระหรือเลิกสัญญา หากลูกคา้ไม่

ชําระเงินจะดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีบญัชีลูกหน้ีสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพรวมทั้งส้ินจาํนวน 430,628 สัญญา และมียอด

ลูกหนี้ตามสัญญากู้เงินเทา่กับ   3,247.32  ล้านบาท โดยระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อจะอยู่ในชว่ง 12-30 งวด  

สําหรับดอกเบีย้ของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ค่าปรับและค่าบริการ รวมกันแล้วคดิเป็นอัตราดอกเบี้ยทีแ่ท้จริงแลว้

ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อป ี 

 

 
 

 
 
 
 
 
ธุรกิจเร่งรัดตดิตามหนี้สนิ 
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรง่รัดตดิตามหนี้สิน โดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จาํกดั และบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาว
เวอร์ 2014 จํากัด ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย  โดยมุ่งเน้นการติดตามหนี้ท่ีมีหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิว

สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อใหม่
จําแนกตามระยะเวลาการให้
สินเช่ือ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1 - 12 งวด 103.82 54.21 445.75 64.00 3,052.59 60.62 
13 - 18 งวด 36.26 18.93 147.20 21.13 1,549.75 30.77 
19 - 24 งวด 33.33 17.40 75.05 10.77 397.22 7.89 
25 - 36 งวด 18.11 9.46 28.54 4.10 36.48 0.72 
รวม 191.52 100.00 696.54 100.00 5,036.04 100.00 



 
 

 

พี จํากัด จะรับติดตามหนี้ของสถาบันการเงิน ส่วนบรษิัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด จะรบัติดตามหนี้ของกลุ่ม
บริษัทลิสซิ่งและบริษัทรถยนต์  
กลุ่มบริษัทฯมคีวามเชี่ยวชาญและมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการติดตาม เรง่รัดหน้ีสิน รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯมีสาขา

ให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯมีสาขาทั้งส้ิน 2,870 สาขา ทาํ

ให้มีเครือข่ายในการติดตามหนี้ท่ีกว้างขวางและครอบคลุม 

ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 
กลุ่มบริษัทฯเริ่มดําเนินธุรกิจบริหารหน้ีด้อยคุณภาพในปี 2558 โดยเริ่มจากการชื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน
ที่ขายหน้ีด้อยคุณภาพโดยวิธีการประมูล ซึ่งก่อนการประมูล บริษัทจะส่งทีมงานไปศึกษาข้อมูลของหนี้ด้อยคุณภาพที่
จะทําการประมูล เพื่อวิเคราะห์และประเมินราคาเพื่อการประมูลซื้อหนี้  และเมื่อประมูลซื้อได้แล้ว ก็จะดําเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้, สวมสิทธิและรับโอนหนี้ดังกล่าวให้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท  ทั้งนี้ในการประมูลซื้อแต่ละ
ครั้ง บริษัทจะคํานึงถึงอัตราความสําเร็จในการติดตาม การจัดเก็บ และการขาย ค่าใช้จ่ายในการติดตามตลอด
ระยะเวลาที่คาดว่าจะติดตามได้ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทต้องการ 
ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อหน้ีมาบริหารและมียอดคงเหลือตามราคาทุนจาํนวน 3,184 ล้านบาท  

ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกบัการบริหารสนิเชือ่แบบครบวงจร 
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัทเอส ดับบลิว พี เซอร์วิสเซส จํากัด (SWPS) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกจิ
ให้บริการคาํแนะนําและเป็นที่ปรกึษาในการวางระบบการบริหารสินเชื่ออย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้บริการกับบรษิัท
ในต่างประเทศ ซึง่เน้นแถบประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการสํารวจตลาด เพื่อเตรยีมขยายธุรกิจ
ไปยังต่างประเทศ  
ลักษณะธุรกจิของ SWPS คือการให้บริการคาํแนะนํา และเปน็ท่ีปรึกษาในการวางระบบการบริหารสินเชื่อแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบธุรกจิดา้นการให้สินเชื่อ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงบริษัทที่เป็นลักษณะการขาย
แบบผ่อนชําระ โดยขอบเขตของการให้บริการ ประกอบด้วย การให้คาํปรึกษาดา้นกระบวนการปล่อยสินเชื่อ ตั้งแต่
ขั้นตอนการพจิารณาและจัดทาํแนวทางการตรวจสอบและอนุมตัสิินเชื่อหรือความสามารถในการชําระคา่สินค้า การ
ติดตามและเรยีกรับชาํระ และการให้คําปรึกษาด้านการจัดทําการตลาด  
 
ธุรกิจรับฝากเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯให้บริการรับฝากเงินในรูปของใบรับฝากเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน โดย บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด 

(มหาชน) ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม โดยมีกําหนดเวลาชําระคืนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ฝากเงิน ตั้งแต่การรับฝากเงินที่มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อส้ินระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ เช่น 1 เดือน 3 

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



 
 

 

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยด้านสภาพคล่องของบริษัท อัตราผลตอบแทน และอัตราดอกเบี้ยโดยรวม

ของตลาดเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2560-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินรับฝากซึง่แบ่งแยกตามระยะเวลาการจา่ยคืนดังนี้ 
 
ประเภทเงินรับฝาก 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เมื่อทวงถาม 67.69 1.12 404.42 5.56 
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 6,000.09 98.88 6,869.55 94.44 
รวม 6,067.78 100.00 7,273.97 100.00 

     2.2  การตลาดและการแขง่ขัน 
เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯคือการให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันในรูปแบบรถทุกชนิด โฉนดที่ดิน 
บ้าน และอาคารชุด รวมทั้งการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ โดยรายได้
หลักของกลุ่มบริษัทฯจากธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม และรายได้ดอกผลเช่าซื้อ ดังนั้นแนวโน้ม
ภาวะการเงินของประเทศ เช่น อัตราดอกเบี้ยการลงทุนในตั๋วแลกเงิน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งส่งผล
ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต้นทุนในการระดุมทุนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาจึง
นับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

ภาวะการเงินปี 2561 

1) อัตราดอกเบี้ย  ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแยวโน้มขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง ตามแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งเพื่อลดความเส่ียงด้านเสถียรภาพในระบบการเงิน
และสร้างขีดความสามารถในการดําเนินนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับประเทศเศรษฐกิจหลักที่ปรับทิศทางนโยบาย
การเงินเข้าสู่ภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉล่ียและอัตราดอกเบี้ยเงินให้
กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.37 และร้อยละ 6.28 ต่อ
ปี อย่างไรก็ตามมีสถาบันการเงินบางแห่งได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ทําให้อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่แท้จริงและอัตราดอกเบี้ย MLR ที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อ 

2) สินเชื่อ  ใน ปี 2561 สินเชื่อภาคเอกชน  ของสถาบันรับฝากเงิน ณ ส้ินปีขยายตัวร้อยละ 5.8 เร่งตัวขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 4.3 ณ ส้ินปี 2560  โดยเป็นการเร่งตัวขึ้นทัง้สินเชื่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน สินเชื่อภาคธุรกิจ
ขยายตัวเร่งขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อในสาขาการขายส่งและการขายปลีก และสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ในขณะท่ีสินเชื่อครัวเรือนเร่งตัวได้ตามการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ 



 
 

 

3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield)  ณ ส้ินไตรมาสที่ส่ีของ ปี 2561 มูลค่าการซื้อขายพันธบัตรปรับตัว
ลดลง ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการ
ปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มีช่วงอายุ 1 ปีขึ้นไป ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ไทย  

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยปี 2561 

ข้อมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาส 4 ปี 
2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อรวมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคาร
พาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 
2547 โดยเป็นผลจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ ร้อยละ 7.8 12.6 และ 9.5 ตามลําดับ โดยส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการเร่งก่อหนี้ใหม่ในชว่งก่อนการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV) ที่จะมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562  

ควมสามารถในการชําระหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคเริ่มส่งสัญญาณที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยยอดคงค้างหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพื่อการอุปโภคบริโภคในไตรมาส 4 ปี 2561 มีมูลค่า 120,213 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ต่อสินเชื่อรวม และคิดเป็นร้อยละ 27.1 ต่อ NPLs รวม 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 

สศช.คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมี
แนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขบายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ของ
ประชาชนและการจ้างงาน,  การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้
กําลังการผลิต การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความคืบหน้าของโครงการการลงทุนที่สําคญัๆ,  
การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ ตามการขึ้นของกรอบงบลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบเหล่ือมปี 
รวมทั้งการเร่งตัวขึ้นของการเบิกจ่ายจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ,  การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคล่ือน
จากภาคการท่องเที่ยวตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจํานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป,  และ การ
เปล่ียนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 4.2   และร้อยละ 5.1 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP  

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยปี 2562 

สําหรับทิศทางนโยบายการเงินของไทยในปี 2562 คาดการณ์ว่ากนง.จะยังคงส่งสัญญาณรักษาขีดความสามารถใน
การดําเนินนโยบาย (Policy Space) และดําเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนปรนต่อไป เพื่อเอื้อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรฐกิจ ทําให้มีความเป็นไปได้ที่กนง.จะคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 1.75  



 
 

 

ด้านแนวโน้มสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปี 2562 คาดว่า ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนยังขยับขึ้นต่อเนื่อง ยังคงเป็น
สัญญาณที่สะท้อนว่า ภาระหนี้สินยังเป็นประเด็นที่เปราะบางของครัวเรือนบางกลุ่ม โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีภาระผูกพนั
กับหน้ีหลายก้อน รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มีการก่อหนี้เร็วขึ้น ซึ่งทําให้การแก้ไขปัญหาเชงิโครงสร้างนี้ ต้องพึ่งพาความร่วมมอื
จากหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน  

การแข่งขนั 
   สินเชื่อแบบมหีลกัประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ิน 

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

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

2)  ผู้ประกอบที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับ B- เป็นต้นไป ในต่างจังหวัด เช่น ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้าง
ทั่วไป กลุ่มเกษตรกร โดยทั่วไปกลุ่มลูกค้าระดับล่างมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าหาสินเชื่อที่ค่อนข้างจํากัดซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากความไม่คุ้นเคยในการทําธุรกรรมผ่านธนาคาร ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือ
ความเข้าใจว่าการติดต่อผ่านธนาคารจะมีความยุ่งยากและล่าช้า ตัวอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (“เงินติดล้อ”) บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“จีแคปปิตอล”) บริษัท เมืองไทย 
ลิสซิ่งจํากัด (“เมืองไทย ลิสซิ่ง”) บริษัท นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง จํากัด (“นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง”) ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะ
พิจารณาวงเงินสินเชือ่จากฐานข้อมลูของลูกค้าในพื้นที่ การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ายังสถานท่ีจริงโดยพนักงาน
สาขาที่มีความคุ้นเคยกับชุมชน ประกอบกับเอกสารทางการเงิน นอกจากนั้นยังให้บริการสินเชื่อกับหลักประกัน
หลายประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อใช้ในการเกษตร โฉนดที่ดิน เป็นต้น ลักษณะของ



 
 

 

ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะเน้นการขยายสาขาไปยังพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันกับชุมชน และผู้นําชุมชน 
เน้นการจัดกิจกรรมกับชุมชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ของตนเองสร้างประสบการณ์ที่ดี
กับลูกค้าเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้กับบริษัท อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายในกลุ่มนี้จะมีข้อจํากัดด้าน
ศักยภาพของเงินทุน หากเปรียบเทียบคู่แข่งในกลุ่มจะพบว่า ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาด คิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดลูกหน้ีในกลุ่มที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์   

 
ตารางเปรียบเทียบมูลหนี้ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   

 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอื่น 

เงินติดล้อ  เมืองไทย ลิสซิ่ง กลุ่มน่ิมซี่เส็ง จีแคปปิตอล 
สโลแกน ศรีสวัสดิ์  

เงินสดทันใจ 
เงินติดล้อ 

สะดวก รวดเร็ว 
  บริการดี ดอกเบี้ยถูก 

NA สินเช่ือสบายใจ 

ปีที่ก่อตั้ง 2522 2549 2535 2528 2547 
ยอดลูกหน้ี/1 (ล้านบาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

22,148.95 26,436.39 34,897.50 4,211.26 1,057.37 

การกระจายสาขา ทุกภูมิภาค ทุกภูมิภาค ทุกภูมิภาค ภาคเหนือ
ตอนบน 

-- /2 

ประเภทหลักประกัน 
- รถยนต์มือสอง      
- รถจักรยานยนต์      
- รถบรรทุก      
- รถเพื่อการเกษตร      

- ที่ดิน      
ท่ีมา: BOL และเว็บไซด์บริษัท 
หมายเหตุ: /1 ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืม 
 /2ส่งตัวแทนไปประจําท่ีสาขาของผู้จําหน่ายรถ 

 
   สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลกัประกัน 
การแข่งขันในธุรกจิสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง แต่ กลุ่มบริษัทฯไม่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อสว่น
บุคคลภายใต้การกํากับ แต่เน้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ซึง่จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีผู้ประกอบการท่ีปล่อยสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพรวม 32 ราย โดยมมีูลค่ารวมของหน้ีสิน
ประมาณ 35,635 ล้านบาท ดังนั้นธุรกิจนีจ้ะสามารถเตบิโตไปได้อีก ซึ่งหากพจิารณาจากผู้ประกอบการท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเดยีวกับกลุ่มบริษทัฯ แล้วจะพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการเฉพาะพื้นที่ แตใ่นขณะท่ี
กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สนิ  



 
 

 

ในอุตสาหกรรมการติดตามหนี้สิน มีบริษัทรับติดตามหนี้สิน สํานักงานกฎหมายและทนายความเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ ดงันั้น
การแข่งขันท่ีค่อนขา้งรุนแรง แต่อย่างไรกต็ามบรษิัทฯมเีครือขา่ยสาขาที่กวา้งขวางครอบคลุมทกุภูมิภาค  ดังนั้น บริษัทฯ
จึงสามารถใชเ้ครือขา่ยนี้ในการตดิตามเร่งรดัหนี้สินด้วยต้นทุนที่ถกูกวา่บริษัท ที่อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกัน   
 ธุรกิจบริหารหนี้ดอ้ยคุณภาพ 
ในปัจจุบันมีบริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่หลายบริษัท ทั้งที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ, บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มี
บริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าร่วมประมูลใน
การซื้อหนี้ด้อยคุณภาพที่บริษัทมีความถนัด และประกอบกับบริษัทมีเครือข่ายของสาขากระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ทําให้สามารถติดตามลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง          ณ          ณ                                
                                                       ณ          ณ                                   
                    

 ธุรกิจใหบ้ริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 

ในอุตสาหกรรมนี้ ยังไม่มีบริษทัท่ีเริ่มดําเนินธุรกจิการให้คาํปรึกษาดา้นการวางระบบการบริหารสินเชื่ออย่างครบวงจร 

จึงมกีารแขง่ขันในระดับต่าํ และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในประเทศพม่าเอง มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน้ สืบเนื่องจากการ

เพิ่มขึ้นของความต้องการดา้นสินเชื่อของประชากรในประเทศพมา่ หากยงัไม่มีคูแ่ข่งเข้ามาในธุรกิจนี้ ทําให้บริษัทฯ 

สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่งในอนาคต 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
แหล่งที่มาของเงินทนุ 
แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงินทัง้ระยะส้ันและระยะยาว
คงเหลือ 7,184.66 ล้านบาท มสัีดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด  ซึ่งอาจพจิารณาว่าเขา้ข่าย
พึ่งพิงเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงนิ อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิัทฯ ยังมีแหล่งเงินกู้อื่น เช่น  ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ ่เงินรับฝาก เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเสริมสภาพ
คล่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกทางหน่ึง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 47 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด 
นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากสว่นของผู้ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 33 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด 
 

แหล่งที่มาของเงินทุน 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินรับฝาก - - 6,067.78 19.86 7,273.97 20.23 
ตราสารหนี้ที่ออก - - 6.00 0.02 6.00 0.02 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,380.00 11.11 1,700.00 5.56 3,400.00 9.45 
ตั๋วแลกเงิน 3,270.00 15.27 600.00 1.96 650.00 1.81 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ือใช้
ในการซื้อลูกหนี ้ 55.92 0.26 - - - - 



 
 

 

แหล่งที่มาของเงินทุน 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 67.77 0.32 70.74 0.23 48.45 0.13 

เงินกู้ยืมเพ่ือใช้ในการซ้ือลูกหนี้ 156.79 0.73 - - 338.83 0.94 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,701.39 12.62 4,119.44 13.48 3,445.83 9.58 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 400.00 1.87 - - - - 

หุ้นกู้ 5,540.00 25.87 8,565.00 28.03 8,935.08 24.85 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,842.23 31.95 9,426.83 30.86 11,862.86 32.99 

รวม 21,414.10 100.00 30,555.79 100.00 35,961.02 100.00 

สําหรับการจดัหาแหล่งเงินทุนในอนาคต  กลุ่มบริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับวตัถ ุ

ประสงค์การใชเ้งิน โดยคํานงึถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

การให้กู้ยืมและการให้บริการ 

1. ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีหลักประกัน โดยลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลธรรมดา
ระดับ B- เป็นต้นไป เช่น ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้างทั่วไป พนักงานข้าราชการ เป็นต้นที่มีหลักประกันเป็นของตนเอง และมี
แหล่งที่มาของเงินได้ที่ชัดเจน มีหลักฐานทางการเงินเพื่อใช้ในการอ้างอิง โดยลูกค้าและ /หรือผู้ค้ําประกันจะต้องมี
เอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคือ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหลักฐานแสดง
เงินเดือน สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน 
สําหรับ                                                                                              
                      ณ                                                    
2. ขั้นตอนการการดําเนินงาน 
    สินเชื่อ                                   ,สนิเชื่อเพื่อการพาณิชย์และเพื่อโครงการ               

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือผู้ค้ํา
ประกัน เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ คุณภาพทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และคุณสมบัติ
ของผู้ค้ําประกัน โดยเจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแสดงตัวตน และเอกสารแสดงที่มา
ของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือ ผู้ค้ําประกัน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบยังสถานที่จริง สําหรับการพิจารณา
คุณภาพหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาสภาพการใช้งานและสภาพคล่องของ
หลักประกัน เพื่อกําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับหลักประกันแต่ละประเภทและรุ่น สําหรับหลักประกันประเภทรถ จะ
พิจารณาจากชนิด อายุ รุ่น ยี่ห้อ สภาพหลักประกันและความนิยม โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อสําหรับรถยนต์ ที่มี



 
 

 

อายุไม่เกิน 15 ปี รถจักรยานยนต์มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือหากเป็นรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถไถ รถเกี่ยว หรือรถที่มีอายุเกิน
กว่ากําหนด ทางกลุ่มบริษัทฯ จะประเมินตามสภาพของหลักประกันเป็นรายกรณี ซึ่งโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 รถที่
เป็นหลักประกันมีอายุเฉล่ีย 2-14 ปี สําหรับหลักประกันประเภทบ้านและที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะให้สินเชื่อโดยอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของกรมที่ดิน และราคาตลาดของพื้นที่ใกล้เคียง 

แผนภาพสรุปกระบวนการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ 

 

 

ขั้นตอนการขอบริการสินเชื่อ 

เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อกับกลุ่มบริษัทฯ  ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางสาขา โดยมี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้า และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน 

เอกสาร ด้านการเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน สําเนาสมุดเงินฝาก เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน เช่น เล่ม

ทะเบียนรถฉบับจริง โฉนดที่ดินฉบับจริง และเจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะชี้แจงรายละเอียดการให้สินเชื่อ วงเงินให้สินเชื่อ 

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชําระหากลูกค้าตกลงยอมรับในเงื่อนไขสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สาขาจะบันทึกข้อมูลผู้

ขอสินเชื่อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ในแบบคําขอสินเชื่อ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อ 

เจ้าหน้าที่ประจําสาขา ทําการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแสดงตัวตน เอกสารด้านการเงิน ของผู้ขอสินเชื่อ และ

ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) และตรวจสภาพหลักประกัน และความถูกต้องของเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน โดย

เจ้าหน้าที่สาขาจะตรวจสอบยังสถานท่ีจริงเพื่อยืนยันความถูกต้อง และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯยกเว้น

ในกรณีที่หลักประกันเป็นรถจักรยานยนต์ทางสาขาจะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน

หลักประกัน เนื่องจากการตรวจสอบยังสถานที่จริงมีต้นทุนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินให้สินเชื่อ ภายหลังจากการ

รวบรวมข้อมูลท้ังหมด เจ้าหน้าที่สาขาจัดทํารายงานประเมินการตรวจสอบของทั้งผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 

 

ลูกค้าติดต่อขอ 
บริการสินเชื่อ 

ตรวจสอบและ 
วิเคราะห์สินเชื่อ  

พิจารณาและ 
อนุมัติสินเชื่อ 

รับช าระค่างวด / 
ติดตามทวงถาม 

การจัดเก็บเอกสารสัญญา
และหลักประกัน 

ปิดบัญชี-คืนหลักประกัน/
ยึดหลักประกัน-ด าเนินคดี 



 
 

 

เพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้ วงเงินให้สินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป

ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

ในการอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ กําหนดระเบียบอํานาจในการอนุมัติให้แก่ผู้มีอํานาจตามลําดับ ขึ้นกับประเภทสินเชื่อ วงเงิน

ขอสินเชื่อ และชนิดของหลักประกัน โดยผู้มีอํานาจอนุมัติตั้งแต่ระดับผู้จัดการสาขา  ผู้จัดการเขต ผู้จัดการภาค 

ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยสินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ 

หากข้อมูลการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ผู้มีอํานาจอนุมัติสินเชื่อจะแจ้ง

ผลการอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้สาขาแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป หากคําขอสินเชื่อและเอกสารประกอบครบถ้วน โดยทั่วไป

กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมัติการให้สินเชื่อได้ภายใน  30 นาที สําหรับหลักประกันประเภท

รถจักรยานยนต์ และรถ 4 ล้อ และภายใน 1 วัน สําหรับหลักประกันประเภทโฉนด ที่ดิน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการ

ขอสินเชื่อ 

เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ ในกรณีท่ีวงเงินสินเชื่ออยู่ในวงเงินสดสํารองที่สาขามีอํานาจจ่าย กล่าวคือไม่เกิน 30,000 บาท
สําหรับสาขาทั่วไปสาขาสามารถจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ  ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อมีจํานวนสูงกว่าวงเงินของสาขา 
เจ้าหน้าที่สาขาจะนําส่งเอกสารทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย ใบสรุปวงเงินสินเชื่อ ใบขอโอนเงิน รายงานประเมินผลการ
ตรวจสอบรถยนต์ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และหน้าบัญชี  เงินฝากของลูกค้าให้กับฝ่ายอํานวยสินเชื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของนิติกรรม รายละเอียดหลักประกัน  เงื่อนไขสินเชื่อ กับข้อมูลในระบบอีกครั้งก่อนส่งให้ฝ่ายโอนเงิน
ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าโดยตรงตามขั้นตอนปฏิบัติของธนาคาร หลังจากโอนเงินเจ้าหน้าที่จะรวบรวมการ
เอกสารโอนเงินท้ังหมดเป็นรายวันให้ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในเอกสารใบคําขอโอนเงิน และใบขอสินเชื่อ 
กับข้อมูลในระบบ เช่น ชื่อลูกค้า วงเงินสินเชื่อ ยอดลูกหนี้ ระยะเวลาให้สินเชื่อ เพื่อบันทึกบัญชีต่อไป 
                                         ง                                                       
                                  
ขั้นตอนจัดเก็บสัญญาและหลักประกัน 
ผู้จัดการเขตที่รับผิดชอบสาขาไปตรวจสอบความครบถ้วนของซองสัญญาและหลักประกันที่สาขาก่อนนําส่งให้
สํานักงานใหญ่ภายใน 30 วันนับจากวันส้ินเดือน เมื่อได้รับเอกสารแผนกทะเบียนสํานักงานใหญ่จะดําเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ทางสํานักงานใหญ่
จะแจ้งสาขาและเขตที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการติดตามให้ครบ เจ้าหน้าที่ห้องเก็บเอกสารสําคัญจะสําเนาเอกสาร
ทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสํารองในกรณีท่ีต้นฉบับสูญหาย 
ขั้นตอนรับชําระเงินและตดิตามทวงถาม 
สาขาและฝ่ายพัฒนาสินเชื่อมีหน้าที่ในการรับชําระและติดตามค่างวดตามอายุสัญญา โดยลูกค้าจะได้รับบัตรระบุเลขที่
สัญญา ค่างวดและวันกําหนดชําระ เพื่อใช้ในการจ่ายค่างวดตามช่องทางที่กําหนด นอกจากนี้ Call Center และ
เจ้าหน้าที่ประจําสาขาจะโทรศัพท์ติดตามสอบถามการชําระเงนิอย่างใกล้ชิด หากในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่างวดเกิน 1 
สัปดาห์ เจ้าหน้าที่สํานักงานใหญ่จะส่งข้อความเตือนทางโทรศัพท์ถึงลูกค้าทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชําระค่างวดผ่านทาง



 
 

 

สาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร
กสิกรไทย ทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะต้องได้รับหลักฐานการชําระเงินทุกครั้ง ในรูปใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบของ
สํานักงานใหญ่ หรือใบเสร็จรับเงินชั่วคราวที่ออกโดยผู้ให้บริการรับชําระ  
ขั้นตอนปิดบัญชี หรือติดตามบังคับหลักประกัน 
เมื่อลูกค้าชําระค่างวดครบตามสัญญา ทางสํานักงานใหญ่จะออกหนังสือยืนยันการชําระค่าเช่าซื้อตามสัญญา พร้อม
ส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถดําเนินการรับโอน 
หรือไถ่ถอนหลักประกันได้ทันที 
ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชําระหนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดขั้นตอนการติดตามหนี้สําหรับลูกค้าแต่ละประเภทหลักประกัน 
โดยเมื่อลูกค้าเริ่มผิดนัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้จะเริ่มติดตามทวงถามทันที วิธีการหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการ
ติดตามทวงถามหนี้คือ เจ้าหน้าที่สํานักงานใหญ่ติดต่อทางโทรศัพท์ โดยหลังจากการติดต่อกับลูกค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้
ติดต่อจะทําการบันทึกข้อมูลการติดตามหนี้ลงในระบบ หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือลูกค้าค้างชําระเกินนโยบาย
ที่กําหนด เจ้าหน้าที่สาขาจะออกติดตามลูกค้าเพื่อทวงถาม หากในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมชําระค่างวด สํานักงานใหญ่ส่ง
จดหมายลงทะเบียนเพื่อบอกเลิกสัญญา และลูกค้ายังไม่ชําระภายใน 30 วันนับจากวันท่ีแจ้ง สาขาสามารถดําเนินการ
ยึดหลักประกันได้ทันทีโดยภายหลังยึดหลักประกัน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไถ่ถอนหลักประกันได้ภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ยึด หากเกินกว่าระยะที่กําหนด กลุ่มบริษัทฯ สามารถนําหลักประกันดังกล่าวขายทอดตลาดได้ทันที 
ราคาขายทรัพย์สินจะอ้างอิงราคาตลาด สภาพรถ เปรียบเทียบกับยอดหนี้ค้างชําระ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เน้นการขาย
ทรัพย์สินท่ียึดมาให้เร็วที่สุด เนื่องจากหากทิ้งไว้นาน ราคาทรัพย์สินจะลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ 
ในกรณีท่ีเป็นสัญญาเงินกู้ โดยมีที่ดินเป็นหลักประกันตามสัญญาจดจํานอง หากลูกค้าไม่มาไถ่ถอนภายใน 30 วัน กลุ่ม
บริษัทฯ จะฟ้องร้องขอให้ศาลบังคับจํานอง เพื่อขายทอดตลาดหลักประกันต่อไป สําหรับกรณีสัญญาขายฝาก หากพ้น
กําหนดระยะเวลาไถ่ถอน (ระยะเวลาให้สินเชื่อ) แล้วลูกค้าไม่ได้ดําเนินการไถ่ถอนหลักประกัน กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
จะตกเป็นของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้รับซื้อฝากโดยสมบูรณ์ 
 
   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สิน 

-  การติดตามทางโทรศัพท์ 
บริษัทฯรับจ้างติดตามหนี้ค้างชาํระจากลูกค้าตั้งแต่ 1 งวดเป็นตน้ไป ซึ่งลูกค้าจะสง่กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องติดตามให ้ 
โดยการตดิตามจะเริ่มต้นที่การใช้โทรศัพท์ติดตามก่อน ซึง่บริษัทฯจะมีระบบการติดตามอย่างมีระบบโดยมีการบันทึก 
การสนทนา ระหวา่งพนักงานและลูกหนี้ หากลูกหนี้มีปัญหาหรือมีการโต้เถยีงกัน พนักงานระดับสูงกว่าทีม่ี
ประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมากกว่าเข้าดําเนินการเจรจากบัลูกหนี้ทันที 
- การติดตามหลักประกัน 
ในกรณีท่ีลูกคา้ให้บรษิัทฯตามหลักประกันของลูกหน้ี  บริษัทฯต้องตรวจสอบตัวตนของลูกหนี้ และหลักประกัน เมื่อ
ทราบหลักแหล่งของลูกหนี้และหลักประกันแล้ว จึงส่งรายละเอียดลูกหน้ีให้พนักงานสาขาที่อยูใ่กล้เคียงลูกหนี้ ออก
ติดตามหลักประกันจากลกูหนี้ และดําเนินการตดิตามหลักประกนัในกรอบท่ีกฎหมายกาํหนด 

       ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 



 
 

 

เมื่อบริษัทรับซื้อหรือรับโอนหนี้ด้อยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินแล้ว  บริษัทก็จะส่งหนังสือแจ้งลูกหนี้เรื่องการรับ
โอนสิทธิ และเชิญให้ลูกหนี้เข้ามาเจรจาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งบริษัทจะต้องพิจารณา
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหน้ี เพื่อหาแนวทางในการปรับโครงสร้างหน้ีร่วมกันซึ่งประกอบด้วย 

- ปรับเปล่ียนเงื่อนไขการผ่อนชําระ 

- โอนทรัพย์ชําระหนี้ตามความสมัครใจ 

- Re-finance 

- ดําเนินการตามกฎหมาย 

- ขายทอดตลาดหลักประกัน 

ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกบัการบริหารสนิเชือ่แบบครบวงจร 

บริษัทฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญที่มคีวามชาํนาญและประสบการณ์ ไปให้คําปรึกษาแก่บรษิัทลูกค้า โดยมีการทําการศึกษา
และวิเคราะห์กระบวนการทํางานที่มีอยู่แล้วของลูกคา้ แล้วมาปรับปรุงและเสนอแนะใหก้ับลูกค้าเพือ่นําไปประยุกตใ์ช้
ให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกคา้  

3. กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรถแลกเงินเดิม และผู้ประกอบการให้สินเชื่อรถยนต์ที่
ต้องการขยายขอบเขตการทําธุรกิจไปสู่สินเชื่อรถแลกเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายใช้การแข่งขันด้าน
ราคา แต่ให้ความสําคัญในการใช้นโยบายในดําเนินธุรกิจดังนี้ 

- ความรวดเร็วในการบริหารจัดการ  

ในธุรกิจให้สินเชื่อแบบมีหลักประกัน ความรวดเร็วในการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อถือเป็นปัจจัยที่
สําคัญที่ลูกค้าใช้ในการพิจารณาเลือกใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อประจําสาขาของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าทราบภายใน 30 นาที สําหรับหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถแข่งขันได้
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

- นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่รัดกุม 

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



 
 

 

- การบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการปล่อยสินเชื่อและการ
ติดตามทวงถามหนี้ โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีที่พักหรือที่ทํางานห่างจากสาขาไม่เกิน 20-30 
กิโลเมตร ทําให้เจ้าหน้าที่สาขาสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ และติดตามหนี้ได้อย่างทันที จากการบริหารหนี้ที่มี
ประสิทธิภาพทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อเกิดรายได้ตอ่สินเชื่อรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 
2.64 ซึ่งการติดตามหนี้น้ี กลุ่มบริษัทฯก็นําวิธีการมาใช้ในธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สินด้วย 

- ขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นท่ีชุมชน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาให้บริการสินเชื่อครอบคลุมพื้นที่จํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายสาขาปีละไม่ต่ํากว่า 50-100 
สาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการเปิดสาขาในแหล่งพื้นที่ชุมชน ที่มีธนาคารที่
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวก 

- เครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

การมีเครือข่ายสาขาเป็นจํานวนมาก นับเป็นข้อได้เปรียบแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาให้บริการรวมทั้งส้ิน 2,870 สาขา ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากการมีสาขาในการปล่อย
สินเชื่อ การรับชําระ การติดตามหนี้ หรือการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ / ผู้ค้ําประกัน ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามยึดหลักประกันในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระเกินกําหนด รวมทั้งสามารถรับจ้าง
ติดตามเร่งรัดหนี้สินได้กว้างขวาง รวดเร็วกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน  รวมทั้งในการซื้อทรัพย์ด้อยคุณภาพ กลุ่ม
บริษัทฯยังสามารถให้พนักงานของสาขาไปตรวจสอบทรัพย์ที่จะทําการประมูลซื้อได้ โดยเป็นการลดต้นทุนในการ
ดําเนินด้วย 

- เน้นการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 

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

- ส่งเสริมการตลาดโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันกับคนท้องถิ่นหาลูกค้ารายใหม่ 

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



 
 

 

ให้บริการ โดยมีการติดต่อทางโทรศัพท์และออกไปพบลูกค้าอย่างสม่ําเสมอเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

- บริการสินเชื่อที่หลากหลาย 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย ครอบคลมุหลักประกนัหลายประเภททั้งในรถส่วนบุคคล และรถที่ใชใ้น

เชิงพาณิชย์ เช่น รถจักรยานยนต ์รถยนต์นั่งส่วนบคุคล รถกระบะ รถไถ รถเกี่ยวข้าว รถบัส เป็นต้น ซึ่งการให้สินเชื่อ

โดยใช้หลักประกันประเภทดังกลา่วจะครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เปา้หมายไดม้ากยิ่งขึ้น 

4. นโยบายการกาํหนดราคา 

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

5. การจําหน่าย และช่องทางการให้บริการ 

ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้โดยผ่านทางสาขาของบริษัท ซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมทั้งส้ิน  2,870  สาขา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-
16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-15.30 น. ในทุกๆ เดือนเจ้าหน้าที่สาขาจะทําการตลาดโดยเดินสายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับประเภทสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านทางแหล่งชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ  
สําหรับช่องทางการชาํระเงิน ลูกค้าสามารถผ่อนชาํระคา่งวดผ่านทางสาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์เซอรว์ิส ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยลูกค้าเพยีงแสดงบัตรประจาํตัวลูกหนี้ท่ีระบุเลขที่สัญญาให้แก่

เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการชาํระเงินจากผู้รับชําระเงิน 



 
 

 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเส่ียงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยความเส่ียงที่ประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้ อาจมีความเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทฯ 
ไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน หรือเป็นความเส่ียงที่บริษัทฯ พิจารณาว่าในปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเส่ียงที่อ้างอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐ
และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด (“เงินสดทันใจ” หรือ “FM”) บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส 
ดับบลิวพี จํากัด (SWPAM) บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด (S2014) บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) (BFIT) 
บริษัท พี เล็นดิ้ง จํากัด บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จํากัด และบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
โฮลดิ้ง จํากัด อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จํากัด บริษัท Srisawad Vietnam LLC และบริษัท ศรีสวัสดิ์ 
เช่าสินเชื่อ (ลาว) จํากัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน คือเล่ม
ทะเบียนรถ (“สินเชื่อรถแลกเงิน”) รวมถึงบ้านและโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน สินเชื่อรายย่อยประเภทไม่มีหลักประกัน สินเชื่อ
เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อโครงการ ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินและรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมา
บริหาร ธุรกิจให้บริการด้านท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร และธุรกิจขายเชื่อ 
ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมี
นัยสําคัญและแนวทางในการป้องกันความเส่ียงมีดังนี้  
3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ 

3.1.1   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ 
ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ  มีการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งผู้ประกอบการรายเก่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ําและฐานทุนขนาดใหญ่ ที่ต้องการเข้ามาใน
อุตสาหกรรมเนื่องจากมองเห็นอัตราผลตอบแทนที่สูง เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร บริษัทเช่าซื้อ
หรือลีสซิ่ง ประกอบกับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และ
อุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก และไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ทําให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่สามารถเขา้มาแข่งขันได้โดยไม่มขี้อจํากัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสําหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น ทําให้มีคู่แข่งราย
ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากการแข่งขันจากผู้ประกอบรายใหม่แล้วยังมีการแข่งขันจากผู้ประกอบราย
เดิมในอุตสาหกรรมที่ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเช่น การให้วงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้น ขยายระยะเวลาผ่อนชําระ อัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ําเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ 
อย่างไรก็ดี ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพียงอย่างเดียว 
การที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานกว่า 33 ปี ทําให้รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี มีบริการที่
เข้าถึงความต้องการของลูกค้า มีสาขาและการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว       โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการจํานวน  2,870 สาขา มีการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามชําระค่างวด ทําให้กลุ่มบริษัทฯ 
มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นและสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร  จะเน้นการปล่อยสินเชื่อสําหรับตลาดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลูกค้าเกรดเอ  ส่วน



 
 

 

บริษัทเช่าซื้อหรือลีสซิ่ง เน้นการให้บริการแก่ผู้ต้องการซื้อรถใหม่ หรือรถมือสอง สําหรับลูกค้าตลาดบนหรือกลาง 
ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ เน้นธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินซึ่ง
อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร แต่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รถ ที่ดิน  
3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล 
ที่ผ่านมา ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ได้รับสูงกว่าการ
ปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิต ทําให้มีผู้ประกอบการท้ังที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเข้ามา
แข่งขันในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว แต่คาดว่าความเส่ียงดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ เนื่องจากผู้ประกอบที่เป็นสถาบันการเงินจะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับเกรดเอ ในขณะที่กลุ่ม
บริษัทฯ จะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับเกรดบีโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน ที่กลุ่ม
บริษัทฯ มีความคุ้นเคยและความเข้าใจในพฤติกรรมการชําระหนี้ รวมทั้งเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าเก่าของกลุ่ม
บริษัทฯประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศที่เน้นการทํากิจกรรมทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่างสม่ําเสมอ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขัน  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯก็ชะลอ
การปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วตั้งแต่ต้นปี 2559 และสําหรับในปี 2560 นั้นบริษัทได้มีการรวมเอาธุรกิจของ บริษัท
เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) เข้ามา ซึ่งหากพิจารณาจากการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อนั้น จะพิจารณาให้สินเชื่อ
กับพนักงานของบริษัทเอกชน โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทเอกชนต้นสังกัดของพนักงานที่ขอสินเชื่อ ซึ่งหาก
ผลประกอบการดีก็จะส่งผลความมั่นคงในรายได้ต่อพนักงานและความสามารถในการชําระคืนหนี้ของพนักงาน 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง
ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย ซึ่งก็มีบริษัทต่างๆเข้าร่วมในการ
ขอรับใบอนุญาตในการดําเนินการ  ดังนั้นหากมีบริษัทเข้าร่วมการขออนุญาตมากขึ้นก็จะทําให้การแข่งขันก็จะรุนแรง
ขึ้น อีกทั้งมาตรการของทางภาครัฐที่อาจให้มีการขอใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ ซึ่งจะให้
ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัด 
กลุ่มบริษัทฯมั่นใจว่า บริษัทฯมีสาขาและพนักงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในทุกภูมิภาค ซึ่งจะมีพื้นที่ใน
การให้บริการที่มากกว่า ครอบคลุมกว่า อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตและเปิดให้บริการแล้วทั้งหมดจํานวน 32 
ราย  ส่วนสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับนั้น ก็จะถูกจํากัดด้วยพื้นท่ีและวงเงินท่ีผู้กู้จะได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ
มั่นใจว่า สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพที่กลุ่มบริษัทฯมีใบอนุญาตจะสามารถครอบคลุมได้มากกว่าใบอนุญาตสินเชื่อ
รายย่อยระดับจังหวัด และต้นทุนในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯก็จะต่ํากว่า 
3.1.4   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหนี้สิน 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจํานวนมากที่เข้ามาทําธุรกิจให้บริการเร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นก็เข้ ามา

ให้บริการด้วย ซึ่งอาจจะส่งให้มีการแข่งขันในเรื่องของราคาและอาจจะมีเรื่องภาพลักษณ์ของการติดตามหนี้ของ

ผู้ประกอบการบางราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนได้ 



 
 

 

กลุ่มบริษัทฯมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯมีสาขาและพนักงานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ของกระจาย

อยู่ตามจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยที่บริษัทฯจะใช้พนักงานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการเร่งรัด

ติดตามหนี้สิน  กระจายไปตามสาขาของบริษัทที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งก็จะได้เปรียบในด้านต้นทุนการติดตามหนี้สิน  

อีกทั้งพนักงานของบริษัทฯจะได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นอย่างดีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนออกปฎิบัติงาน  

3.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธรุกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกีย่วกบัการบริหารสินเชือ่แบบครบวงจร 
 ในอุตสาหกรรมนี้ ยังไม่มีบริษัทท่ีริเริ่มดําเนินการให้คําปรึกษาด้านการวางระบบการบริหารสินเชื่อ จึงมีการแข่งขันใน
ระดับต่ํา แต่อย่างไรก็ดีการให้บริการลักษณะนี้อาจทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์มีความสามารถในการบริหารและไม่ใช้
บริการของบริษัทได้  
บริษัทพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจไม่ใช้บริการเพราะสามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทในประเทศพม่านั้นมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการด้าน
สินเชื่อของประชากรในพม่าซึ่งอาจจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสนใจทําธุรกิจสินเชื่อ ทําให้บริษัทสามารถขยาย
ลูกค้าได้ และในขณะเดียวกัน บริษัทก็พิจารณาที่จะขยายบริการประเภทนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นอีกด้วย 

3.2 ความเสี่ยงด้านการอํานวยสินเชื่อและหลักประกัน 
3.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จากการท่ีบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นและทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” 
หรือ “BFIT”) แล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและ SAWAD ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 45.34 ของทุนที่ชําระแล้วทั้งหมด ได้ร่วมกันปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างโอกาส
ในการขยายธุรกิจสินเชื่อในอนาคต โดยบริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจสินเชื่อจากเดิมที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่ม
พนักงานบริษัทเป็นหลัก สู่การให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small SME) และบุคคล
รายย่อยในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกับธุรกิจที่บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด (“ศรีสวัสดิ์ 20  ” หรือ ”S20  ”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ดําเนินการอยู่ เพื่อให้โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทเกิดความชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีท่ี SAWAD มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน BFIT ภายหลังการทําคําเสนอซื้อตั้งแต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 60 ศรีสวัสดิ์ 2014 และ BFIT จะให้บริการ
สินเชื่อแบบมีหลักประกันในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งจะแตกต่างกันที่ประเภทหลักประกัน โดย BFIT จะให้บริการ
สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทบ้านและที่ดิน และรถยนต์ 4 ล้อ ขณะที่ศรีสวัสดิ์ 2014 จะให้บริการสินเชื่อแบบมี
หลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก และรถเพื่อการเกษตร 
การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่าง BFIT และ S2014 ตามแผนใหม่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการให้บริการสินเชื่อของ 
BFIT สําหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อรถแลกเงินและสินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยในส่วนของสินเชื่อรถ
แลกเงิน กลุ่มบริษัทจะใช้ประเภทสัญญา (สัญญาเช่าซื้อ/สัญญากู้ยืม) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ ขณะที่
สินเชื่อบ้านแลกเงินจะใช้ประเภทธุรกรรม (จํานอง/ขายฝาก) และมูลค่าการกู้ยืม (เกิน/ไม่เกิน 10 ล้านบาท) เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งแยกสินเชื่อระหว่าง BFIT และ S2014 ซึ่งจะมีผลทําให้การดําเนินธุรกิจสินเชื่อของ BFIT แตกต่างไปจากที่
เคยเปิดเผยไว้ในคําเสนอซื้อหลักทรัพย์  



 
 

 

 อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯเชื่อมั่นว่า การแบ่งแยกการประกอบธุรกิจตามแผนใหม่ดังกล่าว จะไม่ทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กําหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกธรุกิจระหวา่งสองบริษัทไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้
จัดวางมาตรการเพื่อขจัดความแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างรัดกุมและเพียงพอ ดังนี้ 
1.1 มีการจัดทําคู่มือ นโยบาย และกําหนดเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

กลุ่มบริษัทได้กําหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับใช้ในการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่าง BFIT และ 
S2014 ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
สินเชื่อรถแลกเงิน - ใช้ Rate Book เป็นตัวกําหนดประเภทสัญญา  
 S2014 จะให้บริการสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติเท่ากับหรือสูงกว่า 

Rate Book โดยลูกค้าต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกันให้แก่ S2014 
 BFIT จะให้บริการสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสัญญาเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติต่ํากว่า Rate Book 

โดยลูกค้าไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน 
 ลูกค้าผู้มาขอกู้จะเป็นผู้ระบุความต้องการทางการเงินของตนเอง และต้องเข้าทําสัญญาประเภทที่ตรงกับ

วงเงินที่ต้องการ หากลูกค้าต้องการวงเงินอนุมัติสูง ลูกค้าจะต้องเข้าทําสัญญาเช่าซื้อโดยต้องยินยอมจด
ทะเบียนโอนหลักประกันให้ S2014 แต่หากลูกค้าต้องการวงเงินในระดับต่ํา ลูกค้าจะเข้าทําสัญญากู้ยืมกับ 
BFIT โดยไม่มีการจดทะเบียนโอนหลักประกันใดๆ 

ดังนั้น ในการแบ่งแยกสินเชื่อรถแลกเงินระหว่าง BFIT และ S2014 เจ้าหน้าที่สาขาซึ่งเป็นผู้จัดหาและติดต่อกับ
ลูกค้าจะอ้างอิงจากข้อมูลยอดจัดมาตรฐานตาม Rate Book ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่ง Rate Book จะ
แสดงยอดจัดสินเชื่อตามยี่ห้อ รุ่น และปีของหลักประกัน โดยวงเงินอนุมัติสินเชื่อในเบื้องต้นจะไม่เกินอัตราที่ Rate 
Book กําหนด 
จากนั้น เจ้าหน้าที่สาขาจะนํายอดจัดมาตรฐานตาม Rate Book มาเปรียบเทียบกับวงเงินที่ลูกค้าขอกู้ โดยหาก
จํานวนเงินท่ีลูกค้าขอกู้ต่ํากว่า Rate Book ลูกค้าจะเข้าทําสัญญาเงินกู้ยืมกับ BFIT แต่หากจํานวนเงินที่ลูกค้าขอกู้
เท่ากับหรือสูงกว่า Rate Book ลูกค้าจะต้องเข้าทําสัญญาเช่าซื้อและจดทะเบียนโอนหลักประกันให้กับ S2014 
เท่านั้น โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดของ S2014 จะขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเส่ียงของผู้กู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
ผู้กู้ สภาพหลักประกัน คุณสมบัติของผู้ค้ําประกัน และปัจจัยอื่นๆ 
สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ใช้ประเภทธุรกรรมและมูลค่าการกู้ยืม 10 ล้านบาทเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก
ธุรกิจ  
สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นบ้านและที่ดิน (House and Land) ของกลุ่มบริษัทจะใช้ประเภท
ธุรกรรมและมูลค่าสินเชื่อที่ 10 ล้านบาท เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง SAWAD และ BFIT ซึ่งอ้างอิงตาม
เกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แบ่ง
การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ํากว่า 10 ล้านบาท และเกินกว่า 10 ล้านบาท แยกจากกันตามความเส่ียงที่
แตกต่างกัน 
ในการแบ่งแยกสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงินระหว่าง BFIT และ S2014 กลุ่มบริษัทได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่สาขา
พิจารณาราคาประเมินที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท ร่วมกับราคาประเมินของกรม



 
 

 

ที่ดิน โดยในการปล่อยกู้ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่สาขาจะนําราคาประเมินจากทั้ง 2 แหล่งมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาราคา
ประเมินกลางที่เหมาะสม ก่อนปรับลดตามนโยบายการกํากับดูแลอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน 
(LTV) ของบริษัทเพื่อให้ได้วงเงินอนุมัติสินเชื่อในเบื้องต้น โดยหากมูลค่าการกู้ยืมที่ลูกค้าต้องการไม่เกิน 10 ล้าน
บาท ลูกค้าจะเข้าทําสัญญาเงินกู้ยืมกับ BFIT แต่หากลูกค้าต้องการกู้ยืมมากกว่า 10 ล้านบาท ลูกค้าจะเข้าทํา
สัญญาเงินกู้ยืมกับ S2014 ทั้งนี้ จํานวนเงินท่ีลูกค้าจะได้รับจะไม่เกินวงเงินอนุมัติสินเชื่อข้างต้น  

1.2 กําหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่ออย่างสม่ําเสมอ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสองฝ่ายก่อนมีผลบังคับใช้ 
การประกาศใช้ Rate Book สําหรับสินเชื่อรถแลกเงิน และเกณฑ์มูลค่า 10 ล้านบาทสําหรับสินเชื่อบ้านแลกเงิน อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งเป็นส่วนงานที่แยกเป็นอิสระจากฝ่ายอํานวย
สินเชื่อของบริษัท ซึ่งจะทําหน้าที่รับผิดชอบและพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลใน Rate Book ที่มีผลบังคับใช้
ในแต่ละช่วงเวลา โดย Rate Book จะมีการสอบทานและปรับปรุงข้อมูลเป็นประจําทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะตลาดรถมือสองที่เปล่ียนแปลงไป  
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กําหนดนโยบายการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจที่สําคัญไว้ ดังนี้ 
 Rate Book จะต้องมีการทบทวนเป็นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

และสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป 
 Rate Book ที่มีการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละบริษัท โดย

ในส่วนของ BFIT จะมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่สุ่มสอบทานข้อมูลของ Rate Book ที่มีการแก้ไข 
เปรียบเทียบกับราคาตลาดรถมือสอง ณ ขณะนั้น เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของการแก้ไข Rate Book 
อีกครั้งหนึ่งและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ ก่อนที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไขปรับปรุง Rate Book ก่อนการประกาศใช้ต่อไป 

 หากคณะกรรมการตรวจสอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นชอบจะไม่สามารถนํา Rate Book นั้นออกบังคับใช้ได้ 
ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้ได้อัตรา Rate Book ที่เป็นธรรมและเหมาะสมสําหรับการประกาศใช้
ร่วมกันต่อไป 

1.3 กําหนดให้ใช้แบบฟอร์ม Conflict Checklist เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่สาขาใช้แบบฟอร์ม Conflict Check List ในการกําหนดประเภทสัญญาของ
สินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าตามนโยบายสินเชื่อของแต่ละบริษัท โดยเจ้าหน้าที่สาขาจะต้องแนบ
แบบฟอร์มดังกล่าวกับ Rate Book ที่ใช้อ้างอิงทุกครั้ง ก่อนส่งเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายอํานวยสินเชื่อของแต่ละบริษัท
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้ารายนั้นๆ 

1.4 กําหนดให้มีการสอบทานข้อมูลสินเชื่อโดยฝ่ายอํานวยสินเชื่อของบริษัท 
บริษัทได้กําหนดให้ฝ่ายอํานวยการสินเชื่อทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของการพิจารณา
สินเชื่อของเจ้าหน้าที่สาขาก่อนดําเนินการอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้  
 เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สาขาจะทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูล

ของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อในเบื้องต้น รวมถึงตรวจสอบสภาพหลักประกัน และพิจารณาวงเงินอนุมัติสินเชื่อใน



 
 

 

เบื้องต้นตามที่กําหนดใน Rate Book และเปรียบเทียบกับจํานวนเงนิท่ีลูกค้าต้องการขอกู ้เพื่อกําหนดประเภท
สัญญาสินเชื่อที่เหมาะสม (สัญญาเงินกู้ยืม/สัญญาเช่าซื้อ) 

 ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในเกณฑ์การเข้าทําสัญญากับ BFIT เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อทั้งหมดจะถูก
สแกนผ่านระบบเพื่อส่งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยสินเชื่อของ BFIT ซึ่งจะทําการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงตรวจสอบจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องการกู้ เปรียบเทียบกับวงเงิน
อนุมัติสินเชื่อ และยอดจัดมาตรฐานตาม Rate Book ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตาม
เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของบริษัทหรือไม่ ก่อนลงนามอนุมัติสินเชื่อและแจ้งผลกลับไปยังเจ้าหน้าที่สาขา 

1.5 กําหนดให้มีการจัดทํารายงานผลการอนุมัติสินเชื่อประจําเดือน 
บริษัทได้กําหนดมาตรการรายงานผลและตรวจสอบความผิดพลาดของการแบ่งแยกประเภทสัญญาสินเชื่อ โดยให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยสินเชื่อจัดทํารายการผลการอนุมัติสินเชื่อ เปรียบเทียบกับวงเงินอนุมัติ และยอดจัดตาม Rate 
Book เพื่อรายงานต่อผู้บริหารของบริษัทเป็นประจําทุกเดือน  

1.6 กําหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่สาขาเป็นประจําทุกปี 
บริษัทได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการสุ่มตรวจโดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินกู้กับวงเงินอนุมัติ 
และ Rate Book ตามแต่ละสาขาหมุนเวียนไป เพื่อรายงานและประเมินความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจ
ระหว่าง S2014 และ BFIT ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยแผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
ตรวจสอบการควบคุมภายในประจําปีของบริษัท 

1.7 กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ 
นอกจากมาตรการที่ได้ระบุข้างต้น บริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความ
เห็นชอบต่อการแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ รวมถึงพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการดังกล่าวอย่างถกูต้องและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

1.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในการแบ่งแยกธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทได้วางระบบการทํางานใหม่เพื่อรองรับการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง SAWAD และ BFIT โดยเฉพาะในส่วน
ของขั้นตอนการอนุมัติและกระบวนการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งบริษัทวางแผนจะนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยลดขั้นตอน
และบทบาทของพนักงานสาขา ซึ่งเป็นจุดที่อาจเกิดความเส่ียงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยระบบ
สารสนเทศจะช่วยลดความผิดพลาดและทําให้การแบ่งแยกธุรกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยแผนดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างสองบริษัท ที่กลุ่มบริษัทได้นําเสนอในแผนการ
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทยังต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาและทดสอบระบบอย่างน้อยอีก 3-5 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าระบบสารสนเทศใหม่จะสามารถนํามาใช้แทน
ระบบสารสนเทศเดิมได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 



 
 

 

3.2.2 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สูญสูงขึ้น 
การดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานของภาครัฐ 
หรือกฎหมายพิเศษใดๆ ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของบริษัท
เอง ธุรกิจนี้จึงมีความเส่ียงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (“NPL”) หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ หรือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนรวมทั้งให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของสินเชื่อโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ค้ําประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบที่ใช้
พิจารณาความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ของลูกค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ จํานวน  776.90  ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 645.66  ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามการ
เพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวม หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่ามีสัดส่วนที่
ลดลงร้อยละจาก 2.91  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  เป็นร้อยละ 2.64  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 สําหรับการตั้งค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 
537.59 ล้านบาท และ 623.67  ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม เท่ากับ
ร้อยละ 2.43 และ 2.12 ตามลําดับ แม้ว่าค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจะต่ํากว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจาก
ลักษณะการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อที่มีหลักประกันและอัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อต่อหลักประกัน 
(LTV) ต่ําเพียงร้อยละ 30-70 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอและเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
หากพิจารณาในด้านของหนี้สูญในช่วงปี 2559-2561  พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สูญเพียง 124.47, 244.35 และ 323.46 
ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมเพียงร้อยละ 0.71 – 1.10 เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วน
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมที่อยู่ระหว่างร้อยละ 2.12 – 2.43  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญที่ครอบคลุมหนี้สูญ  

หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)/1 438.81 645.66 776.90 
สินเชื่อรวม/2 17,469.22 22,148.96 29,433.00 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 2.51 2.91 2.64 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 388.81 537.59 623.67 
% อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
รวม 

2.23 2.43 2.12 

หน้ีสูญ 124.47 244.35 323.46 
% อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม 0.71 1.10 1.10 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อหน้ีสูญ (เท่า) 3.12 2.20 1.93 
หมายเหตุ /1สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สินเชื่อที่กลุ่มบริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ ตามนโยบายการรับรู้รายได้  

/2สินเชื่อรวม หมายถึง ยอดหน้ีตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาเช่าซื้อหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 



 
 

 

3.2.2  ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย  
สัญญาสินเชื่อและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกันถือเป็นสินทรัพย์หลักในการดําเนินธุรกิจบริการสินเชื่อ 
เนื่องจากในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่างวดเกินกําหนด กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้หลักฐานดังกล่าวในการดําเนินคดีทาง
กฎหมาย หากในกรณีท่ีหลักฐานการให้สินเชื่อสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเส่ียงจากเหตุดังกล่าว และมีมาตรการในการลดความเส่ียงโดยจัดให้มีห้องเก็บเอกสาร
สําคัญ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการให้สินเชื่อที่ส้ัน และ
วงเงินสินเชื่อที่ต่ํา โดยห้องเก็บเอกสารสําคัญมีการควบคุมการเข้าออกที่รัดกุมและมีการทําประกันอัคคีภัยโดยเจ้าของ
สถานท่ี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสํารองข้อมูล
ทั้งหมดเป็นประจําทุกวันไว้ในอีกสถานท่ีหน่ึง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ 
3.2.3  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 
เนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมี
ความยากในการติดตามหลักประกันหากลูกค้าค้างชําระค่างวด มากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น 
บ้าน ท่ีดิน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนํามาขายและชําระหน้ีได้ ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง  
เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคล และ/หรือหลักประกัน และ/หรือผู้ค้ํา
ประกันที่มทีี่อยู่หรือภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี/เขตที่สาขาของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่และยังกําหนดให้พนักงานสาขาที่ประจําในเขต
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานท่ีจริงเพื่อยืนยันท่ีอยู่ของหลักประกันวา่ตรงกบัท่ีลูกค้าแจ้งหรือไม่ ในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่า
งวด กลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ประจําสาขาออกสํารวจและติดตามหลักประกันโดยไม่ชักช้าเพื่อลดโอกาสที่
ลูกค้าจะนําหลักประกันออกนอกพื้นท่ี อีกทั้งการมีเครือข่ายสาขาจํานวนมากถึง 2,900 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทํา
ให้สามารถช่วยติดตามหลักประกันได้อีกทางหน่ึง 
3.2.4  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
สําหรับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ เมื่อลูกค้าค้างชําระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษัทฯ จะ
ดําเนินการส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาหากลูกค้าไม่มาเจรจาชําระหนี้ภายใน 30 วัน ในกรณีที่เป็นสัญญาเช่าซื้อ หรือ
ภายใน 7 วัน ในกรณีสัญญากู้เงิน กลุ่มบริษัทฯ สามารถยึดหลักประกันได้ทันที หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะส่งหนังสือ
แจ้งให้ลูกค้ามาไถ่ถอนหลักประกันภายใน 30 วัน ทั้งในกรณีสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้เงิน หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว
และลูกค้าไม่มาติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สามารถจําหน่ายหลักประกันได้ทันที โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จําหน่าย
ทรัพย์สินรอการขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขาสําหรับรถจักรยานยนต์ หรือโกดังจอดรถยึด สําหรับรถประเภทอื่นๆ 
รวมทั้งการว่าจ้างบริษัทผู้ประมูลภายนอก                                (     ) และบริษัท คาร์ออน จํากัด ทํา
การเปิดประมูลแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อนําเงินท่ีได้รับมาชําระหน้ีคงค้างของลูกค้า ในกรณีท่ีไม่สามารถจําหน่ายหลักประกัน
ที่ยึดมาได้ก็จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  



 
 

 

อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ กําหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาจากรถที่อยู่ในความนิยมของตลาด หรือที่ดินที่ตั้งอยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการจําหน่ายหลักประกัน  ทั้งนี้ เมื่อยึดหลักประกันแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บและดําเนินการจําหน่าย                                   
สําหรับราคาขายหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ กําหนดโดยอ้างอิงจากมูลหนี้คงค้างซึ่งโดยปกติจะต่ํากว่าราคาตลาด
โดยทั่วไป  ดังนั้นราคาจําหน่ายหลักประกันท่ียึดมาจึงมีราคาต่ํากว่าราคาตลาดทําให้มีสภาพคล่องในการจําหน่ายเพิ่ม
มากขึ้น  
 

ทรัพย์สิ น รอการข า ย
จํา แนกต ามประเภท
หลักประกัน 

 
31 ธันวาคม 2559 

 
31 ธันวาคม 2560 

 
31 ธันวาคม 2561 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อ
คัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อคัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อคัน) 

รถจักรยานยนต์เก่า  33.23 2,612 12,722 72.66 5,637 12,889 123.32 11,370 10,846 
รถจักรยานยนต์ใหม่  3.71 104 35,673 3.38 95 35,578 2.38 66 36,086 
รถยนต์สี่ล้อ 30.69 255 120,352 137.79 1,195 115,305 199.79 1,784 111,992 
รถเชิงพาณิชย ์ 14.52 93 156,129 22.06 130 169,692 46.79 258 181,370 

รถใช้งานเพ่ือการเกษตร 1.40 4 350,000 1.84 8 230,000 1.64 6 272,963 

บ้านและที่ดิน 13.87 10 1,387,000 17.67 17 1,039,411 24.33 22 1,105,814 

รวม 97.42 3,078 31,650 255.40 7,082 36,063 398.25 13,506 29,487 

หากพิจารณาสัดส่วนทรัพย์สินรอการขายตามมูลค่า พบว่าส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์เก่า โดยมีมูลค่าเฉล่ียต่อคัน
ประมาณ 10,846 บาท  
3.2.5  ความเสี่ยงจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขายไม่คุ้มมูลหนี้ 

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

เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว ในการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่าหลักประกันอย่างระมัดระวัง และกําหนดวงเงินสินเชื่อที่มีส่วนลดจากราคาตลาดของหลักประกัน
ประมาณ 30-70% ขึ้นกับประเภท รุ่น ความนิยมของหลักประกัน จึงทําให้ยอดหนี้คงค้างมีมูลค่าน้อยกว่าราคาขาย
ทอดตลาดหลักประกัน  ผลขาดทุนจากการขายหลักประกันของ FM นั้นเกิดจากนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการ



 
 

 

จําหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยึดมาให้เร็วที่สุด เพื่อลดความเส่ียงจากการที่ราคารถจักรยานยนต์ใหม่ปรับตัวลงอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ กําหนดนโยบายตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายสําหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ ในอัตราร้อยละ 25 ของยอดมูลหนี้ ณ วันที่ยึดหลักประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่ฝ่ายบริหารประเมินโดย
อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต                                                                           

ณ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินรอการขายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากระยะเวลาตั้งแต่วันยึด

หลักประกัน อย่างไรก็ตามสําหรับทรัพย์สินรอการขายที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จํานวน 102.92  ล้านบาท นั้น โดยส่วน

ใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ และบางส่วนเป็นบ้านและที่ดิน ที่ต้องใช้เวลาดําเนินการ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผ่ือ

การด้อยค่าอย่างสม่ําเสมอ  

ราคาทุนทรัพย์สินรอการขายจําแนกตาม
ระยะเวลาตั้งแต่วันยึดหลักประกัน 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 เดือน 37.20 38.19 39.03 15.28 34.42 8.64 
1 – 3 เดือน 27.63 28.36 66.14 25.90 68.74 17.26 
4 – 6 เดือน 6.94 7.12 84.99 33.28 85.83 21.55 
7 – 12 เดือน 5.13 5.27 43.45 17.01 106.34 26.70 
มากกว่า 12 เดือน 20.52 21.06 21.78 8.53 102.92 25.84 

รวม 97.42 100.00 255.40 100.00 398.25 100.00 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพยสิ์นรอการ
ขาย 

(2.72) (2.79) (2.76) (1.06) (11.29) (2.83) 

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธ ิ 94.70 97.21 252.64 98.94 386.96 97.17 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามูลค่าของทรัพย์สินรอการขายที่จําหน่ายได้จริงไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากําหนด
วงเงินสินเชื่อใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน
จํานวน 398.25 ล้านบาท มีค่าเผ่ือการด้อยค่าจํานวน 11.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของราคาต้นทุน 

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องดําเนินคดี 

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

สําหรับกิจการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการโดยยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง



 
 

 

การกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ สําหรับ
ผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงิน และ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับสําหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งกําหนดให้บริษัทฯเรียก
เก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าได้ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีและดอกเบี้ยค่าบริการค่าปรับตลอดจนค่าธรรมเนียม
อื่นๆรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปสํีาหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการต่างๆ รวมแล้ว
ไม่เกินอัตราร้อยละ 36 ต่อปีสําหรับสินเชื่อนาโนไฟแน้นซ์  

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

3.3.2  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อของภาครัฐ 

ปัจจุบัน ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อ ไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ ของ
ภาครัฐ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ามากํากับดูแล
สัญญาเช่าซื้อ และพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐพิจารณาเข้ามากํากับดแูลผู้ประกอบธุรกิจสินเชือ่ทะเบียนรถและสินเชือ่เช่าซื้อ เพื่อ
ควบคุมให้การดําเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจดังกล่าว 

อนึ่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่า ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ จะถูกควบคุมโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเข้ามากํากับดูแลภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ยังไม่มีระบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานและ
เป็นการสร้างกําแพงป้องกันมิให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต  ทั้งนี้การ
ดําเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน ของบริษัทเงินทุน  ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) ก็เป็นไปตาม
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกประการ  

3.3.3  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นหากมีการออกกฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบัติงานบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 



 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวจึงได้มีการติดตามข่าวสาร การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

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

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยรับและจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วนต่างอยู่พอสมควร หากอัตราดอกเบี้ยปรับ
เพิ่มขึ้น   บริษัทฯ เชื่อว่ารายได้ของกลุ่มก็ยังคงเพียงพอและครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังลด
ความเส่ียงได้จากสัญญาให้สินเชื่อใหม่ ซึ่งสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุน
การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลาส้ันถึงปานกลาง ประกอบกับ
บริษัทฯ สามารถระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลง  

3.4.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้สินเชื่อจะต้องมี

แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอรองรับการดําเนินการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แหล่งที่มาของเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อ

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 7 แห่ง 2) ตั๋วแลกเงิน   3) ส่วนของผู้ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้ โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่งคงเหลือ 7,184.66  ล้านบาท หาก

พิจารณาสัดส่วนเงินกู้ยืมแยกตามสถาบันการเงินพบว่า กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสัดส่วนเงินกู้จากแต่ละสถาบันการเงิน

สัดส่วนร้อยละ 0.00-6.00 ของแหล่งที่มาของเงินทุนรวม หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าว 

ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ   

แม้ว่าบริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานและประวัติการชําระ
คืนเงินกู้ที่ดีมาโดยตลอด และไม่เคยถูกธนาคารเรียกชําระเงินกู้คืนก่อนกําหนด อน่ึง เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะส้ันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้เสนอขายตั๋วเงินรวมจํานวน 650 ล้านบาท รวมทั้งการออกหุ้น
กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน รวม 1 ครั้ง จํานวนเงินรวม  3,200 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพิงดังกล่าวลงได้ระดับ
หน่ึง  



 
 

 

ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) นั้นสามารถจะระดมเงินฝากได้ด้วยตัวเอง จึงมีแหล่งเงินทุนที่
สําคัญในการปล่อยสินเชื่อของ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) 

3.4.3  ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี้ 

เนื่องจากงวดการผ่อนชําระของสินเชื่อสําหรับรถจักรยานยนต์ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9  ของมูลค่าลูกหนี้สินเชื่อรวม ณ  
31 ธันวาคม 2561) มีระยะเวลาให้สินเชื่อเฉล่ียไม่เกิน 18 งวด และสินเชื่อสําหรับรถ 4 ล้อ (สัดส่วนร้อยละ 39 ของ
มูลค่าลูกหนี้สินเชื่อรวม ณ 31 ธันวาคม 2561) มีระยะเวลาให้สินเชื่อเฉล่ียไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหล่งเงินทุนของ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินรวม 6,753.89  ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 741.94 ล้าน
บาท และหุ้นกู้ระยะยาว 8,938.08  ล้านบาท                                     7,279.97         จึงทําให้มี
ความเส่ียงจากหากธนาคารไม่ตอ่อายสัุญญาเงนิกู้ หรือเจ้าหน้ีเรียกคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันดังกล่าวคืนทันที หรือ อาจจะไม่
มีเงินจ่ายคืนเงินกู้และหุ้นกู้เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 

 

รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน (ล้านบาท) ร้อยละเทียบกับสินทรัพย์รวม 
ลูกหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี – สุทธ ิ 23,089.42 58.88 
ลูกหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 1ปี – สุทธ ิ 5,719.91 14.59 
สินทรัพย์รวม 39,217.14    100.00  
หน้ีสินระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 15,660.35 39.93 

 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่ดีของสถาบันการเงิน และไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือการผิดนัดชําระหนี้ 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะส้ัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการหาแหล่ง
เงินกู้อื่น รวมถึงการระดมทุนจากประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและบริหารแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทําประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเชื่อใน
อนาคต เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับและสอดคล้องกับเงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าว
และทําให้การดําเนินธุรกิจดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

3.4.4  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงที่บริษัทอาจไม่สามารถชําระหนี้สิน และภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่กําหนด
และมีต้นทุนท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้  

บริษัททําการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างสม่ําเสมอ โดยการทบทวน ติดตามและประเมินวิเคราะห์
สถานการณ์สภาพคล่องอย่างใกล้ชิดผ่านเครื่องมอืต่างๆในการจดัสรรเงิน และรายงานฐานะทางการเงินประจําวัน และ
นําเสนอต่อกรรมการผู้จัดการทุกวัน และมีคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งมีการประชุมทุกเดือนเพื่อ



 
 

 

พิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษทั และกรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินสภาพคล่องและ
แนววิธีปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว รวมถึงทําการทดสอบกรณีมีผู้ฝากเงินมาถอนเงินฝากจํานวน
มาก   
3.4.5  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจการให้บริการและขายเชื่อในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจจะทําให้มีผลการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือการอ่อนตัวลงของเงินตราของประเทศที่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

ในการให้บริการให้คําปรึกษาธุรกิจของบริษัทท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศพม่านั้น บริษัททําสัญญาให้บริการและคิด
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย ทําให้ไม่มีส่วนต่างจากอัตราแลกเปล่ียน ส่วนในประเทศเวียตนามที่ทําธุรกิจขายเชื่อนั้น 
เมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว พบว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่าง
เงินบาทไทยและเวียตนามดองนั้น อยู่ในระดับต่ํา  

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.5.1  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

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

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงโอกาสในการเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว จึงได้วางระบบควบคมุภายในเพื่อตรวจสอบสาขาโดยการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสอบทานการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าทุก
ครั้งที่ได้รับสินเชื่อจากกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รับเงินครบตามสัญญา และในทุกครั้งที่ลูกค้ามาผ่อนชําระค่า
งวดที่สาขา เจ้าหน้าที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลกลางให้กับลูกค้า อีกทั้งทางสํานักงานใหญ่มีระบบการ
เฝ้าระวัง หากสาขามียอดรับชําระเงินจากลูกค้ารวมเกินระดับที่บริษัทฯ กําหนด ทางสํานักงานใหญ่จะแจ้งให้สาขานํา
ฝากเงินเข้าธนาคาร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบสาขาทําหน้าที่ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจสอบการ
ปล่อยสินเชื่อและการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็นประจํา  โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานท่ีบริษัทฯ วางไว้จะช่วยจํากัด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสาระสําคัญต่อผลประกอบการ อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานที่
สามารถรับเงินจากลูกค้าหรือจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า ต้องมีเงินประกันหรือบุคคลค้ําประกันการทํางาน  

3.6     ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.6.1  ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 45 

ณ วันท่ี 4  ตุลาคม  2561  กลุ่มแก้วบุตตาซึ่งประกอบด้วย นางสาวธิดา แก้วบุตตา นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา นายฉัตร
ชัย แก้วบุตตา และนางจริยา แก้วบุตตา เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.34 ของทุนชําระแล้ว ซึ่งสัดส่วน
การถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแก้วบุตตามีอํานาจในการควบคุม และมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และสามารถควบคุม



 
 

 

เสียงข้างมากในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในท่ีประชุมได้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างบริษัทฯ พบว่าโครงสร้างบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกําหนดมาตรการการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ เพื่อ
ความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอํานาจและการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.6.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ รับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของการค้ําประกันเงินกู้จากผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ  4
ตุลาคม 2561 กลุ่มแก้วบุตตาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม 49.34 ของทุนชําระแล้ว ค้ําประกันเงินกู้จํานวน  
500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12. รายละเอียดรายการระหว่างกัน) จึง
อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มแก้วบุตตา และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อนึ่ง การค้ําประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯกําลังเจรจากับสถาบัน

การเงินให้ดําเนินการถอนค้ําประกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั  

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จํานวน 629.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธิ (บาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดิน เป็นเจา้ของ 3,902,300 ไม่มี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 347,297,109 ไม่มี 
เครื่องตกแตง่สํานักงาน เป็นเจา้ของ 73,504,365 ไม่มี 
อุปกรณ์สํานักงาน เป็นเจา้ของ 72,386,237 ไม่มี 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 132,218,559 มี 

รวม 629,308,570  
หมายเหตุ  กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ จํานวนทัง้ส้ิน  48,446,049 บาท 

4.2 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กูเ้งิน 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้เงนิ แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ โดยแสดงจํานวนหน้ีตามสัญญาหกั
ด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยจําแนกตามอายุหนี้ค้างชําระได้ดั้งนี้ 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ 
 31 ธันวาคม  2559 31 ธันวาคม  2560  31 ธันวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 2,026.95 59.93 2,754.41 57.30 1,495.11 54.29 
ค้างชําระมากกวา่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 1,050.75 31.07 1,672.39 34.79 1,027.06 37.29 
ค้างชําระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 171.35 5.07 291.11 6.06 144.67 5.25 
ค้างชําระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 53.43 1.58 44.77 0.93 53.88 1.96 
ค้างชําระมากกวา่ 12 เดือน 79.63 2.35 44.54 0.93 33.24 1.21 
รวม 3,382.12 100.00 4,807.22 100.00 2,753.96 100.00 
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (159.41) (4.71) (135.70) (2.82) (92.68) (3.37) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธ ิ 3,222.71 95.29 4,671.52 97.18 2,661.28 96.63 

 

 

 



 
 

 

ลูกหนีต้ามสัญญาใหกู้้เงนิ 
 31 ธันวาคม  2559 31 ธันวาคม  2560  31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไม่ค้างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 เดือน 11,669.45 82.84 13,533.64 78.04 22,133.30 82.96 
ค้างชําระมากกวา่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 2,087.50 14.82 3,316.01 19.12 3,878.64 14.54 
ค้างชําระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 187.36 1.33 337.20 1.94 500.75 1.88 
ค้างชําระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 63.99 0.45 81.15 0.47 110.28 0.41 
ค้างชําระมากกวา่ 12 เดือน 78.81 0.56 73.73 0.43 56.07 0.21 
รวม 14,087.11 100.00 17,341.74 100.00 26,679.04 100.00 
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (229.41) (1.63) (401.89) (2.32) (530.99) (1.99) 
ลูกหนีต้ามสัญญาใหกู้้เงนิ-สุทธิ 13,857.70 98.37 16,939.85 97.68 26,148.05 98.01 

นโยบายการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาการค้างชําระของลูกหน้ีคงเหลือหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่
ถือเป็นรายได้และมูลค่าหลักประกันซึ่งหลักประกันคํานวณในอัตราร้อยละ 0-75 ของจํานวนลูกหนี้คงเหลือหักด้วย
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการรับชําระคืนจากลูกหนี้และจากการขาย
หลักประกัน หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในแต่ละงวดมีดังนี้ 

ระยะเวลาค้างชําระ 

สัญญาเช่าซื้อและเงนิให้
กู้ยืมรถจักรยานยนต ์

สัญญาเช่าซื้อและเงนิให้
กู้ยืมหลกัประกันประเภท

อื่น 

เงินให้กู้ยืม
ส่วนบคุคล 

อัตราร้อยละ
ของคา่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่า
หลักประกัน 

(ร้อยละ) 

อัตราร้อยละ 
ของคา่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

มูลค่า
หลักประกัน 

(ร้อยละ) 

อัตราร้อยละ 
ของคา่เผ่ือหน้ี 
สงสัยจะสูญ 

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

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

 

 



 
 

 

นโยบายการตดัหนีสู้ญ  

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

4.3     เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นการให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์ เพื่อโครงการ และเพื่อการอุปโภคและบริโภค สําหรับใข้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนระยะส้ัน หรือสําหรับขยายกิจการอันเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ  
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ณ ส้ินปี 2560-2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หน่วย:ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ 1,678.19 1,133.97 

ดอกเบี้ยค้างรับ 1.61 3.62 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคา้งรับ 1,679.80 1,137.59 

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (373.09) (373.29) 

หัก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1.23) (0.46) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ สุทธ ิ 1,305.48 763.84 

  
 นโยบายการตั้งสํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

สําหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้น้ี กลุ่มบริษัทฯมีการจัดชั้นและการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามข้อกําหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

4.4 ลูกหนี้เงนิให้กู้ยืมจากการซื้อลกูหนี้ 

ลูกหนีเ้งินใหกู้้ยืมจากการซื้อลูกหนี ้เป็นรายการซื้อหน้ีด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร ซึ่งมีรายการซื้อขายใน
ระหว่างปี ซึ่งมคีวามเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือดังนี ้



 
 

 

ลูกหนี้เงินใหกู้้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560    2561 

ลูกหนี้เงินใหกู้้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ ต้นงวด 1,264.68 2,311.62 2,742.05 

ซื้อเพิ่ม 1,222.62 585.88 1,048.58 

ตัดจาํหน่ายจากการรับชําระหนี ้ (175.68) (155.45) (601.85) 

ลูกหนี้เงินใหกู้้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ ปลายงวด 2,311.62 2,742.05 3,188.78 

หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (2.62) (3.29) (4.41) 

ลูกหนี้เงนิให้กู้ยืมจากการซื้อลกูหนี้ สทุธิ 2,309.00 2,738.76 3,184.37 

4.5 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจาํนวนรวม 568.24  ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

ประเภทสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่า(บาท) ภาระผูกพัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เป็นเจา้ของ 14,241,118 ไม่มี 
                               554,000,000       

4.6 เครื่องหมายการค้าและลิขสทิธิ์ 

ณ 31 ธันวาคม  2561 กลุ่มบริษทัฯ มีเครื่องหมายการค้า จาํนวน 2 เครื่องหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

เครื่องหมาย
การค้า/บริการ 

ประเภท 
สําหรับ สถานะ ออกให ้ สิ้นสดุ เลขที ่

 
บริการ 

บริการให้กูย้ืม รับจาํนอง  
รับจํานํา 

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

 
บริการ 

บริการให้กูย้ืม รับจาํนอง  
รับจํานํา 

อนุมัต ิ 4 เม.ย.54 17 ก.พ. 63 บ49642 

4.7 นโยบายการลงทนุ 

4.7.1 นโยบายการลงทนุและการควบคุมบริษัทยอ่ย 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



 
 

 

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออกและชําระ
แล้ว (ล้านบาท) 

ร้อยละของการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน 

ลงทุนทางตรง 
บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด ให้สินเชื่อเช่าซื้อและ

ให้กู้ยืมเงิน 
150.00 99.99 150.00 

บริษัทบริ หา ร สินทรัพ ย์  เ อ
สดับบลิวพี จํากัด 

บริหารสินทรัพย์ 
100.00 95.00 95.00 

บริษัท  ศรีสวัสดิ์  พาว เวอร์ 
2014 จํากัด 

ใ ห้ บ ริ ก า ร ติ ด ต า ม
หนี้ สิน ให้บริการ
สินเชื่อ นายหน้า
ประกันวินาศภัย 

2,000.00 99.99 1,999.97 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล โฮลดิ้ง จํากัด 

ลงทุนในกิจการอื่น 
300.00 99.67 299.00 

                                
(     ) 

              
1,102.50 45.34 1,373.78 

บริษัท พี เล็นดิ้ง จํากัด ทํา platform สําหรับ
ให้บริการในการปล่อย
สินเชื่อ 

5.00 75.00 3.75 

รวม 3,921.50 
ลงทุนทางอ้อม (ผ่านบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด) 
บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิส
เซส จํากัด 

ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการและที่
ปรึกษา 

300.00 75.00 225.00 

Srisawad Vietnam LLC ขายเชื่อและให้บริการ
สินเชื่อ 

101.92 100.00 101.92 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  เช่าสินเชื่อ 
(ลาว) จํากัด 

ให้บริการสินเชื่อ 
12.08 90.00 10.96 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างรายได้ 
กําไร และศักยภาพการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งการลงทุนต้องเป็นการดํารงสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุม
บริษัทย่อย หรือมีส่วนกําหนดทิศทางการบริหารและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจากนี้ การลงทุนจะเป็นไปได้ทั้งใน



 
 

 

รูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สามารถส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการได้  

4.7.2 นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพย์ นอกจากการลงทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ  

4.8 สรุปสาระสําคัญของสัญญาทีส่ําคัญในการดําเนินงาน 

4.8.1 สัญญาเงินกู้ยืมเงิน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทาํสัญญาเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 7 แห่ง  ดังรายละเอียด

ต่อไปนี ้

สถาบันการเงินแห่งที่ 1 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินเบกิเกินบัญช ี
วงเงิน 1,000 ล้านบาท 30 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ําประกัน ไม่มี ไม่มี 
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2561 -- ล้านบาท --  ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  กลุ่มบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้ได้โดยอิงสัดส่วนจากจํานวนเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อกับ

ผู้เช่าซื้อ หรือผู้กู้ 
 ห้ามกลุ่มบริษัทฯ ให้กรรมการกู้ยืมเงินก่อนชําระหนี้ธนาคารเสร็จสิ้นทุกวงเงิน  
 กลุ่มบริษัทฯ ตกลงไม่ชําระเงินกู้ยืมเงินกรรมการก่อนชําระหนี้ธนาคารเสร็จสิ้นทุกวงเงินและ

เงินกู้ยืมกรรมการต้องไม่คิดดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราเงินกู้ของธนาคาร 
 หากมีเหตุการณ์ใดที่ทําให้สถาบันการเงินเชื่อโดยเหตุอันสมควรว่าเหตุการณ์นั้นกระทบต่อ

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ถึงขนาดเป็นเหตุให้ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ 
ลดลงหรือระงับลง สถาบันการเงินมีสิทธิยกเลิกเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ได้ทันที 

 ดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่า (ไม่รวมเงินกู้ยืม
กรรมการ) โดยพิจารณาจากงบการเงินรายปี 

สถาบันการเงินแห่งที่ 2 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินเบกิเกินบัญช ี
วงเงิน 2,200 ล้านบาท 30 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ําประกัน ไม่มี ไม่มี 



 
 

 

ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2561 1,600.00  ล้านบาท --  ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  กลุ่มบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกู้ได้โดยอิงสัดส่วนจากจํานวนเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อกับผู้

เช่าซื้อ หรือผู้กู้ 
 สําหรับวงเงินกู้ 1,000 ล้านบาท มีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ

เจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่า 
  หากกลุ่มบริษัทฯ ผิดนัดหนี้หรือข้อผูกพันใดๆ ที่ทํากับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินมีสิทธิ

เรียกร้องให้ผู้ค้ําประกัน ชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวน พร้อมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและ
ภาระติดพันอื่นๆ 

 
สถาบันการเงินแห่งที่ 3  

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น 
วงเงิน 500 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ําประกัน ค้ําประกันการใช้วงเงินโดยกลุม่ผู้ถือหุ้นใหญ ่
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2561 -  ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงิน

รวมไม่เกิน 3.0 เท่า (ไม่รวมเงินกู้ยืมกรรมการ) 
 
สถาบันการเงินแห่งที่ 4  

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินกู้ระยะยาว 
วงเงิน 2,500 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ําประกัน ไม่มี ไม่มี 
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2561 1,800.00  ล้านบาท 60  ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิใน

ลูกหนี้และทะเบียนรถที่มีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่เกิน 

4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 
 ตระกูลแก้วบุตตา จะต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 

 
สถาบันการเงินแห่งที่ 5 
 



 
 

 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว 
วงเงิน 3,000 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ําประกัน ไม่มี 
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2561 1,333.33  ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอน

สิทธิในลูกหนี้และทะเบียนรถที่มีสัญญากับสถาบันการเงินที่ได้ลงนามไว้
เดิม 

 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงิน
รวมไม่เกิน 4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 

 ตระกูลแก้วบุตตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอํานาจควบคุมในบริษัทเป็นหลัก 
 
สถาบันการเงินแห่งที่ 6 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  กลุ่มบริษัทฯ  กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินเบกิเกินบัญช ี
วงเงิน 500 ล้านบาท  1,500 ล้านบาท 30  ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ําประกัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2561 --  ล้านบาท 1,500  ล้านบาท --  ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิในลูกหนี้

และทะเบียนรถที่มีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมไม่เกิน 4.5 

เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 
 ตระกูลแก้วบุตตา เป็นผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทเป็นหลัก 

 

สถาบันการเงินแห่งที่ 7 

ผู้กู้ กลุ่มบริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว 
วงเงิน 860 ล้านบาท 
หลักประกันและผู้ค้ําประกัน ไม่มี 
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2561 552.50  ล้านบาท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภาระผูกพันกับทรัพย์สินถาวรของบริษัท ยกเว้นการโอนสิทธิ



 
 

 

ในลูกหนี้และทะเบียนรถที่มีสัญญากับสถาบันการเงินท่ีได้ลงนามไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม

ไม่เกิน 4.5 เท่า โดยพิจารณางบการเงินล่าสุด 
 ตระกูลแก้วบุตตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอํานาจควบคุมในบริษัทเป็นหลัก 

 

4.8.2 ตั๋วแลกเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะส้ันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายวงเงินรวมทั้งส้ิน 4,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีตั๋วแลกเงินที่ออกขายแล้วจํานวน 650 ล้าน
บาท  

4.8.3 สัญญาเช่าสาขา   

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่าพื้นที่กับบุคคลภายนอก และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อใช้เป็นสาขา โดยมีระยะเวลา
ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่ไม่เกิน 3 ปี เงื่อนไขการชําระเงินรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าสาขารวม 2,870 สาขา (รวมสาขาบางส่วนท่ีบริษัทได้
จ่ายมัดจําค่าเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มเปิดดําเนินการในปี 2562) คิดเป็นภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารวมทั้งส้ิน 691.59 
ล้านบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอื่น 

6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลบริษทั 

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000400 
ทุนจดทะเบียน : 1,249,710,379  บาท 
ทุนชําระแล้ว : 1,147,771,588  บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,147,771,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
Website : www.meebaanmeerod.com 
โทรศัพท ์  : 0-2693-5555 
โทรสาร : 0-2573-1565 
บุคคลอ้างองิ   
นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขที่  93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรงุเทพฯ 10400 
โทร. 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9992 

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

 : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2638-8000  โทรสาร 0-2657-3333 

 : ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-2222 



 
 

 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-2222 

 : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด 
เลขที่ 175 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร์ ชั้น 3/1  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2680-4037 

ผู้สอบบัญชี : นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ 
นางอโนทัย  ลีกิจวฒันะ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 หรือ 
น.ส.สกุณา  แย้มสกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
ชั้น 15 อาคารบางกอกซติี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทร. 0-2344-1000  โทรสาร  0-2286-5050  

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากดั 
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนวิ อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 

 

ข้อมูลของนิติบคุคลที่บริษทัฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป   

ชื่อบริษัท : บริษัท เงินสดทันใจ จาํกัด 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคล 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 150,000,000 บาท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จํากดั 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชัน้ 2 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการตดิตามเรง่รัดหน้ีสินและบริหารหน้ีด้อยคุณภาพ 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 100,000,000 บาท 



 
 

 

   
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากดั 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการตดิตามเรง่รัดหน้ีสิน และให้บริการสินเชื่อ 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 2,000,000,000 บาท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชัน้ 1,3,5,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : กิจการเงินทุน 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 1,102,494,485 บาท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากดั 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอื่น 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 300,000,000 บาท 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสดับบลิวพี เซอรว์ิสเซส จํากดั 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการท่ีปรึกษาด้านการบริการสินเชื่อ 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 300,000,000 บาท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัท พี เล็นดิ้ง จาํกัด 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ทํา platform เพื่อให้บริการสินเชือ่ 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 5,000,000 บาท 
   
ชื่อบริษัท : Srisawad Vietnam LLC 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : 1st Floor, VCCI Tower,No. 1, Lenin Avenue , Hung Dung ward, Vinn City, 



 
 

 

Nghe An Province, Vietnam 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจขายเชื่อ 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 33,500,000,000 Dong หรือประมาณ 101.92 ล้านบาท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ เชา่สินเชื่อ (ลาว) จํากัด 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : บ้านโพนทัน ไชเชษฐา กาํแพงนครหลวงเวียงจันทร ์
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อ 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 3,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 12.08 ล้านบาท 
 



  
                                                                                                       

ส่วนที่ 2 

การจดัการและการดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

7.1.1  ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,249.71 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 1,147,771,588 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,147,771,588 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

7.1.2     ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 

ชื่อของใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

วนัที่ออก 12  มิถนุายน  2558 

จดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่  7 พฤษภาคม 2558 ใน
อตัราสว่น 25 หุ้นสามญัต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขาย -0- บาท 

อตัราการใช้สทิธิ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.125 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิ 53.324 บาท 

ก าหนดการใช้สทิธิ วนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรกใน
วนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกบัวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวนัใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัที่ 29 พฤษภาคม  2563 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 5  ปี 

วนัครบก าหนด 11  มิถนุายน  2563 

จ านวนที่ออก 39,995,792 หน่วย 

จ านวนคงเหลอื 39,945,592 หน่วย 

จ านวนหุ้นที่รองรับ 44,938,791 หุ้น 
 
 
 
 



  
                                                                                                       
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นจากทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัที่ 4  ตลุาคม  2561 สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือผู้ถอืหุ้น 
4 ตุลาคม 2561 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

567,394,092 
364,831,624 
88,141,959 
43,006,909 
71,413,600 

49.34 
31.79 
7.68 
3.75 
6.22 

2.         บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 96,186,784 8.38 

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

57,388,413 4.99 

4 South East Asia UK (Type C) Nominees  27,106,933 2.36 

5. State Street Eurpoe Limited 23,727,373 2.07 

6. กองทนุเปิด เค 20 ซีเลค็ท์หุ้นระยะยาวปันผล 15,008,024 1.31 

7. กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 9,092,000 0.79 

8 กองทนุเปิด เค หุ้นทนุบริพตัรเพื่อการเลีย้งชีพ 8,618,986 0.75 

9. กองทนุเปิดแวลพูลสัปันผล หุ้นระยะยาว 8,276,900 0.72 

10. นายสทุธิศักด์ิ  ชยัประดิษฐ 8,022,285 0.70 

11. ประชาชนทั่วไป 326,949,798 28.49 
 รวม 1,147,771,588 100.00 

 
หมายเหตุ/1 นบัรวมกลุม่ครอบครัว ซึ่งมิใช่การนบัรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของก าไรสทุธิหลงัหัก
ภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหักส ารองตามที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 
หรือเปลีย่นแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงิน
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึง่อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต เป็นต้น 



  
                                                                                                       
7.4         การออกตั๋วแลกเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสัน้ที่ได้รับอนญุาตให้เสนอขายวงเงินรวมทัง้สิน้ 4,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขายต่อผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ  31 ธันวาคม 2561  มีตั๋วแลกเงินที่ออกขายแล้วจ านวน 650    
ล้านบาท  

7.5         การออกหุ้นกู้  

กลุม่บริษัทฯ มีวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆทัง้สิน้  15,000 ล้านบาท และกลุม่บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อย
สทิธิและไม่มีหลกัประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อขายให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั โดยสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุม่บริษัทฯมีหุ้นกู้ที่ออกและขายแล้วทัง้สิน้ดังนี ้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ  

วนัที่ออก สญัญลกัษณ์ จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ อายหุุ้นกู้  วนัที่ครบก าหนด 
7 ก.ค. 59 SAWAD197A 365,000,000 3.10 3 ปี 7 ก.ค. 62 

27 ก.ค. 59 SAWAD198A 210,000,000 3.10 3 ปี 5 วนั 1 ส.ค. 62 
12 ก.ย. 59 SAWAD199A 300.000.000 3.10 3 ปี 12 ก.ย. 62 
3 ก.พ. 60 SAWAD192A 383,500,000 3.45 2 ปี 3 ก.พ. 62 
3 ก.พ. 60 SAWAD202A 1,166,100,000 4.00 3 ปี 3 ก.พ. 63 
3 ก.พ. 60 SAWAD212A 2,102,100,000 4.40 4 ปี 3 ก.พ. 64 

19 ก.ย. 60 SAWAD209A 1,225,000,000 3.60 3 ปี 19 ก.ย.63 
8 ส.ค. 61 SAWAD218A 1,651,600,000 3.90 3 ปี 8 ส.ค. 64 
8 ส.ค. 61 SAWAD228A 1,548,400,000 4.15 4 ปี 8 ส.ค. 65 

 



  
                                                                                                       

 

 

8.  โครงสร้างการจดัการ 

8.  โครงสร้างการจดัการ 



  
                                                                                                       

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจ านวน 6 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสนิเชื่อ ดงันี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12  ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ 

2. นายวินยั  วิทวสัการเวช รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 

       อิสระ 

3. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

4. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการ / กรรมการบริหาร 

5. นายประยงค์  แสนนวล  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

6. นายสมยศ  เงินด ารง  กรรมการ 

7 นายเวทย์  นชุเจริญ  กรรมการ 

8 นายพินิจ  พวัพนัธ์  กรรมการ 

9 นายสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการ / กรรมการอิสระ 

10. นายวีระ  วีระกลุ  กรรมการ / กรรมการอิสระ 

11. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

12. นายวีระชยั   งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 นางโฉมชบา     สถาพรพงษ์ เลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทตามหนงัสอืรับรองบริษัทฯ 

นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา หรือ นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมยศ  เงินด ารง หรือ นา ย
ประยงค์ แสนนวล และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความ
ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาก าหนดภารกิจ วิสยัทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม รวมถึง
การอนุมติังบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ   และก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินธุรกิจไปตามกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ



  
                                                                                                       

ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นี อ้าจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุัติการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการ
อื่นๆ หรือลงทนุในบริษัทหรือกิจการต่างๆ ที่น าเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  

4. ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน 
และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใน 
และการเปิดเผยข้อมลู มีความถกูต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. ก ากับดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารรวมทัง้การใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทไปในทางที่มิชอบและพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต มีเหตมุีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี  

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ      
สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับทราบรายงานและติดตามการบริหารกิจการจากกรรมการผู้จดัการ   

8. ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ 

9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน  
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

10. พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนกุรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเร่ือง 

11. แต่งตัง้หรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลา ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจดงักล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลอื่นท าหน้าที่แทนในเร่ืองเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ 

12. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส าคญัอนัเก่ียวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี ้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นก่อน  

(ก) เร่ืองใดๆที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) เร่ืองใดๆที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯระบุให้ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเช่นการด าเนินการเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เร่ืองดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชมุและจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



  
                                                                                                       

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบั 

(จ) การเพิ่มทนุการลดทนุการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบกิจการหรือเลกิบริษัทฯ 

(ช) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้างต้น 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ท าให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนมุติัไว้ 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

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

3. นายวีระชยั     งามดีวิไลศกัด์ิ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายวินัย  วิทวัสการเวช และนายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯนายวินัย  วิทวัสการเวช ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม  จ ากัด 
(มหาชน) และกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ บริษัท สนิมัน่คงประกันภัย จ ากดั (มหาชน) นายวีระชยั งาม
ดีวิไลศัก ด์ิ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี  จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน), ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ บริษัท สนิมัน่คงประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 



  
                                                                                                       

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปีโดยพิจารณา
งบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องหลกัการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
การด ารงอยู่ของกิจการ การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชีที่ส าคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการก าหนด
นโยบายบญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป  

2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีภายนอกและผู้
ตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และการประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 
วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการ
ทจุริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการด าเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของส านกังาน กลต. รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือการได้มาหรือจ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย รวมทัง้พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เก่ียวข้องและเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 



  
                                                                                                       

6. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงาน
ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทัง้นี ้
รายงานดงักลา่วจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้มีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่
อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทนัทีในกรณีดงัต่อไปนี ้

- รายการที่มีหรืออาจก่อให้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ข้อสงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องส าคัญในระบบการควบคุม
ภายใน 

- ข้อสงสยัว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดใดๆของส านักงาน กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานและได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ด าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานสิง่ที่พบดังกล่าว
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วแต่กรณีได้ 



  
                                                                                                       

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจา รณา
เพิ่มเติมในเร่ืองต่างๆ ได้ 

10. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้ บริหารทบทวนร่วมกับผู้ บริหารของบริษัทในรายงานส าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

ทัง้นี  ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ท าให้
กรรมการตรวจสอบ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่
กรรมการตรวจสอบท่านนัน้หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มี
สว่นได้สว่นเสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน  4  ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายฉัตรชัย แก้วบตุตา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการบริหาร 
3. นายประยงค์  แสนนวล กรรมการบริหาร 
4. นางวนาพร พรกิติพงษ์ กรรมการบริหาร 

นางวนาพร        พรกิติพงษ์  เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี  ้เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ดงักลา่ว กรรมการบริหารที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.     พิจารณาก าหนดภารกิจ วิสยัทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และกลุ่ม 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ก ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการ ด าเนินธุรกิจไปตามแผนที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นีอ้าจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัท 

2.     พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
ฯพิจารณาและอนุมัติ  ทัง้นี  ้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ



  
                                                                                                       

รายจ่ายประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ทราบในที่ประชมุคราวต่อไป 

3.      พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญา และ /หรือธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้สินเชื่อและเงินให้กู้ ยืม การขายหลักประกันหรือ
ทรัพย์สินรอการขาย  การจัดซือ้จัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน /บริการ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือภายใต้วงเงินที่ก าหนดในระเบียบอ านาจอนมุติัและด าเนินการ 

4.     มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการบริหารคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบติัการอย่างหนึง่อย่าง
ใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบ
อ านาจนัน้ๆ  ได้ตามที่เห็นสมควร  

5.     มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ท าให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  โดย
คณะกรรมการบริหารจะต้องน าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อให้
พิจารณาและอนมุติัรายการดังกลา่วภายใต้ข้อบงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีจ านวน 6 ท่านประกอบด้วย 

1. นายวีระชยั งามดีวิไลศักด์ิ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายสคุนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายฉัตรชัย แก้วบตุตา กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายสมยศ เงินด ารง กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายประยงค์ แสนนวล กรรมการบริหารความเสีย่ง 
         นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ เลขานกุารกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ โดยกรรมการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้อีกได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 



  
                                                                                                       

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยง
ประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสีย่งด้านการลงทนุ และความเสีย่งที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสยีงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความ
เสีย่ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณความเสีย่งของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

3. ดแูลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนมุัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดเกณฑ์วดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งที่บริษัทจะยอมรับได้ 

5. ก าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจดัการความเสีย่งให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถงึความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบติัตามนโยบายที่ก าหนด 

7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ
บริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยทุธ์ที่ก าหนด 

8.  จดัให้มีคณะท างานบริหารความเสีย่งตามความจ าเป็น 

9.  สนับสนนุคณะท างานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ าเป็นให้สอดคล้อง
กบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่านประกอบด้วย 

1. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 นายประยงค์  แสนนวล เลขานกุารกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบ
วาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. ก าหนดวิธีการสรรหาและคณุสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชดุย่อยและกรรมการผู้จดัการ  



  
                                                                                                       

2.   ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จดัการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

3.   ก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการ 

4.   พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้ น     เพื่อ
พิจารณาอนมุติั 

5.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุติั 

6.  ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นประจ าทุกปีและรายงาน     ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

7.  ปฏิบติัการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง
การมอบหมายที่ท าให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  สามารถพิจารณาให้ความเห็นต่อรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มี
สว่นได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะต้องน าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ต่อไป 

8.1.6  คณะกรรมการสินเชื่อ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 คณะกรรมการสนิเชื่อ มีจ านวน  5  ท่านประกอบด้วย 

1. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา  กรรมการสนิเชื่อ 
2. น.ส.ดวงใจ      แก้วบตุตา  กรรมการสนิเชื่อ  
3. นายเวทย์              นชุเจริญ  กรรมการสนิเชื่อ  
4. นายประยงค์          แสนนวล  กรรมการสนิเชื่อ 
5. นายสมยศ             เงินด ารง  กรรมการสนิเชื่อ  

 นายวศิษฐ์   กาญจนหตัถกิจ  เลขานกุารกรรมการสนิเชื่อ  

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสนิเชื่อ 

กรรมการสินเชื่อ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ดงักลา่ว กรรมการสนิเชื่อที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสนิเชื่อ 
 
1. พิจารณาอนมุติัสนิเชื่อที่เกินจากอ านาจอนมุติัของคณะกรรมการบริหาร ดังนี  ้



  
                                                                                                       

1.1 สนิเชื่ออสงัหาริมทรัพย์  ได้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท 
1.2 การแก้ไขและการปรับปรุงหนี  ้
ทัง้นีจ้ะไม่รวมถึงการพิจารณาอนมุติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่น
ได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทัง้พิจารณาขอบเขตสนิเชื่อ
ในสว่นที่ไม่เกินจาก Single Lending Limit ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้
ไม่เกินจ านวน 500 ล้านบาท ทัง้นี ้ Single Lending Limit  ให้หมายถงึจ านวนเงินที่จะสามารถให้กู้ ได้สงูสดุ 
โดยให้หมายรวมถึงผู้กู้ , บริษัทที่ผู้กู้มีอ านาจควบคมุ รวมถึงกลุม่บุคคลที่เก่ียวข้องกบัผู้กู้  

2. น าเสนอรายงานสรุปการให้สนิเชื่อรายใหญ่ และ/หรือการแก้ไขปรับปรุงหนีต่้อคณะกรรมการบริษัททราบ  

8.1.7 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

1. นายฉัตรชัย แก้วบตุตา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
2. นายสมยศ  เงินด ารง  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาสนิเชื่อ 
3. นางวนาพร  พรกิติพงษ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

           4.     นายประยงค์  แสนนวล  ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลและพฒันาบคุคล 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดงัต่อไปนี ้

1.      ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อก าหนด  
ตลอดจนนโยบาย  แผนธุรกิจ และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุก
ประการ    

2.     พิจารณาอ านาจออกค าสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทกึ  เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย 

3.     ควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.     ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน 
การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และ    การเลิกจ้าง 
พนกังานในต าแหน่งผู้บริหารในระดบัต่างๆ ของบริษัทฯ 

5.     ด าเนินการตกลงผูกพันในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยสามารถพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานต่างๆ
ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกินที่ก าหนดในระเบียบอ านาจอนุมติัและด าเนินการของบริษัทฯ         ซึง่ผ่านการ
อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

6.      มอบอ านาจหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท าหน้าที่แทนในเร่ืองที่จ าเป็น
และสมควรโดยให้อยู่ในดลุพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



  
                                                                                                       

7.     มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ /หรือคณะกรรมการ
บริหาร  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   โดยเร่ืองดังกลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมติัต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ 
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีการก าหนดนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนมุัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ดงักลา่วแล้ว 

8.1.8 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556  เมื่อวันที่ 14 มิถนุายน 2556 ได้แต่งตัง้นางโฉมชบา สถาพรพงษ์ เป็น
เลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีความรับผิดชอบหลกัในการจัดท าและเก็บรักษาเอกสารใน
นามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

ทัง้นีน้างโฉมชบา สถาพรพงษ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ในปี 2548 และผ่านการอบรมหลกัสตูรประกาศนียบัตรส าหรับเลขานกุารบริษัท 
รุ่นที่ 56/2014  

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท 
- หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

อ านาจอนุมัติและด าเนินการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้อนุมัติระเบียบอ านาจอนุมัติและ
ด าเนินการ ฉบบัที่ 2/2556 และปรับปรุงใหม่เมื่อวนัที่ 23  กนัยายน  2557  โดยมีขอบเขตอ านาจการอนุมติัวงเงินใน
การลงทนุ การเงิน การให้สนิเชื่อและวงเงินค่าใช้จ่าย สรุปดงันี ้
 

 



  
                                                                                                       

ประเภทธุรกรรม 
อ านาจอนมุติั 

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

การลงทนุในบริษัทใหม่ หรือบริษัทอื่น ไม่เกิน 15 ล้านบาท  - 
การกู้ ยืมเงิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท  ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
การให้สนิเชื่อและเงินให้กู้ ยืม    

- มีหลกัประกนั (สงัหาริมทรัพย์) ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
- มีหลกัประกนั (อสงัหาริมทรัพย์) ไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่เกิน 7 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
- ไม่มีหลกัประกนั ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 0.7 ล้านบาท ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท 

การซือ้ เช่า ทรัพย์สนิถาวร  
(กรณีเกินงบประมาณ) 

ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย (ต่อครัง้หรือโครงการ)    
- ค่าประชาสัมพัน ธ์  ป ระนอมหนี ้

จ าหน่ายหนี สู้ญ  ว่าจ้างที่ป รึกษา 
วิจยัข้อมลู 

ไม่เกิน 5 ล้านบาท  ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

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

8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้           ด ารง
ต าแหน่งกรรมการจะต้องมีคณุสมบติัครบตามพระราชบญัญัติมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่ นๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกับ           การพิจารณาถึง
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ท างาน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทัง้นี  ้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1. เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ    ก็ได้ 
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 



  
                                                                                                       

3. บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลอืกเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพงึมี ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องลาออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่ง และกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
ได้อีก นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

นอกจากนีข้้อบงัคบัของบริษัทฯ ยงัมีข้อก าหนดต่อไปนี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า
เป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจ ากัด หรือเข้าเป็น
กรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ    เป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีสว่นได้สว่นเสียในสญัญาที่บริษัทฯ ท าขึน้             ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

8.2.2 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกนัพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณา
สรรหาบุคคลที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัตามพระราชบัญญัติมหาชน
จ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ รวมถงึ ประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบกับการพิจารณาถงึคณุสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ท างาน ความรู้ความสามารถ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบาย
แต่งตัง้คณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย 

1. ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ได้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่



  
                                                                                                       

ย่ืนค าขออนญุาตต่อส านักงานทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้อนญุาต 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้ บริหารผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ผู้ มี
อ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

6. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน กลต. 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
สงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน กลต.  

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน ของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืน
ค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

11. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

12. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

13. สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการ 



  
                                                                                                       

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ
ตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

ในกรณีที่แต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หาก
เห็นว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดังกลา่วมีคณุสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ให้บุคคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 
3 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1. ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบติัตามที่ก าหนด และ 

(ก) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
และ  

(ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก 

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาแต่งตัง้จากกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความสามารถ
ในการบริหารงานในส่วนที่เก่ียวกับการด าเนินงานปกติและการก าหนดนโยบายและแผนธุรกิจ โครงสร้างและ
นโยบายการบริหารงานรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ  ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาคุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ ความซ่ือสตัย์และความรับผิดชอบและเสนอให้คณะกรรมการแต่งตัง้ต่อไป 



  
                                                                                                       

  8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้กรรมการจ านวน 6 คน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย  

8.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมการจ านวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
กรรมการอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ   

8.2.7 คณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั ง้กรรมการจ านวน  5 คน โดยพิจารณาแต่งตัง้จากกรรมการหรือผู้ บริหารที่มี
ความสามารถในการบริหารงานในส่วนที่เก่ียวกับการพิจารณาและวิเคราะห์สินเชื่อและหลกัประกัน  เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 กรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ณ วันที่ 24 เมษายน  2561  ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ทัง้นี  ้กรรมการที่ เป็ นพนักงานหรือผู้ บริหารจะไม่ ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบีย้ประชุม/ 

บ าเหน็จกรรมการ 
ประธานกรรมการ 135,000 - 
รองประธานกรรมการ 90,000 - 
กรรมการที่มิได้เป็นพนกังานหรือผู้บริหาร 65,000 - 
ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

25,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 - 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 วันที่  
24 เมษายน 2561 ได้ก าหนดโบนัสกรรมการของปี 2560 และ 2561 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผล
เป็นหุ้นสามญั ทัง้นีโ้บนสักรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท 



  
                                                                                                       

ทัง้นี ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละรายได้รับในงวดปี 2560 – 2561  มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  โบนัสกรรมการ 

2560 2561 2560 2561 

นายสคุนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ  1,440,000 1,620,000 - 1,030,030 
พล.ต.ท.ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาฯ 
900,000 1,080,000 - 643,780 

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ  กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

900,000 1,080,000 - 643,780 

นายวินยั  วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

1,200,000 1,380,000 - 858,370 

นายสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 600,000 780,000 - 429,185 
นายเวทย์  นชุเจริญ กรรมการ 600,000 780,000 - 429,185 
นายพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมการ 600,000 780,000 - 429,185 
นายวีระ  วีระกลุ/1 กรรมการอิสระ 300,000 780,000 - 214,590 
น.ส. ดวงใจ  แก้วบตุตา/2 กรรมการ 450,000 780,000 - 321,890 
รวม  6,990,000 9,060,000 - 4,999,995 

หมายเหต ุ /1   นายวีระ  วีระกลุ  ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2560 

 /2  น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตา ลาออกจากต าแหน่งกรรมการผู้จัดการตัง้แต่ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 แต่ยังคง
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนอื่น 

ในระหว่างปี 2555 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ตกลงขายหุ้นสามญัที่ตนถืออยู่จ านวน 35,600 หุ้น ให้กบักรรมการใน
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวมีเนือ้หาตีความได้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้ นเป็นเกณฑ์ ท าให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งอยู่ภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ปรับปรุงใหม่และแสดง
เปรียบเทียบไว้ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 36.19 ล้านบาท และส่วนเกินมลูค่า
หุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเดียวกนั 

8.3.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร 11  ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสัและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสงัคมเงินกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ค่าต าแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น  โดยการให้โบนัสแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะ
พิจารณาจากผลก าไรจากการด าเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน ส าหรับกรรมการ     ให้ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



  
                                                                                                       

ค่าตอบแทนผู้ บ ริหาร 9 ราย ในปี 2560 และ 13 รายใน ปี 2561  รวม 55.96 ล้านบาทและ 57.38   ล้านบาท 
รายละเอียดดงันี ้

รูปแบบค่าตอบแทน (บาท) ปี 2560 ปี 2561 
เงินเดือนและโบนสั 53,205,335 54,911,343 
ค่าคอมมิชชัน่ --  
ผลตอบแทนอื่นๆ 2,754,258 2,464,507 
รวม 55,959,593 57,375,850 

8.4 บุคลากร 

จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้
 จ านวนพนักงาน (คน) 2559 2560 2561 
ฝ่ายการตลาด 32 16 19 
ฝ่ายอ านวยสนิเชื่อ 44 74 61 
ฝ่ายบริการที่ปรึกษาการลงทนุและรับฝากเงิน - 3 3 
ฝ่ายพฒันาสนิเชื่อ  204 333 354 
ฝ่ายกิจการสาขา  24 36 31 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 117 246 244 
ฝ่ายบุคคลและพฒันาบคุคล 14 26 30 
ฝ่ายพฒันาสาขา 18 21 - 
สาขา 5,137 5,347 6,237 
ฝ่ายกลยทุธ์การลงทนุ - 26 26 
ส านกักรรมการผู้จดัการ - 12 11 
จ านวนพนักงานรวมทัง้บริษัทฯ 5,590 6,140 7,016 

 
 
 

ประเภทผลตอบแทน (บาท) 2559 2560 2561 
เงินเดือนและโบนสัรวม 800,262,776 1,030,857,186 1,128,946,797 
ค่าคอมมิชชัน่ 109,167,975 117,292,426 134,111,234 
ผลตอบแทนอื่นๆ 161,830,509 198,445,198 260,520,934 
ผลตอบแทนรวม 1,071,261,260 1,346,594,710 1,523,578,965 

ทัง้นี ้ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นจ านวน 15,357,612 บาท ในปี 2560 
จ านวน 22,325,025  บาท ในปี 2561 จ านวน  26,858,786 บาท 

8.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 



  
                                                                                                       

ปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน 

8.6 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายจดัให้มีการอบรมภายในให้กับพนกังานเป็นประจ า เพื่อให้พนกังานมีทักษะความรู้ความสามารถที่
เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการสัมมนาทัง้ในรูปแบบ Orientation ส าหรับ
พนักงานใหม่ การสัมมนาในรูปแบบ In-house Training เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงให้มีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและจากค าแนะน าของผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการจัดส่งพนักงานไป
อบรมภายนอกในเร่ืองเก่ียวกับวิชาชีพต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น การปรับเปลีย่นมาตรฐานบัญชี และการบัญชีภาษีอากร 
เป็นต้น 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าลงัพัฒนาโปรแกรม E-Learning เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานผ่านระบบเครือข่ายภายใน
บริษัท 

8.7  นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างาน 

 บริษัทฯมีนโยบายให้มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีในสว่นของอาคารสถานที่ โดยมีระบบและอปุกรณ์ที่มีมาตรฐาน มี
การดูแลรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม พร้อมทัง้จัดสถานที่ท างานให้เหมาะสม เอือ้อ านวยให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน และค านึงถึงสวัสดิภาพและสขุอนามัย มีข้อมูลการลาหยดุที่เก่ียวเนื่องกับการเกิดอบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยจากการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                       

9 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การ
ด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติ
ไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดบัชัน้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดย
บริษัทฯได้รับเอาแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่อาจไม่จ ากดัเฉพาะสทิธิที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้ น 
ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคับและหนงัสอืบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
(2) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชมุสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชมุและจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

(3) อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระท า
ใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

(4) ประธานที่ประชมุจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
ค าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมโดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน าส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของ
บริษัทฯ ด้วย 

(5) สง่เสริมให้กรรมการบริษัทฯ ทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
(6) จดัให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้

กรรมการ 



  
                                                                                                       

(7) จะด าเนินการให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า 

(8) จะสง่เสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามัญและวิสามญัผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

(9) จัดให้รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นมีการบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นตัง้ประเด็นหรือซักถาม และบันทึกค าถาม
ค าตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้ นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทัง้บันทึก
รายชือ่กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการที่ลาประชมุด้วย 

(10) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้นบน 
website ของบริษัทฯ ภายหลงัการประชมุแต่ละครัง้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายจดัการให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติ ได้รับการปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้

(1) สง่หนังสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระ พร้อมค าอธิบายและเหตุผล แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนันัด
ประชมุไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด และในกรณีที่มี
ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จะจดัให้มีหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาองักฤษตามความเหมาะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นให้
ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจ 

(4) ก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคณุสมบติัและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(5) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้ นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

(6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเก่ียว
โยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
(8) ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน

ดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี   
(9) ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง

ดงักลา่วให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ



  
                                                                                                       

บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีและเป็นเวลา 48ชั่วโมง
ภายหลงัข้อมลูสารสนเทศส าคัญถกูเปิดเผย 

(10) ก าหนดให้กรรมการที่มีสว่นได้เสยีในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่   ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น ลกูค้า เจ้าหนี ้คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ 
สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เ สียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตาม
แนวทางดงัต่อไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท าการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่ จะสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี 

ลกูค้า  : มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กบัลกูค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้า โดย
ลกูค้าจะต้องได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
รวมทัง้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของบริการให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลกูค้าอย่างจริงจัง และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมูลของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

พนกังาน : 
 

ปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และ
การพัฒนาศกัยภาพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทกุระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และ      เป็นปัจจัย
ส าคัญในการผลกัดันองค์กรให้ประสบความส าเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการท างาน เป็นทีม สง่เสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้มี
ความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทัง้รักษาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท างาน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทกุคนปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 



  
                                                                                                       
คู่ค้าและเจ้าหนี:้ ค านงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจ 

รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย และกติกา   ที่ก าหนด
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่ เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบติัต่อเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม รวมถึงการช าระคืนตามก าหนดเวลา การ
ดแูลหลกัทรัพย์ค า้ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสญัญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนีล้่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบติัตามข้อผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขนัทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน         ไม่
กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กลา่วหา ให้ร้ายป้ายส ีและโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมลูความจริง หรือมีการกระท าการใด ๆ ที่
ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั    

ชมุชน สงัคม :  
และ 
สิง่แวดล้อม 

มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สง่เสริมการใช้พลงังาน
อย่างมีประสทิธิภาพ ตระหนกัถงึคณุภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม      ตลอดจนค านึงถึงการ 
ด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบติังานและการตัดสนิใจ การด าเนินการ
ใด ๆ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน กลต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่นงบการเงิน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี โดยเฉพาะข้อมลูตามรายงานงบการเงินจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่ 

(2) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

(3) เปิดเผยรายงานนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักลา่ว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และเว็ปไซด์ของบริษัท 

(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บญัชีในรายงานประจ าปี 



  
                                                                                                       

(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวน
ครัง้  ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการท าหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ
พฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

บริษัทมีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผู้ท าหน้าที่สือ่สารกับนกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของทางการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ เก่ียวข้องทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2561 ผู้บริหารระดับสงูและนักลงทุนสมัพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านกิจกรรม
สือ่สารต่างๆดงันี ้  

กิจกรรม จ านวนครัง้ จ านวนบริษัท จ านวนราย 

การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 
(Analyst Meeting) 

5 118 171 

การพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company visit/One on 
one Meeting) 

55 67 93 

การประชมุทางโทรศพัท์ 23 29 34 

การเข้าร่วมงานประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) 2 33 49 

เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) 3   

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน  12 ท่าน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มา
จากฝ่ายบริหารจ านวน  3  ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารจ านวน  9 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน กลต. ก าหนด จ านวน 5 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงาน 
กลต.ที่ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจ านวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ด้าน
ธุรกิจ บญัชีและการเงิน ซึง่เกี่ยวข้องและสนบัสนนุธุรกิจบริษัทฯ ทัง้หมด  

(2) ตามข้อบังคับของบริษัทฯก าหนดไว้ว่าในการประชมุสามญัประจ าปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่ง1 ใน 3 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วน  1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิ ธีจบัสลากกัน
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 



  
                                                                                                       

(3) กรรมการบริษัทฯ สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  

(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้ บริหารระดับสูง
อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหาร
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด  

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอ านาจหน้าที่แบ่งแยกกนัชดัเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการ
จดัการและไม่มีผู้ ใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัการงานประจ าวนัของ
บริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการไว้อย่างชดัเจน  

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ใน
หวัข้อ 9.1.6) 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้อีก4 คณะเพื่อช่วยก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน   

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ทกุท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้า
สงัเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงการควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน
และการรายงานทางการเงินรวมทัง้หน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

(2) คณะกรรมการบ ริหาร มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ เป็นผู้ บ ริหาร  4 ท่านโดยคณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจ าวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 6 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ง
ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสีย่งของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการ
อิสระ 2 ท่านโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางใน



  
                                                                                                       

การสรรหาและการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร
ระดับสงู ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมติัค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสงู 
และคณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 

(5) คณะกรรมการสินเชื่อ มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ บริหาร 4 ท่าน และกรรมการผู้ที่มี
ประสบการณ์ในสายงานการวิเคราะห์สินเชื่ออีก 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสินเชื่อ มีหน้าที่พิจารณา
กลัน่กรอง วิเคราะห์ ประเมิน สนิเชื่อของบริษัท ในสว่นที่เกินอ านาจอนมุติัของกรรมการบริหาร  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กล
ยทุธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทัง้ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556ได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจ า 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถงึมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในการด าเนินธุรกิจโดยได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อมทัง้ประกาศและแจ้งให้
พนกังานทกุคนรับทราบและยดึถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่าการ
ตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เท่านัน้ และ
ควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาการเข้าท าธุรกร รม
ต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และ
ไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เก่ียวกับขัน้ตอนด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
ถกูต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 



  
                                                                                                       

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบก าหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทัง้องค์กร ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  รับทราบและเสนอแนะเพื่อจ ากัดความเสี่ยง
หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงเหล่านี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะก าหนดนโยบายให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) บริษัทฯ จะก าหนดการประชมุและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้กรรมการ
ทราบก าหนดการดงักลา่ว โดยคณะกรรมการจะประชมุไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันก าหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ืองเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้  

(3) ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5  วันท า
การ เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศกึษาข้อมลูในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ าเป็นเร่งด่วน 

(4) ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

(5) ประธานกรรมการจะสนับสนุนให้การประชมุด าเนินไปในลกัษณะที่เอือ้อ านวยให้มีการน าเสนอพิจารณา
และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้
สามารถน าไปปฏิบติัได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

(6) คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดัการ หรือเลขานุการบริษัทฯ 
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการ
อาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ 

(7) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชมุด้วย 

(8) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสยีงข้างมากเป็นหลกัโดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
เสยีงหนึ่งเสยีงโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 



  
                                                                                                       

(9) ในการประชมุแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชมุด้วยโดยเป็นผู้บนัทกึรายงาน
การประชุมและจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้
ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไปรวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการ
ประชมุต่างๆ เพื่อสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง  

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้สิน้  13 ครัง้ และ 13 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่านดงันีU้pat 

ข้อมลูณ 3มิถนุายน 2555) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 
1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ 13/13 13/13 
2. นายฉตัรชยั แก้วบุตตา กรรมการ 12/13 13/13 
3. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา/1 กรรมการ 11/13 10/13 
4. นางสาวธิดา แก้วบตุตา/2 กรรมการ 5/13 - 
5. พล.ต.อ..ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 13/13 11/13 
6. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 13/13 11/13 
7. นายสมยศ  เงินด ารง กรรมการ 11/13 11/13 
8. นายวินยั  วิทวสัการเวช รองประธานกรรมการ/กรรมการ

อิสระ 
12/13 13/13 

9. นายประยงค์  แสนนวล กรรมการ 13/13 13/13 
10. นายสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการ/กรรมการอิสระ 11/13 9/13 
11. นายเวทย์  นชุเจริญ กรรมการ 11/13 12/13 
12. นายพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมการ 10/13 11/13 
13. นายวีระ  วีระกุล/3 กรรมการอิสระ 7/13 11/13 

 
หมายเหตุ /1     นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯเมื่อ 31 มีนาคม 

2560 แต่ยงัคงเป็นกรรมการบริษัทฯ 
  /2 นางสาวธิดา  แก้วบุตตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  

2560 
/3   นายวีระ  วีระกุล ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  

2/2560 เมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ และสามารถเรียกประชุมได้ทนัทีกรณีมีวาระ
ส าคัญที่ต้องพิจารณามีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถ
ตรวจสอบได้  



  
                                                                                                       

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  5/2556 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาท าหน้าที่ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤษภาคม 2556 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 
31 พฤษภาคม 2556 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ  4 ครัง้และจะมีการจด
บนัทึกการประชมุไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรและมีระบบการจดัเก็บที่สามารถตรวจสอบได้การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ในปี 2560 และปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการชดุย่อยโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแต่ละครัง้ดงันี  ้

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5 
2. พล.ต.ท.ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ 5/5 4/5 
3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พล.ต.อ.ภาณ ุเกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
4/4 2/2 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

4/4 2/2 

3. นายฉตัรชยั แก้วบุตตา กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

4/4 2/2 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 3/3 
2. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
3. พล.ต.อ.ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
4. นายฉตัรชยั แก้วบุตตา กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
5. นายสมยศ  เงินด ารง กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
6. นายประยงค์  แสนนวล กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
คณะกรรมการสนิเชื่อ 
1. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 
2. นายเวทย์  นชุเจริญ กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 
3. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 
4. นายสมยศ  เงินด ารง กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 
5. นายประยงค์  แสนนวล กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 



  
                                                                                                       

5. ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ก าหนดให้เหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม  ในรูปแบบของค่าตอบแทนราย
เดือน 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสงู เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการ
ก าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอื่น    

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นประจ าทุกปีเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท   
เข้ารับการอบรมหรือร่วมสมัมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และน ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง 

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

(3) คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ าทกุปี
ถงึสิง่ที่ได้ท าไปในระหว่างปี  

ในระหว่างปี  2561 บริษัทฯได้จัดให้กรรมการและผู้ บ ริหารเข้ารับการอบรมในส่วนของกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไปของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้สภาวิชาชีพบญัชี 

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เก่ียวกับฐานะทางการเงินของ  
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจ ากดัจ านวนบคุคลที่จะทราบข้อมลูในวงจ ากัด และจดัให้มีการให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลนุิติภาวะซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทัง้บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ามผู้ บริหารที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในกระท าการใดๆ ซึง่เป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พรบ. หลกัทรัพย์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ดงันี ้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ 



  
                                                                                                       

2) กรรมการผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ 
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขายโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้รวม
ความถึง   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ด้วย
ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่าวจะถือว่าได้กระท าผิดอย่างร้ายแรง 

4) บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
ห้าม  มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานระดบัตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป และบคุคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน
ท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปี และเป็นเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัข้อมลูสารสนเทศส าคัญถกูเปิดเผย 

5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเท่า จะต้องจดัท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่บุคคลดงักลา่ว รวมถงึคู่สมรสและ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถืออยู่ ให้แก่เลขานกุารบริษัทฯ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัเข้ารับต าแหน่ง  

6) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านกังาน กลต. ทกุครัง้เมื่อมีการซือ้
ขาย ภายใน 3 วนัท าการตามที่พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  และแจ้งให้เลขานุการ
บริษัทฯ ทราบถงึการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ 

รายงานความเคลือ่นไหวของการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 61 

ซือ้เพิ่ม หุ้นปันผล
รับ 

ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 61 

1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ - - - - - 

2. นายวินยั  วิทวสัการเวช - - - - - 

3. พล.ต.อ. ภาณ ุ เกิดลาภผล - - - - - 

4. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ - - - - - 

5. นายสเุมธ  มณีวฒันา - - - - - 

6. นายเวทย์  นชุเจริญ - - - - - 

7. นายพินิจ  พวัพนัธ์ - - - - - 

8. น.ส.ธิดา  แก้วบตุตา 369,905,812 2,958,600 19,151,212 (27,184,000) 364,831,624 



  
                                                                                                       

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 61 

ซือ้เพิ่ม หุ้นปันผล
รับ 

ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 61 

9. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตา 68,694,593 15,631,000 3,816,366 - 88,141,959 

10. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา 65,239,200 2,838,000 2,114,153 (27,184,444) 43,006,909 

11. นายสมยศ  เงินด ารง - - - - - 

12. นายวีระ  วีระกลุ 163,098 - 11,672 - 174,770 

13. นายประยงค์  แสนนวล 750,000 - 41,666  791,666 

14. นางวนาพร  พรกิติพงษ์ 869,856 - 48,325  918,181 

15. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ - - -  - 

 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้ส าหรับผู้ บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคล

ดงักลา่วจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 

ในหลกัการของการประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ การมีชื่อเสยีงในด้านความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นสิง่ที่มีค่าอย่างย่ิงต่อ

ความส าเร็จของบริษัท ทัง้ยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลก าไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดี

งามของพนักงานระดับผู้บริหารตัง้แต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ความเชื่อมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของบริษัท คือ การท าธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ และเคารพใน

สทิธิของผู้ ค้า และลกูค้าของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนที่เพิ่มขึน้จากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่อื่น ๆ ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบงัคับ 

ประกาศ หรือค าสัง่ใด  ๆขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

พนกังานระดบัผู้บริหารทกุคน ต้องปฏิบติัตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสอืเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ชื่อเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 



  
                                                                                                       

(3) ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผู้ ร่วมงาน 
(4) ต้องปฏิบติัหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนกังานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถกูต้องตาม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เก่ียวกับกิ จการใด ๆ ที่ 
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะต้องกระท าตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้ และต้องกระท าด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนกังานของบริษัท พนกังานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัดงักลา่วข้างต้นไว้เป็น
ความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลา่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับบริษัท พนกังานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึน้จริงทุก
ประการ 

(6) ต้องช่วยกนัระมัดระวงัและป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหายหรือสญูหายไม่ว่าจากบคุคลหรือ
จากภัยพิบัติใด ๆ เท่าที่สามารถจะท าได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ไม่น าสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ อื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

(7) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิด มีความยติุธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะท างานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย และข้อก าหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสยีหายต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบติัหรือประพฤติตนไปในทางที่จะน าไปสู่ความเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลา่วคือ 

(1) ใช้เวลาท างานของบริษัท ไปท าอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตวั 
(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจครอบง าการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจท าให้เสือ่มเสยีต่อต าแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 



  
                                                                                                       

(5) ท างานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระท าการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี 
เพื่อให้งานลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 

(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึง่อาจจะเป็นผลเสียหาย
ต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(7) ขดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการขดัขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอ านาจหน้าที่ในบริษัท 
หรือออกค าสัง่ใด ๆ ให้พนกังานปฏิบติัในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

(8) ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม 

(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ท า

ธุรกิจกบับริษัท หรือการเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวญัตามประเพณี
นิยม หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันน ามาซึ่งชื่อเสียง
ทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิง่เหล่านัน้มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายทราบทนัที 

(11) ให้สนิบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลกูค้า
หรือคู่ค้า ซึง่นบัว่าเป็นการขดัแย้งต่อนโยบายของบริษัท 

(12)  กระท าการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการด าเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

(13) ช าระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท าให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการช าระเงิน หรือการ
จดัการทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการช าระเงิน
หรือการจดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้ว่ามีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

(15) ไม่รักษาข้อมลูทางทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบติัหน้าที่ของพนกังาน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงานและทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 
(17) กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซือ้ขอการสนับสนุนจากผู้ ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจ าเป็นที่จะต้องขอการ

สนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ ยกเว้น การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระท าการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อ านวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระท าผิดของผู้
ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 



  
                                                                                                       

3) ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง: ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุลกัษณะของ
การฝ่าฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้ โอกาสผู้ บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวต่อผู้ บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือค าตัดสินของ
คณะกรรมการวินัยเป็นที่สิน้สดุ หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่า
ฝืนในครัง้แรกตามที่ได้รับหนงัสือเตือนนัน้ ผู้บริหารดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจ
รวมถงึการเลกิจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี ้เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การ
เปิดเผยข้อมูลความลบั หรือทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท ต่อบคุคลที่สาม และการกระท าใด ๆ ที่เสือ่ม
เสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารส าคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชา: บริษัท อาจพิจารณาเลกิจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จ าเป็นต้องออกหนงัสือเตือน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจน จึงได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ  

ความรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้องไว้ ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.1.1 ก าหนดและอนมุตัินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

1.1.2 อนมุตัิและทบทวนแนวทางปฏิบตัิส าหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

1.1.3 ก ากับดแูลให้มรีะบบท่ีสนับสนนุต่อต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมปีระสิทธิภาพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มกีารควบคมุภายในอย่างเพียงพอ 

1.2.2 สอบทานให้มกีารปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.3.1 ส่งเสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมกีารปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้สื่อสาร

ไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

1.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ 

ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มหีน้าท่ี ดงันี ้ 

1.4.1 ควบคมุและก ากับให้มกีารน ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิได้จริง สามารถระบคุวามเสี่ยง 

ตรวจสอบ และบริหารจดัการให้มีมาตรการท่ีเพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทนัเวลา  



  
                                                                                                       

1.4.2 สนบัสนนุการพฒันากระบวนการ รวมทัง้บคุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ขององค์กร

บรรลผุล 

1.5 พนักงาน  มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.5.1 ท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่  รวมถึงมาตรการอ่ืนๆ(ถ้าม)ี และเข้าร่วม

การฝึกอบรมตามท่ีบริษัทฯก าหนด 

1.5.2 แจ้งเบาะแสทนัทีเมือ่พบเห็น หรือสงสยัว่าจะมกีารคอร์รัปชัน่ ให้ความร่วมมอืในการสอบสวนข้อเท็จจริง

ท่ีเก่ียวข้องกับข้อสงสยัในการกระท าการคอร์รัปชัน่  

1.5.3 พนกังานต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชัน่ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบตัิตาม

มาตรการหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนกังานท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีมี

กระบวนการหลกัซึ่งมคีวามเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน่ เช่น งานจดัซือ้จดัจ้าง, งานสินเชื่อ, การพนกังาน,  

งานการเงิน 

1.6 สายงานตรวจสอบ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.6.1 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ  ระเบียบ

ปฏิบตัิ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยง

ด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.6.2 พฒันาเคร่ืองมอืการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ และจดัให้หน่วยงานภายในองค์กรประเมนิความ

เสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ 

1.6.3 สรุปประเมนิความเสี่ยงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร  

1.6.4 รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคมุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ท่ีฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความเสี่ยง

ด้านคอร์รัปชัน่อย่างน้อยทกุ 3 ปี  

1.7  หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มหีน้าท่ีดงันี ้

1.7.1 บริหารทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

1.7.2 จดัให้มกีระบวนการคดัเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัด้ิาน 

การต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

1.7.3 ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการปฏิบตัิในแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจ

เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ 

1.7.4 สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างจิตส านึกใน

การปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์ปราศจากการคอร์รัปชัน่ 

1.8 หน่วยงานบญัชแีละการเงนิ มหีน้าท่ีดงันี ้

1.8.1 บนัทึก เก็บรักษาข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับรายการบญัชีรับจ่ายและภาษี 

1.8.2 ด าเนินขัน้ตอนการปฏิบตัิงานทางการเงินการบญัชีให้สอดคล้องกับหลกัมาตรฐานการบญัชีท่ีได้รับรอง

ทัว่ไป 



  
                                                                                                       

1.8.3 ด าเนินการควบคมุการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย คู่มอือนมุตัิ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงาน และสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

2. กรอบการควบคุม 

2.1  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มกีารก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมกีารจดัแบ่งภาระหน้าท่ีตามโครงสร้างบงัคบับญัชาและมี  

การอนมุตัิด าเนินการอย่างมขีัน้ตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคมุภายใน กระบวนการสอบทานและ

ควบคมุให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนกังานทกุ

คนต้องด าเนินงานตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานและข้อก าหนดของบริษัทฯ 

2.2  แนวทางการปฏบิตัิงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน่ตามรูปแบบการคอร์รัปชัน่หลกัๆ ดงันี ้

2.2.1 การให้และรับสินบน 
2.2.1.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทัง้สิน้ เพื่อ

ตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธรุกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้ อ่ืนให้หรือรับสินบนแทนตนเอง 

2.2.1.2 ห้ามเป็นตวักลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใดๆกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธรุกิจของ

บริษัทฯ  

2.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 

การให้หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน กับลกูค้า คูค้่า ตวัแทนทาง

ธรุกิจให้ปฏิบตัิตามระเบียบการปฏิบตัิงานเก่ียวกับการให้ หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือ

ผลประโยชน์อ่ืน ทัง้นีใ้ห้ยึดหลกัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบ

ได้ 

2.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไมช่่วยเหลือหรือให้การสนบัสนนุการเมอืงแก่พรรคการเมอืง กลุ่มการเมอืง หรือนกัการเมอืง 

ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไมใ่ห้ใช้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการดงักลา่ว 

2.2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงนิ  สนับสนุน 
2.2.4.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงิน

สนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมาย และไมข่ดัต่อศลีธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นการกระท าการใดๆ ท่ีจะ

มผีลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม 

2.2.4.2 การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกศุลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ต้องไมไ่ด้ถกู

น าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 



  
                                                                                                       

2.2.4.3 การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกศุล และการให้เงินสนบัสนนุ ให้ปฎิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนการ

ปฎิบตัิงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออ านาจอนมุตัิค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานท่ีบริษัท

ก าหนด ทัง้นีก้ารเบิกจ่ายต้องระบวุตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และมหีลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ 

2.3 การหมุนเวียนการปฎิบตัิหน้าที่ของพนักงาน 

สนบัสนนุให้มกีารหมนุเวียนการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานท่ีรับผิดชอบงานท่ีมคีวามเสี่ยงต่อคอร์รัปชัน่ เช่น 

หน่วยงานจดัซือ้ จดัจ้าง การโยกย้ายสาขา เป็นต้น  

5) แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 
5.1 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบค าสัง่
ของบริษัทหรือเห็นการกระท าที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสยัว่าเป็นการกระท าที่คอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท 
พนกังานต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบข้อมูลดงักล่าว 
ทัง้นีห้ากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม สามารถขอค าปรึกษาผู้บงัคบับัญชา  

5.2 ผู้ที่พบเห็น หรือสงสยัว่าจะมีการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ หรือ ได้รับผลกระทบอนัเนื่องจากการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึง่ของบริษัท ดงันี ้              

 แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ          

 แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ                

 แจ้งผู้บงัคบับญัชา    
กรณีที่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเร่ืองโดยตรงต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          

5.3 พนกังานพงึต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระท าที่
เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ 

5.4 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นตามที่ได้
ก าหนดไว้ในระเบียบเร่ือง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและการคอร์รัปชั่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                       

10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรมทางธุรกิจและหลกัธรรมาภิบาล รวมทัง้มีการคืนประโยชน์ให้แก่สงัคม

และชมุชน  ด้วยการจดัการรณรงค์การขบัขี่ปลอดภัยและเมาไม่ขับ ร่วมกบักองบังคบัการต ารวจจราจร    จดัท าแผ่นพบั

ประชาสมัพนัธ์การรณรงค์ขบัขี่ปลอดภัย และคู่มือคิดก่อนตาย เพื่อสร้างนิสยัการขบัขี่ที่ปลอดภัย  รวมทัง้บริจาค

รถจกัรยานยนต์และรถยนต์เพื่อเป็นอปุกรณ์การศกึษาแก่สถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัการศึกษาต่างๆในจงัหวดัที่บริษัทมี

สาขาตัง้อยุ่  เป็นการเสริมสร้างให้นกัศกึษามีอปุกรณ์ในการเรียนรู้ในสายอาชีพ และบริจาคเงินเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม

โรงเรียน  

บริษัทได้มีการก าหนดหลกัการเพื่อเป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นแนวปฏิบติัของบริษัท ดงันี  ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯค านงึถึงการปฏิบติัต่อลกูค้าบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม  โดยปฏิบติัต่อลกูค้าที่เข้ามาที่ส านกังาน

ของบริษัทฯทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั   

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ประกาศมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ ได้ปฏิบติัตามแล้ว 

โดยในอนาคตก็จะน ามาตรการนีไ้ปใช้ร่วมกบัคู่ค้าของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทด้วย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯเคารพต่อสทิธิมนษุยชน โดยยดึถือหลกัเร่ืองความเท่าเทียมในการเข้าถงึแหลง่เงินทนุ  ดงันัน้บริษัทฯ

จงึด าเนินการเปิดสาขาของบริษัทเพื่อให้ครอบคลมุในระดบัต าบล ซึง่ท าให้ลกูค้าสามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุ

ได้สะดวกขึน้  อีกทัง้ในการจ้างงาน บริษัทฯก็จะใช้บุคคลากรในพืน้ที่นัน้ๆ เป็นผู้ให้บริการลกูค้า ก็จะท าให้ คน

ในพืน้ที่นัน้ๆก็จะสามารถเข้าถึงแหลง่งานโดยไม่ต้องย้ายถ่ินฐาน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และไม่มีกรณีพิพาทเร่ืองแรงงาน  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้

พนกังานได้เรียนรู้ในหน้าที่การงานที่หลากหลาย 

5. ความรับผิดชอบผู้บริโภค 

ถงึแม้บริษัทฯจะเป็นผู้ให้บริการด้านการเงิน    บริษัทฯก็รับผิดชอบต่อลกูค้าตามนโยบายการท าธุรกิจของ

บริษัทฯ   

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจการของบริษัทฯ เป็นการให้บริการ จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับสิง่แวดล้อม  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็มี

การรณรงค์ให้พนกังานช่วยกนัประหยัดพลงังาน  ประหยดัการบริโภคทรัพยากร เช่นการรณรงค์ให้ช่วยกนั

ประหยดัน า้ ประหยดัไฟ การใช้เทคโนโลยีในการสง่ข้อมูลต่างๆแทนการใช้กระดาษ เป็นต้น 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 



  
                                                                                                       

บริษัทฯมีแผนในการเข้าร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม  โดยเร่ิมจากการรณรงค์ให้มีการขบัขี่อย่างปลอดภัยและ

เมาไม่ขบั  ร่วมกบักองบงัคบัการต ารวจจราจร จดัท าเป็นแผ่นพับประชาสมัพนัธ์รณรงค์ขบัขี่ปลอดภัย และ

คู่มือคิดก่อนตายเพื่อสร้างนิสยัการขบัขี่อย่างปลอดภัย  

บริษัทฯยงัเลง็เห็นความจ าเป็นในการสร้างบคุคลากรสายอาชีพช่างยนต์  จงึบริจาครถยนต์และรถจกัรยาน 

ยนต์ ให้แก่สถาบนัอาชีวศกึษาและสถาบนัการศึกษาในท้องถ่ิน เพื่อให้สถาบนัการศกึษาน าไปเป็นอปุกรณ์

ทางการศกึษาหรือใช้ประโยชน์ของสถาบนัการศึกษา   

บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุการศกึษา การสนบัสนนุอาชีพ และให้การช่วยเหลอืผู้พิการทัง้ทางร่างการและ

พิการทางสติปัญญาผ่าน มลูนิธิออทิสติกส์แห่งประเทศไทย มูลนิธิครูบญุช ูมลูนิธิศรีสวัสด์ิ-สมาน  แก้วบตุตา 

โดยในปี 2560 บริษัทฯได้รับเกียรติบัตรเชิดชอูงค์กร จากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่ง

ประเทศไทย 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                       

11.    การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการควบคมุภายในที่ดี โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบ
ทานให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ และการด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
รายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมาและได้สรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ด้าน ตาม
แน วท า งข อ ง  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission)   ดั งนี ้ 1) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง  3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการรายงานและติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า
กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่ 
ส าหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วสรุปได้ดงันี ้

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจ าเป็นของระบบควบคมุภายใน มีการจดัโครงสร้างอย่างเหมาะสม  
การก าหนดหน้าที่อย่างชดัเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2) การประเมินความเสีย่ง  

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินธุรกิจและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้ บริหารเป็นผู้
วิเคราะห์ความเสีย่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและเสนอแนะเพื่อจ ากดัความ
เสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนที่ก าหนดแล้ว กลุม่บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสีย่ง
เหลา่นี ้  

3) การควบคมุการปฏิบติังาน  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ได้รับการ
ตอบสนองและปฏิบัติตามจากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติรายการ
อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อไม่ให้เอือ้ต่อการกระท าทุจริต และมีการก าหนดขัน้ตอนและวิธีการท า
ธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว เพื่อป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู  

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
เพียงพอ  มีการปรับปรุงให้มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความส าคญัต่อการ



  
                                                                                                       

จดัท ารายงานทางการเงิน นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีการส ารองข้อมลูที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นประจ าทุกวัน
โดยการส ารองลงเทป และจัดเก็บไว้ในอีกสถานที่ซึ่งห่างจากส านักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดกรณี
ฉกุเฉิน กลุม่บริษัทฯ จะยงัมีข้อมลูเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

5) ระบบการรายงานและติดตาม 

กลุม่บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบสาขา ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสาขาทัง้หมดเป็นประจ า และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้ จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า
พนกังานได้ปฏิบติัตามคู่มือและระเบียบการปฏิบติังานของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ากัด ให้ท าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุม่บริษัทฯ และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ เป็นประจ าทกุไตรมาส 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  2/2562  เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคมุภายในโดยให้ฝ่ายบริหารชีแ้จงระบบต่างๆ ในการ
บริหารงานและการควบคุมภายใน รวมถึงการซักถามข้อมูลจากผู้บริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ครอบคลมุทัง้ 5 สว่น ประกอบด้วย การควบคมุภายสภาพแวดล้อมในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคุม
การปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม  

ทัง้นีย้ังให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ากัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอเพื่อสามารถด าเนินงานระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นด้าน วงจรรายได้หรือ
ค่าใช้จ่าย และได้ติดตามควบคมุดแูลการใช้งานและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่พนกังาน
และผู้บริหารอาจน าไปใช้โดยมิชอบ  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562  ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2562  ได้ให้
ความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัท รัพย์ ทัง้ 5 ส่วน 
ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีการควบคุมอย่างเพียงพอ
ตามแนวทางที่ก าหนด และไม่มีการเปลีย่นแปลงที่มีสาระส าคญัเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 



  
                                                                                                       

กลุม่บริษัทฯไม่มีหวัหน้างานตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบเร่ืองการตรวจสอบภายในโดยตรง แต่ กลุ่มบ ริษัทฯได้
จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทคือ 

 บริษัท พีแอนด์ แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ากดั 

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

ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000



  
                                                                                                       

12.     รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.68 และและด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50  และเป็น
กรรมการในศรีสมานคอนโดเทล  

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 31.79 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 
50 และเป็นกรรมการในศรีสมานคอนโด
เทล 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าพื น้ที่ เนื อ้ที่  2,039.57 
ตารางเมตร ค่าเช่า 171.80  บาท/ตาราง
เมตร/เดือน และห้องพัก ตัง้อยู่ที่อาคาร  
ศรีสมานคอนโดเทล               ซอยอินทา
มาระ 41 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขต ดินแดง กทม . เพื่ อ ใช้ เป็ น
ส านักงานและสถานที่เก็บเอกสารและ
หลกัประกันของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นที่
พักพนักงาน โดยมีระยะเวลาเช่าตาม
สญัญาเท่ากบั 1 ปี  

 ค่าเช่า 

 ค่าเชา่ค้างจ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,173,800 
 

717,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,849,565 
 

611,986 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าสถานที่จากศรีสมานคอนโดเทล 
เพื่อใช้เป็นส านักงานและสถานที่เก็บสญัญาและ
หลักประกัน และเป็นที่พักส าหรับพนักงานที่มา
ฝึกอบรมเพื่อการด าเนินธุรกิจปกติ และอัตรา
ค่าบริการที่ เรียกเก็บและเงื่อนไขการช าระเงิน
เป็ น ไป ตามที่ ศ รีสม าน  คอ น โด เท ล  คิ ดกั บ
บุคคลภายนอกและเป็นไปตามธุรกิจปกติของศรี
สมานคอนโดเทล  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ  โดยสัญญ า เช่ า คิ ด ราคาที่ เห มาะสม เมื่ อ
เปรียบเทียบกบัอาคารในบริเวณใกล้เคียง และเป็น
อัตราเดียวกับการให้บุคคลภายนอกเช่าห้อง และ
เงื่อนไขการช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจ รายการ
ดงักลา่วจงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นายฉัตรชัย แก้วบตุตาผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

3.75 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมการของศรีสมานกรุงเทพ 

- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.68 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ11  ในศรีสมานกรุงเทพ 

- นางจริยา แก้วบตุตา  
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.22 ของบริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.68 ด ารงต าแหน่ง

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้
เป็นส านักงานสาขา จ านวน  2 แห่ ง 
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี 
ตัง้แต่มกราคม 2559 สิน้สุด ธันวาคม 
2561  
1. อาคารพาณิชย์ จ านวน 4 ชัน้ 4 คูหา 
เนือ้ที่รวม 80.3 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนน
สายรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบางปรอก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี  
2. อาคารพาณิชย์ จ านวน 4 ชัน้ 2 คูหา 
เนือ้ที่รวม 36.0 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนน
รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กทม.  
 
 

 ค่าเช่า 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,289,580 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,289,580 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากศรีสมานกรุงเทพ เพื่อ
ใช้เป็นสาขาท าการ 2 แห่ง ในการด าเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบ ริษั ทฯ โดยอัตราค่าเช่าของสาขา
ปทุมธานี มีราคาเท่ากับอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดย
บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด ( “ผู้
ประเมินอิสระ”)   

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดท า
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ายสัญญาเช่ าระบุ ว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่า ผู้ ให้เช่าจะปรับอตัราค่าเช่าไม่
เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดิม และก าหนด
อายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การเช่าอาคารทัง้ 2 แห่ง เป็นรายการที่สนับสนุน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะทรัพย์สินที่
เช่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม และเงื่อนไขการ
เช่าเป็นไปตามธุรกิจรายการดังกล่าวจึงมีความ



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร  
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 31.79   

- ภรรยาของนายฉตัรชยั แก้วบุตตา   ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 3.75 และด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมการของศรีสมาน กรุงเทพ 

  จ าเป็นและสมเหตสุมผล 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ซือ้ขายจดัสรรที่ดิน 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นายฉัตรชัย แก้วบตุตาผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

3.75 และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าบริหารของบริษัทฯ เป็น
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 และเป็น

เช่าที่ดินและอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารตัง้อยู่ที่
ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลา
เช่าตามสญัญาเท่ากบั 3 ปี ตัง้แต่
มกราคม 2559 สิน้สดุ ธันวาคม 2561 
1. ที่ดินเนือ้ที่รวม 7-1-61 ไร่ (2,961 
ตารางวา) เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ
ทรัพย์สนิรอการขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารจากไอ.ดี. 2007 
เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรถยึดที่ไม่ได้ท าการขายที่
สาขา ส่วนอาคารใช้เป็นสาขาของบริษัทฯ เพื่อ
ด าเนินธุรกิจปกติของกลุม่บริษัทฯ และอตัราค่าเช่า
ปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทฯ เช่าอยู่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่
ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ  

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดท า



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

กรรมการของไอ.ดี. 2007  
- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.68 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 30 ใน ไอ.ดี. 2007 

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 31.79  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 1 ใน
ไอ.ดี. 2007 

- นางจริยา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 
6.22  ของบริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.68 ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ของ
บริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 31.79  

- ภรรยาของนายฉตัรชยั แก้วบุตตาผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 6.22 และด ารงต าแหน่งเป็น

2. อาคารสิง่ปลกูสร้าง ซึง่ประกอบด้วย
อาคารส านักงานสาขาและอาคารโกดงั
เก็บของชัน้เดียว เนือ้ที่ใช้สอยรวม 728 
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ส านักงาน
สาขาและโกดัง 
3. อาคารส านักงานที่เป็นที่ตัง้ของ
ส านกังานใหญ่ของบริษัท เนือ้ที่ใช้สอย
ประมาณ 7,000 ตารางเมตร เร่ิมสญัญา
เช่าตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2561 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
 ระยะเวลาเช่าเท่ากบั 3 ปี  
 ค่าเช่า 

 เงินประกนัการเช่า 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1,438,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

28,375,760 

4,047,314 

บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ายสัญญาเช่ าระบุ ว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลง ผู้ให้เช่าจะปรับอตัรา
ค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดิม และ
ก าหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

ในสว่นของส านกังานบริษัทซึง่กลุ่มบริษัทฯได้มีการ
ให้ที่ปรึกษาด าเนินการจัดหาพืน้ที่ เปรียบเทียบ
ราคา ซึ่งมิได้แตกต่างจากผู้ ให้บริการในขนาดและ
บริเวณใกล้เคียง 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าที่ ดินและอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความ
จ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจโดยอัตราค่าเช่า
เทียบเคียงแล้วต ่ากว่าค่าเช่าที่ส ารวจโดยผู้ประเมิน
อิสระ ซึ่งมีวัตถปุระสงค์สาธารณะและเงื่อนไขการ
เช่าเป็นไปตามธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ามี
ความจ าเป็นและเหมาะสมรายการดังกล่าวจึงมี
ความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
ส่วนการเช่าส านักงานใหญ่ก็เป็นไปตามเงื่อนไข



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็ นผู้ ถื อหุ้ น ร้อยละ  3.75 ของไอ .ดี . 
2007 

 ค่าเช่า 

เงินประกนัการเช่า 

1,438,800 28,375,760 

4,047,314 

การเช่าเป็นไปตามธุรกิจปกติ ลกัษณะทรัพย์สินที่
เช่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมรายการดังกล่าว
จงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 

4. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
- ผู้ ถื อหุ้ น ร้อยละ 7.68 กรรมการ และ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ 

- บตุรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้น
ร้ อ ย ล ะ  3.75 ก ร รม ก า ร  ป ร ะ ธ า น
เจ้าหน้าที่บริหาร กับนางจริยา แก้วบุต
ตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.22 ของบริษัทฯ 

- พี่ของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ร้อยละ 31.79  

การค า้ประกัน 
นางสาวดวงใจ แก้วบตุตาเป็นผู้ค า้
ประกนัและน าทรัพย์สนิสว่นตัวมาเป็น
หลกัประกนัส าหรับวงเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 
 ค า้ประกนั 

-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ระยะสัน้ 

  
 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

กลุ่มบริษัทฯ  มีวงเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่าวค า้ประกันโดยนางสาว
ดวงใจ แก้วบุตตาและท รัพ ย์สินส่วนตัวของ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการค า้ประกันดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ขอถอนการค า้ประกันดังกล่าวทัง้จ านวนแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการค า้ประกนั
แต่อย่างใด 

5. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.75 กรรมการ และ

เช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร 

กลุ่มบ ริษั ทฯ  เช่ าที่ ดิ นพ ร้อมอาคาร
พาณิ ชย์  2 แห่ ง ระยะ เวลาเช่ าตาม

 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที่ดินและอาคารจากนายฉัตรชัย 
แก้วบตุตาดงันี ้



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ 
- บิดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 31.79  

- บิดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 7.68 กรรมการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 

 
 

สญัญาเท่ากับ 3 ปี ตัง้แต่มกราคม 2559 
สิน้สดุ ธันวาคม 2561 
1. ที่ดินเนือ้ที่ 519 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จ านวน 2 ชัน้ (ชัน้ใต้ดินและชัน้
ล อ ย )  ตั ้ง อ ยู่ ที่ ถ น น ส าย ห ล่ ม สั ก -
เพชรบูรณ์ ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัย
บาดาล จงัหวดัลพบรีุ  
2. ที่ดินเนือ้ที่ 213 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จ านวน 2 ชัน้ ตัง้อยู่ที่ถนนสุด
บรรทัด ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง
สระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 
 

 ค่าเช่า 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,921,284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,921,284 

 ที่ดิน และอาคารจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นสาขา 
และที่จอด/ขายรถที่ยึดซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเชิง
เกษตร รถแทรกเตอร์ จึงจ าเป็นต้องใช้พืน้ที่ที่มี
ขนาดใหญ่ 

 ที่ดิน และอาคารจงัหวดัสระบรีุ เพื่อใช้เป็นสาขา
ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน ริมถนนใหญ่ สามารถใช้
พืน้ที่ส่วนหนึ่งในการจัดวางรถมอเตอร์ไซด์เพื่อ
ขาย และมีห้องจัดเก็บทรัพย์สนิรอการขายที่เป็น
สัดส่วน อีกทัง้ยังมีพืน้ที่จอดรถด้านหลังเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ลกูค้าที่มาใช้บริการ 

โดยอัตราค่าเช่าปัจจุบันของทัง้ 2 แห่ง ต ่ากว่า
อัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระเพื่อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะ  

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดท า
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ายสัญญาเช่ าระบุ ว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลง ผู้ให้เช่าจะปรับอตัรา
ค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดิม และ



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

ก าหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าที่ ดินและอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความ
จ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจเพราะนอกจากจะ
เป็นสาขาแล้ว บริษัทฯ ยงัสามารถใช้ประโยชน์จาก
พืน้ที่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยอตัราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต ่า
กว่าค่าเช่าที่ ส ารวจโดยผู้ ป ระ เมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สาธารณะ  และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ ลกัษณะทรัพย์สินที่เช่ามีความจ าเป็น
และเหมาะสม รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น
และสมเหตสุมผล 

 การค า้ประกัน 

นายฉัตรชัย แก้วบุตตา เป็นผู้ ค า้ประกัน
แ ล ะ น า ท รัพ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว ม า เป็ น
หลักป ระกันส าห รับ วงเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่าวค า้ประกันโดยนายฉัตรชัย 
แก้วบุตตา และทรัพย์สินส่วนตัวของนายฉัตรชัย  
แก้วบุตตา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดย



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

 ค า้ประกนั 
-วงเงินเบิกเกินบญัช ี
-วงเงินกู้ระยะสัน้ 

  

 

-- 
500,000,000 

 

-- 
500,000,000 

ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการค า้ประกันดังกล่าว ทัง้นี  ้บริษัทฯ ขอถอน
การค า้ประกนัดงักลา่วทัง้จ านวนแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการค า้ประกัน
แต่อย่างใด 
 

6. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 31.79 ของบริษัทฯ 
- บตุรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้น
ร้ อ ย ล ะ  3.75 ก รรม ก า ร  ป ร ะ ธ า น
เจ้าหน้าที่บ ริหารของบริษัทฯ กับนาง
จริยา แก้วบุตตาผู้ ถือหุ้ น ร้อยละ 6.22 
ของบริษัทฯ 

- น้องสาวของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา     
ผู้ ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  7.68 ก ร รม ก า ร 

เช่าอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จ านวน 
4 ชัน้ 2 คหูา เนือ้ที่รวม 55.3 ตารางวา 
ตัง้อยู่ที่ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว 
เขตคนันายาว กทม. เพื่อใช้เป็น
ส านกังานสาขา ระยะเวลาตามสญัญา
เช่า 3 ปีตัง้แต่มกราคม 2559 สิน้สดุ 
ธันวาคม 2561 

 ค่าเช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

577,068 

 
 
 
 
 
 
 
 

577,068 

 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางสาวธิดา แก้วบุต
ตา เพื่อใช้เป็นสาขาส าหรับการด าเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ  และอัตราค่าเช่าปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่าอยู่ ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดท า
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ายสัญญาเช่ าระบุ ว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลง ผู้ให้เช่าจะปรับอตัรา
ค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดิม และ



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ  
 

 
 
ก าหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ามีความจ าเป็นและ
เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจาก
บคุคลภายนอก โดยอตัราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต ่า
กว่าค่ าเช่าที่ ส ารวจโดยผู้ ป ระ เมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สาธารณะ และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 

7. นางจริยา  แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา  ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 7.68 กรรมการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 31.79 ของบริษัทฯ 

- ภรรยานายฉตัรชยั แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้น

เช่าอาคาร 
กลุ่มบ ริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์รวม
จ านวน 4 แห่งระยะเวลาเช่าตามสญัญา
เท่ากับ 3 ปี ตัง้แต่มกราคม 2559 สิน้สุด 
ธันวาคม 2561 
1. อาคารพาณิชย์ จ านวน 4 ชัน้ 2 คูหา 
เนือ้ที่รวม 36.7 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนน
เทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางจริยา แก้วบุตตา
เพื่อใช้เป็นสาขา และอัตราค่าเช่าปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่าอยู่ ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้
ป ระ เมิ นอิ ส ระ เพื่ อ วัตถุป ระสง ค์สาธ ารณ ะ 
นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดท า
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ายสัญญาเช่ าระบุ ว่ า
ภายหลงัสญัญาเช่าสิน้สดุลง ผู้ให้เช่าจะปรับอตัรา
ค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดิม และ



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

ใหญ่ร้อยละ 3.75  กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ 

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  
2. อาคารพาณิชย์ จ านวน 3 ชัน้ 2 คูหา 
เนือ้ที่รวม 64 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนนสาย
รังสิต -ปทุมธานี  ต าบลประชาธิปัต ย์ 
อ าเภอธัญญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี  
3. อาคารพาณิชย์ จ านวน 4 ชัน้ 3 คูหา 
เนือ้ที่รวม 54 ตารางเมตร ตัง้อยู่ที่ถนน
สขุุมวิท ต าบลนาเกลืออ าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบรีุ  
4. ที่ ดินว่างเปล่า เนื อ้ที่  10 ตารางวา
บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
กทม. โดยเร่ิมเช่าเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

 ค่าเช่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,809,688 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,819,688 
 

ก าหนดอายกุารต่อสญัญาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ฯลักษณะท รัพ ย์สินที่ เช่ามีความจ าเป็นและ
เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจาก
บคุคลภายนอก โดยอตัราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต ่า
กว่าค่าเช่าที่ ส ารวจโดยผู้ ป ระ เมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สาธารณะ  และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 

8. นายโชติพงษ์ สุรสิงห์สฤษฎ์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- บิดานายวัชรบูรย์ สรุสงิห์สฤษฎ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

เช่าอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์จ านวน 1 
แห่ง 2 ชัน้ 1 คูหา ตัง้อยู่ที่เลขที่ 353 ถนน
เจริญเมือง ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง

 

 
 

 

 
 

 
กลุ่ ม บ ริษั ทฯ  เช่ า อ าค ารจากน าย โช ติพ งษ์               
สรุสิงห์สฤษฎ์ เพื่อใช้เป็นสาขา และอัตราค่าเช่า



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

แพร่ จังหวัดแพร่ เนือ้ที่ 32 ตารางเมตร 
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี 
เ ร่ิม ตั ้งแ ต่ พ ฤษ ภ าคม  2559 สิ น้ สุ ด
เมษายน 2561 

 ค่าเช่า 

 
 

 
 
 
 
 

75,164 
 

 

 
 
 
 
 

75,164 
 

 

เป็นราคาที่ เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่า
ใกล้เคียง เงื่อนไขการช าระราคาเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก รายการดังกลา่ว
จงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ามีความจ าเป็นและ
เหมาะสม อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น
และสมเหตสุมผล 

9.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
ลกัษณะธุรกิจ 
ธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
- นายสคุนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธาน

กรรมการของบริษัทฯ เป็นรองประธาน

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
บริษัทฯได้วงเงินกู้ ยืมระยะยาว 3 ปี จาก
ธนาคาร  
- เงิ น กู้ ยื ม ระย ะย าวจ า ก กิ จ ก า รที่
เก่ียวข้องกนั 
- ดอกเบีย้จ่าย 
- ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 
 
 
 
 

5,077,138 
- 

 บริษัทฯต้องมีวงเงินกู้ ระยะยาวไว้ เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในการขยายกิจการของบริษัท โดยที่อัตรา
ดอกเบีย้ก็เป็นอัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทฯจ่าย
ให้กบัสถาบนัการเงินอื่นๆ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของ



  
                                                                                                       

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร 
ตัง้แต่ 24 เมษายน 2560 

-ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 
 
 

 
 

บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯท ารายการกับสถาบันการเงิน
อื่นๆก็จะท าด้วยอัตราเดียวกัน รายการดังกลา่วจึง
มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 

 ค่ า รั บ ป ร ะ กั น ก าร จั ด จ าห น่ า ย
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้ 
บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ
ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุน
สถาบนั 
- ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
- ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

 
 
 
 
 

1,114,662 
30,350 

1,368,146 

 
 
 
 
 

บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้ นกู้ โดยมีสถาบัน
การเงิน เป็นผู้ รับประกันการจัดจ าหน่ายหุ้ นกู้  
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้ นกู้ซึ่งค่าธรรม 
เนี ย ม ใ น ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย ห ลั ก ท รั พ ย์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้ นกู้ เป็นอัตรา
เดียวกบัที่จ่ายให้กบัสถาบนัการเงินอื่นๆ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯท ารายการกับสถาบันการเงิน
อื่นๆก็จะท าด้วยอัตราเดียวกัน รายการดังกลา่วจึง
มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 



  
                                                                                                       
12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการ
ดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อกลุม่บริษัทฯ (รายละเอียดของแต่ละรายการกลา่ว
ไว้ได้ในข้อ 12.1) 

12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติให้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้ก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการ
อนุมัติการท ารายการระหว่างกันโดยก าหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทฯ จะจดัให้มีความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นของการเข้าท ารายการความสมเหตสุมผลและความเหมาะสมด้าน
ราคาของรายการนัน้โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่นผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมิน
ราคาอิสระหรือส านักงานกฎหมายเป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็น
เก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ยังได้มีการอนุมัติในหลกัการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมัติเข้าท ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องด าเนินต่อไปรวมทัง้รายการที่
จะมีขึน้ในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
กรณีที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดท ารายงานสรุปการท ารายการระหว่างกันกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทกุไตรมาส 

12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้มีการก าหนดนโยบายการท ารายการ
ระหว่างกนัในอนาคต โดยจะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรมไปยังบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสยีหรืออาจมี



  
                                                                                                       

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความจ าเป็นและสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่
ยติุธรรม พร้อมทัง้ผ่านการอนุมัติตามขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง และจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะเป็นรายการที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ โดยมีแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต
ดงันี ้

-      การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสาขามีความจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ดงันัน้รายการค่าเช่าอาคาร
จะยังคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยค่าเช่าที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
มลูค่าค่าเช่าตลาดปัจจบุนัและใช้กบัวตัถปุระสงค์สาธารณะและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ  

-       การค า้ประกันเงินกู้ ยืมสถาบันการเงินโดยกรรมการ และบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงินก าหนด โดยบริษัทฯ ขอถอนค า้ประกนัดงักลา่วทัง้จ านวน ซึง่ได้ด าเนินการไถ่ถอนภาระค า้ประกนัเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและรายการดังกลา่วจะไม่เกิดขึน้อีกในอนาคต 

-       การเข้าสญัญาบริหารจัดการสนิเช่ือระหว่าง บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาว
เวอร์ 2014 จ ากดั เพื่อการขยายธุรกิจสนิเชื่อแบบมีหลกัประกนั  

 

 

 

 



 

ส่วนที่  3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

13.1       งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัที่  31ธันวาคม 2559 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั โดยนายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5339
ได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัที่  31ธันวาคม  2560 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั โดยนายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5339
ได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั โดยนายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5339 
ได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควร ใน 
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

  



 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปี  2559 – 2561 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 713.11 3.21 1,853.07 5.55 2,409.50 6.13 
เงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 302.96 1.36 2,312.46 6.93 512.17 1.31 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ก าหนดช าระใน1 ปี-สทุธิ 1,750.15 7.87 2,830.10 8.48 1,628.00 4.15 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและเงินให้กู้ ยืมสว่นบคุคลก าหนดช าระ
ใน1 ปี-สทุธิ 11,094.63 

 
49.89 14,369.13 

 
43.05 21,461.42 

 
54.73 

สว่นของเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ ท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี สุทธิ  

 
551.58 

 
1.65 411.54 

 
1.05 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่สถาบนัการเงิน   1,350.00 4.04 600.00 1.53 
ลกูหนีอ่ื้น 276.85 1.25 242.19 0.73 496.22 1.27 
ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 660.44 2.97 335.24 1.00 658.11 1.68 
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7.32 0.03 11.61 0.03 76.33 0.19 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 14,805.45 66.58 23,855.38 71.47 28,253.29 72.04 
เงินลงทนุระยะยาว – สุทธิ 251.98 1.13 347.52 1.04 198.41 0.51 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ก าหนดช าระเกิน1 ปี-สทุธิ 1,472.56 6.62 1,841.42 5.52 1,033.28 2.64 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและเงินให้กู้ ยืมสว่นบคุคลก าหนดช าระ
เกิน 1 ปี-สทุธิ 2,763.07 

 
12.43 2,570.71 

 
7.70 4,686.63 

 
11.95 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ – สทุธิ   753.91 2.26 352.31 0.90 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ 2,309.00 10.38 2,738.76 8.21 3,184.37 8.12 
ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สทุธิ 463.13 2.08 490.60 1.47 629.31 1.60 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนสุทธิ 8.32 0.04 563.41 1.69 568.24 1.45 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 62.12 0.28 125.90 0.38 179.32 0.46 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 101.06 0.45 89.27 0.27 131.97 0.34 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,431.25 33.42 9,521.50 28.53 10,963.84 27.96 
รวมสนิทรัพย์ 22,236.70 100.00 33,376.88 100.00 39,217.14 100.00 

หนีส้นิ       
เงินรับฝากระยะสัน้   4,848.50 14.53 7,273.97 18.55 
ตราสารหนีท่ี้ออก   6.00 0.02 6.00 0.02 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,650.00 25.41 2,300.00 6.89 4,050.00 10.33 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้ในการซือ้
ลกูหนี ้ 55.92 

0.25 
- 

- 
338.83 

0.86 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบ     
      ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 451.39 

 
2.03 1,921.94 

 
5.76 2,703.89 

 
6.90 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ในการซือ้ลกูหนี  ้
     ท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 156.79 

 
0.71 - 

 
-  

 
 

หนีส้ินสญัญาเช่าทางการเงินและเช่าซือ้ถึงก านดช าระใน 
1 ปี-สทุธิ 21.19 

 
0.10 28.28 

 
0.08 29.17 

 
0.07 



 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจ้าหนีอ่ื้น - -   742.47 1.89 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 281.04 1.26 301.50 0.90 481.09 1.23 
หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ์และไม่มีหลกัประกัน 2,200.00 9.89 2,465.00 7.39 1,258.50 3.21 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 515.83 2.32 578.91 1.66 84.79 0.10 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 9,332.16 41.97 12,450.13 37.30 16,968.70 43.27 
เงินรับฝากระยะยาว   1,219.28 3.65   
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,250.00 10.12 2,197.50 6.58 741.94 1.89 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 400.00 1.80 - -   
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี   141.23 0.42 139.42 0.36 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าซือ้ 46.58 0.21 42.46 0.13 19.28 0.05 
หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกัน 3,340.00 15.02 6,100.00 18.28 7,679.58 19.58 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10.71 0.05 29.42 0.09 40.01 0.10 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน   22.31 0.07 -  
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 6,047.29 27.20 9,752.21 29.22 8,620.24 21.98 
รวมหนีส้นิ 15,379.44 69.16 22,202.33 66.52 25,588.94 65.26 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 1,086.49 4.89 1,129.95 3.39 1.249.71 3.19 
ทนุช าระแล้ว 1,045.50 4.70 1,087.37 3.26 1,147.77 2.93 
สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,421.80 6.39 1,424.76 4.27 1,424.76 3.63 
ก าไรสะสมจดัสรรแล้ว : ส ารองตามกฎหมาย 108.65 0.49 112.99 0.34 124.97 0.32 
ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร 4,154.62 18.68 6,769.01 20.28 9,457.37 24.12 
สว่นเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 36.19 0.16 36.19 0.11 36.19 0.09 
สว่นต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย 

     
(321.62) 

 
(0.82) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 75.47 0.34 (3.49) (0.01) (6.59) (0.02) 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 15.03 0.07 1,747.71 5.24 1,765.34 4.50 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
6,857.26 

 
30.84 11,174.54 

 
33.48 13,628.20 

 
34.75 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,236.70 100.00 33,376.88 100.00 39,217.14 100.00 

  



 

  งบตรวจสอบ 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้        
ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้ 747.53 14.01 1,278.90 18.27 954.36 12.11 
ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืม 3,260.61 61.11 3,664.65 52.36 4,842.15 61.44 
รายได้อ่ืน 1,327.21 24.88 2,055.14 29.36 2054.81 26.45 
รวมรายได้ 5,335.35 100.00 6,998.69 100.00 7,881.32 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ค่าใช้จ่ายในการบริการ 174.32 3.27 191.01 2.73 179.45 2.28 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,123.48 39.80 2,474.80 35.36 2,866.73 36.37 
หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญู 158.12 2.96 393.81 5.63 388.35 4.93 
รวมค่าใช้จ่าย 2,455.92 46.03 3,059.62 43.72 3,434.53 43.58 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,879.43 53.97 3,939.07 56.28 4,446.80 56.42 
ต้นทนุทางการเงิน (368.77) (6.91) (608.44) (8.69) (720.93) (9.15) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (501.97) (9.41) (615.48) (8.79) (724.98) (9.20) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 2,008.69 37.65 2,715.15 38.80 3,000.89 38.08 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน    
ก าไรสทุธิ (บาทต่อหุ้น) 1.84 2.45 2.41 
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 1,045,496,492 1,087,319,939 1,147,771,588 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 

  



 

งบกระแสเงินสด 
(หนว่ย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,510.66 3,330.63 3,725.87 
รายการปรับปรุง:    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 151.38 186.34 212.84 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.01 (2.98) 2.87 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ (1.55) (19.19) (9.95) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ - (102.06) - 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการตดัจ าหนา่ยอุปกรณ์ 3.15 6.27 4.76 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายอาคารอุปกรณ์ (1.54) (1.87) (3.87) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการด้อยค่าของสนิทรัพย์รอการขาย (3.80) 0.04 (20.11) 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี  ้ - 0.67  
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย 12.26 (232.07) (52.90) 
หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญู 158.12 393.81 338.35 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 3.32 7.95 11.35 
ดอกเบีย้รับ (4,008.14) (4,943.55) (5,802.35) 
รายได้ดอกเบีย้อ่ืน (1.66) (3.96)  
ต้นทนุทางการเงิน 368.77 608.44 720.93 
ค่าตดัจ าหน่ายสว่นต ่ามูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้  - (1.73) 0.88 
ค่าตดัจ าหน่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้  - - 1.79 
ต้นทนุค่ารือ้ถอน - 3.00 0.37 
ก าไรจากการปันส่วนราคาซือ้ - (185.65) - 
เงินปันผลรับ - - (2.37) 

การเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์และหน้ีสนิด าเนินงาน:    
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ (439.74) (1,492.37) 1,996.63 
ลกูหนีใ้ห้กู้ ยืม และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมสว่นบคุคล (5,535.54) (171.93) (9,354.83) 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี ้ (603.99) (3,372.11) 339.71 
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ - 301.99 341.86 
ลกูหนีอ่ื้น (90.31) 34.66 (253.63) 
สนิทรัพย์รอการขายสทุธิ (574.59) 557.22 (249.86) 
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1.26) (16.66) (64.72) 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (34.74) 11.91 (42.70) 
เงินรับฝาก - 2,903.14 1,206.20 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่สถาบนัการเงิน  100.00 750.00 
ตราสารหนีท่ี้ออก  (0.41) - 
เจ้าหนีอ่ื้น 160.98 27.54 153.32 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 6.89 (16.79) 58.43 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - (22.31) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (4.67) (0.77) 

เงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (7,918.68) (2,094.37) (5,964.20) 
ดอกเบีย้รับ 3,957.73 4,899.76 5,775.98 



 

งบกระแสเงินสด 
(หนว่ย : ล้านบาท)  

งบตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 
ดอกเบีย้จ่าย (356.16) (573.97) (690.70) 
ภาษีเงินได้จ่าย (415.83) (833.50) (599.73) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (4,732.93) 1,404.13 (1,478.66) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสัน้ (0.50) 0.00 0.00 
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพย์เพ่ือค้า - 8,900.00 6,705.19 
เงินสดจ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือค้า (297.32) (10,900.00) (4,900.00) 
เงินสดรับ(จ่าย)เพ่ือซือ้เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 157.71 2,111.14 145.98 
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (359.19) (521.36) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 15.57 19.58 7.86 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคาร สว่นปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (202.58) (223.14) (342.81) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน (4.01) (4.13) (8.58) 
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบีย้อ่ืน 1.54 -  
เงินสดรับจากเงินปันผล - - 2.37 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (645.00) (455.76) 1,088.64 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้ 11,467.64 9,861.24 7,850.00 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน(ลดลง) (6,827.69) (13,211.24) (6,100.00) 
เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้ในการซือ้ลกูหนี  ้ (387.04)  (447.61) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั 1,340.00 5,225.00 3,184.59 
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั (200.00) (2,200.00) (2,812.30) 
จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ (15.34) (24.55) (30.07) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,000.00 1,900.00 1,460.00 
เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (798.61) (881.94) (2,133.61) 
เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ในการซือ้ลกูหนี  ้ (822.67) (472.00) - 
เงินสดรับจากการจ่ายช าระใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นทนุ - 3.01 - 
เงินสดรับจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (เพิม่เงินลงทนุในบ.ย่อย)  1.13 - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีไม่สญูเสียอ านาจควบคุม 5.00 - - 
เงินปันผลจ่าย (3.06) (9.05) (21.63) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 5,758.23 191.60 948.37 
เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ 380.30 1,133.76 558.35 
(ขาดทุน) ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

 
0.00 

 
6.21 

 
(1.93) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 332.80 713.10 1,853.07 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้งวด 713.10 1,853.07 2,409.50 

  



 

13.2     อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนท่ีส าคัญทางการเงิน   ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัราดอกเบีย้รับ (%)/1 ร้อยละ 28.33 25.21 22.87 
อตัราดอกเบีย้จ่าย (%)/2 ร้อยละ 3.22 3.53 3.19 
สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ (%) ร้อยละ 25.11 21.68 19.68 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (%) ร้อยละ 37.65 38.80 38.08 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ร้อยละ 34.55 30.12 24.20 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) ร้อยละ 11.20 9.76 8.27 
อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เทา่)  เทา่ 0.30 0.25 0.22 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เทา่) เทา่ 2.24 1.99 1.88 
อตัราหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ถือหุ้น  เทา่ 2.13 1.89 1.77 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษี
เงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหนา่ย (net debt 
to EBITDA ratio) 

เทา่ 4.57 4.67 4.65 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(interest coverage ratio : ICR) /3 

เทา่ -11.12 4.90 -1.42 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้(debt 
service coverage ratio : DSCR) /4 

เทา่ 0.36 0.36 0.30 

อตัราสว่นเงินรับฝากต่อหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ เทา่ - 0.29 0.30 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ีครบก าหนด
ภายใน 1 ปี ต่อหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด 

เทา่ 
 

0.59 0.55 0.65 

อตัราสว่นเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีส้นิรวม เทา่ 0.58 0.29 0.28 
อตัราสว่นตัว๋เงินจ่ายต่อหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้  
(B/E size to interest bearing debt ratio) 

เทา่ 
 

0.22 0.03 0.03 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio)   เทา่ 1.59 1.92 1.67 
อตัราสว่นเงินให้กู้ต่อเงินกู้  (เทา่) เทา่ 1.33 1.10 1.38 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) /5 ร้อยละ 2.42 4.67 39.72 

หมายเหตุ /1 อตัราดอกเบีย้รับ คือ รายได้ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม/ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และให้กู้ ยืมเฉล่ีย 
 /2 อตัราดอกเบีย้จ่าย คือต้นทนุทางการเงิน/เงินกู้จากสถาบนัการเงินบวก เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
 /3  อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ คือ ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เงินสดจ่ายดอกเบีย้/ 

/4  อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายช าระหนี ้ คือ ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย,ภาษีเงินได้,ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย (EBITDA) / 
   สว่นของหนีส้นิระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในงวดบญัชีนัน้ (CPLTD) รวมดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ 

 /5  อตัราการจ่ายปันผลค านวณจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  
 

 



 

14.     การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 
14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลกัประกัน ทัง้แบบโอนเล่มและโอนลอย ( “สินเชื่อทะเบียนรถ”) รวมถึง 
หลกัประกนัประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน โดยกลยทุธ์ส าคญัคือการขยายสาขาและฐานลกูค้าไปทัว่ทุกภูมิภาค ซึง่กลุม่บริษัท
ฯ เห็นว่าเป็นช่องทางในการขยายบริการทางการเงินให้ครอบคลุมประเภทสินเชื่อมากขึน้ ส่วนธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์ใหม่ (“สินเชื่อเช่าซือ้”) นัน้ กลุ่มบริษัทฯเล็งเห็นว่า คู่แข่งในธุรกิจนีม้ีมากและความเสี่ยงในการปลอ่ยสินเชื่อ
ประเภทนีม้ีมาก จงึชะลอการปลอ่ยสนิเชื่อประเภทนี ้ สว่นสนิเชื่อส่วนบคุคลแบบไม่มีหลกัประกนั (“สนิเชื่อสว่นบคุคล”) กลุ่ม
บริษัทฯก็ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อโดยให้อยู่ในวงแคบกับลกูค้าเก่าของกลุ่มบริษัทฯ  ทัง้นี ใ้นช่วงเดือนพฤษภาคมปี 
2558 บริษัทฯเร่ิมปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลกัประกันเพื่อการประกอบอาชีพ (“สินเชื่อนาโนไฟแน้นซ์”)  โดยในการให้บริการมี
ลกัษณะการท านิติกรรมสญัญา 2 ประเภท คือ สญัญาเช่าซือ้ ส าหรับการให้สินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเลม่ และสญัญาเงิน
ให้กู้ ยืม ส าหรับการให้สนิเชื่อทะเบียนรถแบบโอนลอย , สนิเชื่อสว่นบคุคลและสนิเชื่อนาโนไฟแน้นซ์ 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯได้ด าเนินธุรกิจรับจ้างติดตามหนีแ้ละซือ้หนีเ้สียมาบริหาร โดยการติดตามหนีก็้จะใช้เครือข่าย และ
ประสบการณ์ในการติดตามหนีข้องกลุม่บริษัทฯ  โดยจะมีการติดตามทัง้ทางโทรศพัท์และการติดตามหลกัประกนั รวมทัง้มี
ธุรกิจเพิ่มเติมในประเทศเพื่อนบ้านคือ การให้ค าปรึกษาในการท าธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และการขายเขื่อรถทางการเกษตร 
ทัง้นีเ้พื่อเตรียมตวัเข้าเป็นกลุม่ธุรกิจการเงินจึงหยดุด าเนินการขายเชื่อรถทางการเกษตร 

รายได้หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้ และสญัญาเงินให้กู้ ยืม ซึ่งจะรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตาม
งวดการผ่อนช าระโดยวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง ส าหรับสนิเชื่อทะเบียนรถ รวมถงึบ้านและที่ดิน ที่ผ่อนช าระงวดรายเดือน จะ
หยดุรับรู้รายได้เมื่อลกูหนีค้้างช าระค่างวดติดต่อกนัเกินกว่า 120 วนั หรือ 4 งวดขึน้ไปนบัแต่วนัครบก าหนดช าระตามสญัญา
หรือเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าลกูหนีอ้าจจะไม่สามารถจ่ายช าระได้ ในกรณีสนิเชื่อที่มีการผ่อนช าระรายงวด 3 เดือน จะหยดุรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์จ านวนวนัเช่นเดียวกับกรณีที่ผ่อนช าระงวดรายเดือนหรือ เกินกว่า 120 วนั และส าหรับสินเชื่อตามสญัญาเงินให้
กู้ ยืมที่ให้สนิเช่ือผ่าน บริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) สนิเช่ือสว่นบุคคลและสนิเชื่อนาโนไฟแน้นซ์จะหยดุรับรู้รายได้
เมื่อลกูหนีค้้างช าระเกินกว่า 90 วนั หรือ 3 งวดขึน้ไป ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ 
มีรายได้รวมเพิ่มขึน้จาก 5,335.35 ล้านบาท เป็น 7,881.33 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 21.54  
ซึง่เป็นผลจากการขยายสาขาการให้บริการเพิ่มขึน้จาก 2,130สาขาในปี 2559 เป็น 2,490 สาขา ในปี 2560 และขยายเป็น 
2,870 สาขา ณ สิน้ ปี 2561  ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 29.80  ต่อปี จาก 
17,469.23  ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 22,148.95 ล้านบาท ในปี 2560 และในปี 2561 เป็น 29,433 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทฯได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จ ากัด 
(มหาชน)) ในสดัสว่นร้อยละ 36.35 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุจ านวน 102.06 ล้านบาท 
รวมทัง้มีผลก าไรจากการซือ้ธุรกิจ เนื่องจากการราคาซือ้ต ่ากว่ามลูค่ายติุธรรมจ านวน 186 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทฯ
ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติม ท าให้สดัสว่นเปลีย่นแปลงเป็นร้อยละ 45.34 



 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จาก 2,510.66  ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 3,330.63 ล้านบาท ในปี 2560 และ 3,725.87 ล้าน
บาทในปี 2561  คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 21.82 ต่อปี เนื่องจากความสามารถในการขยายสินเชื่อ การควบคุม
ค่าใช้จ่ายและอตัราหนีส้ญูที่ลดลง ในขณะที่ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 2,008.69  ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,715.15 ล้านบาทใน
ปี 2560 และเป็น 3,000.89 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 22.23 ต่อปี  

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

1) รายได้ 

รายได้หลัก 

รายได้ งบตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้ 747.53 14.01 1,278.90 18.27 954.36 12.11 

รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืม 3,260.61 61.11 3,664.65 52.36 4,842.15 61.44 

รายได้อื่น 1,327.21 24.88 2,055.14 29.36 2,084.81 26.45 

รวมรายได้ 5,335.35 100.00 6,998.69 100.00 7,881.32 100.00 

ในช่วงปี 2559- ปี 2561 รายได้หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ดอกเบีย้รับ เป็นดอกเบีย้จากสินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนลอย
ส าหรับหลักประกันรถทุกประเภท รวมถึงบ้านและที่ดินคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 52-61 ของรายได้รวม ในขณะที่
ดอกเบีย้จากสนิเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม และสินเชื่อเช่าซือ้มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 12-18 ของรายได้รวม ส่วน
รายได้อื่น เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมและเบีย้ปรับต่างๆ และรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร  ทรัพย์สินรอการขาย รายได้
จากการรับจ้างติดตามหนี ้รายได้จากการขายเชื่อ และรายได้จากการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้นคิดเป็นร้อยละ 24-29  ของรายได้
รวม 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามงวดการผ่อนช าระโดยวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง ส าหรับสินเชื่อทะเบียน
รถ รวมถงึบ้านและที่ดิน ที่ผ่อนช าระงวดรายเดือน จะหยดุรับรู้รายได้เมื่อลกูหนีค้้างช าระค่างวดติดต่อกันเกิน กว่า 120 วัน 
หรือ 4 งวดขึน้ไปนับแต่วันครบก าหนดช าระตามสญัญาหรือเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าลกูหนีอ้าจจะไม่สามารถจ่ายช าระได้ ในกรณี
สนิเชื่อที่มีการผ่อนช าระรายงวด 3 เดือน จะหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์จ านวนวันเช่นเดียวกบักรณีที่ผ่อนช าระงวดรายเดือน
หรือ เกินกว่า 120 วัน และส าหรับสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลกัประกนัที่ให้สนิเช่ือโดยบริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ากัด (มหาชน) 
สนิเชื่อสว่นบคุคลและสนิเชื่อนาโนไฟแน้นซ์จะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลกูหนีค้้างช าระเกินกว่า 90 วนั หรือ 3 งวดขึน้ไป 

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 
 

2561 
CAGR 

(2559-2561) 
ร้อยละ 

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืม 17,469.23 22,148.95 29,433.00 29.80 
รายได้จากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืม 4,008.14 4,943.55 5,796.51 20.26 

รายได้ดอกเบีย้รวมของกลุม่บริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 – 2561 ในอัตราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 
20.26 ต่อปี โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของพอร์ตลกูหนีจ้ากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึน้จากการการขยายสาขาของ



 

กลุ่มบริษัทฯ ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 29.80 ต่อปี โดยประมาณร้อยละ 40 ของพอร์ตลกูหนีด้ังกล่าวเป็นสินเชื่อที่มี
บ้านและที่ดินเป็นหลกัประกัน รองลงมาคือรถยนต์สี่ล้อ รถยนต์เชิงพาณิชย์และรถจักรยานยนต์โดยการปล่อยสินเชื่อจะมี
อตัราดอกเบีย้รับประมาณร้อยละ 22.87-28.33 ต่อปีส่วน FM ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัของ ธปท. 
และธุรกิจสนิเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากบั  ซึง่มีพอร์ตสนิเชื่อรวมประมาณ  3,247.47 ล้านบาท  

รายได้ดอกเบีย้รวมมีการเติบโตจาก 4,008.14  ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 4,943.55 ล้านบาท ในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตรา
เติบโตร้อยละ 23.34  จากการขยายธุรกิจโดยการขยายสาขาจาก 2,130 สาขา ในปี 2559 เป็น 2,490 สาขา ในปี 2560 ท า
ให้สามารถขยายฐานลกูค้าไปได้ครอบคลมุพืน้ที่มากขึน้และพอร์ตสนิเชื่อขยายเพิ่มขึน้จาก 17,469.23 ล้านบาทในปี 2559 
เป็น 22,148.95  ล้านบาทในปี 2560  ส่วนจ านวนสัญญาเพิ่มขึน้จาก 412,437 สัญญา เป็น 553,519 สญัญา ส่งผลให้
รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้เพิ่มขึน้ร้อยละ 71.08 รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.39 

ส าหรับปี 2561 รายได้ดอกเบีย้เติบโตขึน้ร้อยละ 17.25  จากปี 2560 เป็น 5,796.51 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดสาขาเพิ่มขึน้
อีก 380 สาขาเป็น 2,870 สาขา และจ านวนสญัญาเพิ่มขึน้  476,303 สญัญา เป็น 1,029,822 สญัญา อันส่งผลให้พอร์ต
ลกูหนีจ้ากการปล่อยสินเชื่อตามสญัญาเช่าซือ้และตามสญัญาเงินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัดงัที่จะกลา่วต่อไปในหวัข้อลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมสว่นบคุคล 

รายได้อ่ืน 

รายได้อื่นจ าแนกตามประเภท งบตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าธรรมเนียม 610.07 45.97 705.71 34.34 902.04 43.32 
รายได้เบีย้ปรับ 353.21 26.61 421.17 20.49 602.51 28.93 
รายได้ค่าติดตามหนี ้ 264.74 19.95 284.66 13.85 247.63 11.89 
รายได้ดอกเบีย้รับธนาคาร/กิจการที่เก่ียวข้อง 1.66 0.13 3.96 0.19 5.84 0.28 
หนีส้ญูได้รับคืน 48.59 3.66 39.22 1.91 88.45 4.25 
รายได้จากขาย 6.37 0.48 9.01 0.44 - - 
ก าไร(ขาดทนุ)จากทรัพย์สนิรอการขาย - - 232.07 11.29 52.90 2.54 
รายได้จากการให้บริการ 1.80 0.14 3.96 0.19 0.99 0.05 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ - - 102.06 4.97 - - 
อื่นๆ 40.77 3.07 253.33 12.33 182.08 8.74 
รวมรายได้อื่น 1,327.21 100.00 2,055.14 100.00 2,082.44 100.00 

 

รายได้อื่นมีการเติบโตเพิ่มขึน้ในลกัษณะที่สมัพนัธ์โดยตรงกบัการเติบโตของรายได้หลกั รายได้อื่นเพิ่มขึน้จาก 1,327.21 ล้าน
บาท ในปี 2559 เป็น 2,084.81 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 25.33 ต่อปี โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนสญัญาและ/หรือมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อตาม
สญัญาเช่าซือ้และสญัญาเงินให้กู้ ยืม ค่าเบีย้ปรับจากการช าระเงินล่าช้าซึง่คิดในอัตราร้อยละ MRR+10 ต่อปี  ของค่างวดคง



 

ค้าง (MRR หมายถึงอัตราดอกเบีย้ส าหรับลกูค้าชัน้ดีรายย่อยของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)) และรายได้ค่าติดตาม
ทวงถามซึ่งคิดในอตัรา 200-3,000 บาทต่อครัง้ขึน้อยู่กบัประเภทหลกัประกัน รายได้ดงักล่าวรวมกนัคิดเป็นประมาณร้อยละ 
68-93  ของรายได้อื่นทัง้หมด รายได้อื่นๆในปี 2560 เช่น รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการขายนัน้ เป็นรายได้ที่เกิด
จากธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมด าเนินธุรกิจ แต่ในปี 2561 จะไม่มีรายได้จากการขายเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯต้องปรับ
โครงสร้างเป็นกลุม่ธุรกิจการเงินจงึต้องหยุดให้บริการ ทัง้นีก้ าไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขายนัน้ สว่นใหญ่เป็นรายได้จาก
การขายทรัพย์สินรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ และในปี 2560 มีก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจ านวน 
102.06 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทเข้าซือ้หุ้นของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน)  (เดิมช่ือ บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธ
นาทร จ ากดั (มหาชน)) จากสดัสว่นเดิมร้อยละ  9.84 เป็นร้อยละ 36.35   

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งบตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบริการ 174.32 7.10 191.01 6.24 179.45 5.22 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,123.48 86.46 2,474.80 80.89 2,866.73 83.47 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 158.12 6.44 393.81 12.87 388.35 11.31 
รวมค่าใช้จ่าย 2,455.92 100.00 3,059.62 100.00 3,434.53 100.00 
ร้อยละต่อรายได้รวม  46.03  43.72  43.58 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนีส้ญูและหนี ้
สงสยัจะสญูโดยค่าใช้จ่ายในการบริการ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การตลาดรวมถึงค่าป้ายที่สาขา ค่าส่ง เสริมการขาย ค่าโฆษณา  
เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริการ ดังกล่าวได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 – 2561 ตามการเติบโตของสาขาและ
พอร์ตลกูหนี ้สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านพนกังาน ค่าเช่า ค่าบริหารจดัการ เป็นต้น  

ในปี 2559– 2561 กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประมาณ 2,456 – 3,435 ล้านบาทซึง่เพิ่มขึน้โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากสาขาที่ทยอยเปิดด าเนินการในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่าย มีการปล่อยสินเชื่ออย่างมีระบบและสามารถบริหารสนิเชื่อและเก็บหนีไ้ด้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้ค่าใช้จ่าย
ในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายหนีส้ญูมีการเติบโตในอตัราที่ลดลงเมื่อเทียบกบัการเติบโตของรายได้  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ 18.31 0.86 30.53 1.23 29.31 1.02 
ค่าใช้จ่ายพนกังาน 1,141.85 53.77 1,312.69 53.04 1,531.46 53.42 
ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่ 315.13 14.84 372.92 15.07 424.35 14.80 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 151.38 7.13 186.34 7.53 213.58 7.45 
ค่าสาธารณปูโภค 92.47 4.36 109.14 4.41 125.87 4.39 
ค่าพลงังานเชือ้เพลิง 38.02 1.79 42.01 1.70 41.83 1.46 



 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 132.40 6.24 153.63 6.21 199.16 6.95 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพย์สนิรอการขาย 8.46 0.40 0.04 0.00 8.89 0.31 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม 18.39 0.87 15.36 0.62 12.13 0.42 
ต้นทนุขาย 6.27 0.29 - - - - 
อื่นๆ 200.78 9.46 252.14 10.19 280.16 9.77 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,123.48 100.00 2,474.80 100.00 2,866.73 100.00 
ร้อยละเทียบกบัรายได้รวม  39.80  35.36 36.37 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายหลกัประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานซึง่ได้แก่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของ
พนักงานทัง้หมดรวมถึงพนักงานสาขา และค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบบัญชี  ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น รวมคิดเป็นร้อยละ 53-55 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทัง้หมดรองมาได้แก่ ค่า
เช่าส านักงานและสาขา ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค่าสาธารณปูโภค ค่าพลงังานเชือ้เพลงิ รวมคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 28-29 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทัง้หมด ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีอื่นๆ 
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าขนส่ง ค่าไปรษณีย์ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา ค่าเบีย้ประชมุ เป็นต้น 

ในปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณ  2,124 –2,867 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่ม
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเช่าที่สงูขึน้ตามการขยายธุรกิจ จากการเพิ่มจ านวน
สาขาจาก 2,130 สาขา ณ สิน้ปี 2559 เป็น 2,490 และ 2,870  สาขา ณ สิน้ปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ  จ านวนพนักงาน
ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจากจ านวน 5,590 คน ในปี 2559 เป็น 6,140 คน ในปี 2560 และ 7,016  คนในปี 2561 
ตามล าดบั นอกจากนี ้กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มสงูขึน้ เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่สงูขึน้ตามดอกเบีย้จากสญัญาให้กู้ ยืม  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมต่อรายได้รวม จะพบว่าอัตราส่วนดังกล่าวมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35-40  ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯมีอัตราสว่นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารอยู่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริษัทฯพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในอัตราส่วนที่ไม่มากจนเกินไป  แต่หากจะ
พิจารณาค่าใช้จ่ายโดยสว่นใหญ่ก็จะเกิดจากการขยายสาขาซึง่เป็นการขยายฐานการสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

ต้นทุนทางการเงิน  

ต้นทุนทางการเงินคือ ต้นทุนดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนีกิ้จการที่
เก่ียวข้องกันเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ้  หุ้นกู้และเงิน
กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยวตัถปุระสงค์หลกัในการกู้ ยืมคือ การกู้ ยืมเพื่อให้บริการปลอ่ยสินเชื่อของกลุม่บริษัทฯ 
โดยมีอตัราดอกเบีย้ประมาณ MLR-1.5% หรือ MOR-1.75% สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้
ที่จะกลา่วต่อไป 

 

 

 

 



 

3) ความสามารถในการท าก าไร 

 งบตรวจสอบ 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้ 4,008.14 75.12 4,943.55 70.63 5,796.51 73.55 
ต้นทนุทางการเงิน (368.77) (6.91) (608.44) (8.69) (720.93) (9.15) 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ 3,639.37 68.21 4,335.11 61.94 5,075.58 64.40 
รายได้อ่ืน 1,327.21 24.88 2,055.14 29.36 2,084.81 26.45 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (2,455.92) (46.03) (3,059.62) (43.72) (3,434.52) (43.58) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 2,510.66 47.06 3,330.63 47.59 3,725.87 47.27 
ก าไรสุทธิ 2,008.69 37.65 2,715.15 38.80 3,000.89 38.08 
จ านวนหุ้นปรับลด (ล้านหุ้น) 1,045 1,087 1,148 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด  (บาท) 1.84 2.45 2.41 

หมายเหตุ 1) ร้อยละ หมายถึง ร้อยละต่อรายได้รวม 
 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ในปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานอยู่ในระดบัที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้
จากก าไรจากการด าเนินงานและอตัราก าไรจากการด าเนินงานต่อรายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องอย่างมี
นยัส าคัญ โดยก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จาก 2,510.66 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 3.330.63 ล้านบาท และ 3,725.87  
ล้านบาทในปี 2560 และปี 2561  ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 21.82 ต่อปี และอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อรายได้ก็เพิ่มขึน้ตามล าดับ อันเกิดจากรายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้และรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมที่
เพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัตามการเติบโตของพอร์ตลกูหนีข้องกิจการ และสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเบีย้ปรับมากขึน้ด้วยเช่นกัน ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึน้ ค่าใช้จ่ายหนีส้ญู
และหนีส้งสยัจะสญูที่ลดลงจากการบริหารจดัการหนีท้ี่ดีขึน้ดงัที่ได้กลา่วในหวัข้อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิและอัตราก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ อยู่ในช่วงร้อยละ 37.65 – 38.80  ในปี 2559 – 2561 โดยก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 

2,008.69  ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 2,715.15 ล้านบาท และ 3,000.89  ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ หรือ

คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 22.23 ต่อปี และอตัราก าไรสทุธินีส้ะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีอตัราค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องดงัที่กลา่วในส่วนการวิเคราะห์ก าไรจากการด าเนินงาน สว่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลก็

ยงัคงอตัราร้อยละ 20   

 

 



 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัราสว่น(ร้อยละ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราดอกเบีย้รับ/1เทียบกบัยอดปลอ่ยสนิเชื่อเฉลีย่ 28.33 25.21 22.87 
อตัราดอกเบีย้จ่ายเทียบกบัเงินกู้ เฉลีย่ 3.22 3.53 3.19 
สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ 25.11 21.68 19.68 
อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้รวม 37.65 38.80 38.08 

หมายเหตุ /1หมายถึงดอกเบีย้รับและค่าธรรมเนียม 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการท าก าไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีสว่นต่างอตัราดอกเบีย้ที่สงูถงึร้อยละ 25  โดย
มีอัตราดอกเบีย้รับและค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 28 อัตราดอกเบีย้จ่ายที่ปรับลดลงน้อยโดยเป็นผลมาจากการทยอย
จ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินที่มีต้นทุนสูง และ บริษัทได้กู้ ยืมผ่านตั๋วแลกเงิน,หุ้ นกู้ และการระดมทุนผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่มีต้นทนุที่ต ่ากว่าเงินกู้ธนาคาร ท าให้อตัราดอกเบีย้จ่ายจงึลดลงเหลอื ร้อยละ 3.22  

ในปี 2560-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับอัตราดอกเบีย้ในการให้สินเชื่อเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ของตลาด ท าให้ส่วน
ต่างของอัตราดอกเบีย้ลดลงเป็นร้อยละ 21.68 และ 19.68 ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯก็พยายามหาแหล่ง
เงินทนุที่มีต้นทนุต ่าโดยการรับเงินฝากประชาชน จงึท าให้อตัราดอกเบีย้จ่ายลดลงเหลอืร้อยละ 3.19 ในปี 2561 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาความสามารถในการท าก าไรจะพบว่า กลุม่บริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิอยู่ระหว่างร้อยละ 37.65-
38.80 ในปี 2559-ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายได้ที่เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องประกอบกบัการควบคุมค่าใช้จ่ายท าให้
กลุม่บริษัทฯ มีอตัราค่าใช้จ่ายการบริการ ค่าใช้จ่ายหนีส้ญู และต้นทนุทางการเงินที่ลดลง เมื่อเทียบการเติบโตของรายได้ 

เงนิปันผลและนโยบายการจ่ายปันผล 

(หน่วย:ล้านบาท)  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงินปันผลจ่าย 47.05 68.50 134.93 
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)/1 1,947.41 1,467.78 339.68 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 2.42 4.67 39.72 
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี (งบการเงินรวม)/1 2,008.69 2,715.15 3,000.89 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 2.34 2.52 4.50 

หมายเหตุ /1 ข้อมูลจากงบการเงินตรวจสอบ 

จากผลการด าเนินงานของปี 2560 บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดรวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 68.50 ล้านบาท โดยจ่าย
ในเดือนพฤษภาคม 2561  

จากผลประกอบการปี 2561 บริษัทประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและเงินสดรวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 134.93 ล้านบาท และ
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 

ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัส ารองตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลีย่นแปลง
ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ 



 

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

1) สินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2559 – ปี 2561 สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนี ้
เงินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละประมาณ 64-77 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ เงินลงทุนในลูกหนี ้ อาคารและ
อุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 22,237 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2559 เป็น  39,217  ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 โดยสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้มาจากการเพิ่มขึน้ของพอร์ตลกูหนีส้ินเชื่อ ซึง่จะ
กล่าวต่อไปในหัวข้อลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลต่อไป และในปี 2560 จะมี
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีเ้พิ่มขึน้ เนื่องจากการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงนิให้กู้ยืมและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลเป็นลูกหนีจ้ากการด าเนินธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันและสินเชื่อส่วน
บคุคลเพื่อการประกอบอาชีพ 

ลกูหนีแ้สดงตามมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ โดยแสดงด้วยจ านวนหนีต้ามสญัญา หักด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้และค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู โดยโครงสร้างลกูหนีส้ทุธิตามประเภทสญัญา มีสดัสว่นดงันี ้

ลกูหนีจ้ากการให้บริการสินเชื่อ 

งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิ 3,223 18.87 4,671 21.61 2,661 9.24 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบคุคล-สทุธิ 13,857 81.13 16,940 78.39 26,148 90.76 
รวมลูกหนี-้สุทธิ 17,080 100.00 21,611 100.00 28,809 100.00 
รวมสินทรัพย์ 22,237  33,377  39,217  

ในปี 2559 – สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯมีลกูหนีส้ทุธิจากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ขยายสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จาก 2,130 สาขา ในปี 2559 เป็น 2,870  สาขา ณ สิน้ปี 2561 ท าให้พอร์ตสินเชื่อ
เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องตามล าดบั  

ในปี 2559 – สิน้ปี 2561 ลกูหนีส้ทุธิจากการปลอ่ยสนิเชื่อเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 30 ต่อปีจาก  17,080 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 
เป็น 28,809 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561  เนื่องมาจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึน้จาก 412,437 สญัญา ด้วยมูลหนีเ้ต็มจ านวน 
17,080 ล้านบาท เป็น 1,029,822 สญัญา ด้วยมูลหนีเ้ต็มจ านวน 28,809 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดสนิเชื่อรวมเฉลีย่ 28,000 
บาทต่อสญัญา 

 

 



 

โครงสร้างลกูหนีจ้ากการให้บริการสนิเชื่อจ าแนกตามหลกัประกนัมีดงันี ้

ลกูหนีจ้ าแนกตามประเภทหลกัประกัน 
งบตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต์ 3,008 17.22 3,665 16.54 2,367 8.04 
รถเชิงพาณิชย์ 1,864 10.67 2,041 9.22 2,033 6.91 
รถท่ีใช้ในการเกษตร 397 2.23 694 3.13 441 1.50 
โฉนด บ้าน ท่ีดินคอนโด 4,354 24.92 6,489 29.30 10,994 37.35 
รถยนต์สี่ล้อ 7.670 43.90 8,670 39.14 10,350 35.16 
สินเชื่อส่วนบคุคลฯ 1 0.00 0 0.00 0 0.00 
สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 165 0.95 589 2.66 3,247 11.03 
รถจกัรยานยนต์ใหม ่ 10 0.06 1 0.01 0 0.00 
รวมลูกหนีเ้ช่าซือ้และกู้ เงนิ 17,469 100.00 22,149 100.00 29,433 100.00 

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (389) (2.23) (538) (2.43) (624) 2.12 
ลูกหนีเ้ช่าซือ้และกู้ เงิน- สุทธิ 17,080 97.77 21,611 97.57 28,809 97.88 

หากพิจารณายอดลกูหนีเ้ต็มจ านวนแยกตามหลกัประกันพบว่าสัดส่วนลกูหนีโ้ดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 37.35 เป็น
ลกูหนีจ้ากการปล่อยสินเชื่อส าหรับหลกัประกันประเภทโฉนดที่ดิน บ้านและคอนโด โดยมียอดมูลหนีเ้ต็มจ านวน ณ สิน้ ปี 
2561 จ านวน 10,994 ล้านบาท ล าดบัต่อมาคือหลกัประกนัประเภทรถยนต์สีล้่อโดยเฉพาะรถกระบะ ร้อยละ 35.16 สินเชื่อ
เพื่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 11.03 รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 8.04 รถเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 6.91  ต่อมูลหนีเ้ต็มจ านวน 
ตามล าดบั  

หากพิจารณาสดัส่วนประเภทหลกัประกันตามจ านวนสญัญา จ านวนสญัญามากที่สดุ คือ สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพมี
จ านวน 430,628 สญัญา ณ สิน้ปี 2561 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 42 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ มีจ านวน 411,031 
สญัญา ณ สิน้ ปี 2561 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของจ านวนสญัญารวมทัง้หมด  

คุณภาพลูกหน้ี 

กลุม่บริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามระยะเวลาค้างช าระของลกูหนีค้งเหลือหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้
และหลกัประกัน ซึ่งหลักประกันเท่ากับมูลค่าร้อยละ 0-75 ของลกูหนีต้ามสญัญาคงเหลือหักด้วยดอกเบีย้ที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการได้รับช าระคืนจากลกูหนีแ้ละจากการขายหลกัประกนั โดยมีหลกัเกณฑ์การ
ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแต่ละงวดดงันี ้

 

 

 

 



 

 

ระยะเวลาค้างช าระ 

สญัญาเช่าซือ้และเงินให้กู้ ยืม
รถจกัรยานยนต์ 

สญัญาเช่าซือ้และเงินให้กู้ ยืม
หลกัประกันประเภทอ่ืน 

เงินให้กู้ ยืม
ส่วนบคุคล 

อตัราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูค่า
หลกัประกัน 
(ร้อยละ) 

อตัราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูค่า
หลกัประกัน 
(ร้อยละ) 

อตัราร้อยละของ
ค่าเผื่อหนีส้งสยั

จะสญู 

ไมค้่างช าระ 1 75 1 75 1 
ค้างช าระไมเ่กิน 1 เดือน 2 75 2 75 1 
ค้างช าระมากกว่า 1 เดือนถึง 3 เดือน 2 55-65 2 55-65 2 
ค้างช าระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 100 0 20 25-45 100 
ค้างช าระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 100 0 100 15 100 
ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน 100 0 100 0 100 

หมายเหตุ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัราร้อยละของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลือตามสญัญา-ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้-มูลค่า
หลกัประกนัท่ีค านวนในอตัราตามตารางข้างต้น) 

การวิเคราะห์คณุภาพของลกูหนีจ้ากการปลอ่ยสนิเชื่อลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาให้กู้ ยืมมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดจ่ายตามสญัญาเช่าซือ้ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560   31 ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระไมเ่กิน 1 ปี 2,473.17 58.13 3,726.42 62.69 2,160.25 63.61 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (585.55) (13.76) (784.76) (13.20) (453.29) (13.35) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 1,887.62 44.37 2,941.66 49.49 1,706.96 50.26 
 ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (137.47) (3.23) (111.56) (1.88) (78.95) (2.32) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนที่ถึงก าหนดช าระไม่เกิน 
1 ปี - สุทธิ 1,750.15 41.14 2,830.10 47.61 1,628.00 47.94 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 -5 ปี 1,751.30 41.16 2,217.63 37.31 1,235.93 36.39 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (286.80) (6.74) (352.07) (5.92) (188.92) (5.56) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 1,494.50 35.13 1,865.56 31.39 1,047.01 30.83 
หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (21.94) (0.52) (24.14) (0.41) (13.72) (0.40) 
รวมลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ใน 1-5 ปี - สุทธิ 

 
1,472.56 34.61 

 
1,841.42 30.98 

 
1,033.28 30.42 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม 4,254.47 100.00 5,944.05 100.00 3,396.18 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (872.35) (20.50) (1,136.84) (19.13) (642.22) (18.91) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 3,382.12 79.50 4,807.22 80.87 2,753.96 81.09 
หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (159.41) (3.75) (135.70) (2.28) (92.68) (2.73) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม - สุทธิ 3,222.71 75.75 4,671.52 78.59 2,661.28 78.36 



 

หากพิจารณาลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้โดยจ าแนกตามส่วนที่ถึงก าหนดช าระ พบว่าประมาณร้อยละ 58-63 ของลกูหนีต้าม
สญัญาเช่าซือ้มีก าหนดการช าระหนีไ้ม่เกิน 1 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ให้เช่าซือ้สนิทรัพย์ที่เป็นรถยนต์ใช้แล้วและรถจกัรยานยนต์
ใหม่ โดยมีระยะเวลาการให้สนิเชื่อเช่าซือ้อยู่ระหว่าง 12-36 งวด หรือคิดเป็นประมาณ 1-3 ปี 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 
 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560   31 ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค้่างช าระหรือค้างช าระไมเ่กิน 1 เดือน 2,026.95 59.93 2,754.41 57.30 1,495.11 54.29 
ค้างช าระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน 1,050.75 31.07 1,672.39 34.79 1,027.06 37.29 
ค้างช าระมากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 171.35 5.07 291.11 6.06 144.67 5.25 
ค้างช าระมากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 53.43 1.58 44.77 0.93 53.88 1.96 
ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน 79.63 2.35 44.54 0.93 33.24 1.21 
รวม 3,382.12 100.00 4,807.22 100.00 2,753.96 100.00 

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (159.41) (4.71) (135.70) (2.82) (92.68) (3.37) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิ 3,222.71 95.29 4,671,52 97.18 2,661.28 96.63 

หากพิจารณาลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้โดยจ าแนกตามอายหุนีท้ี่เกินก าหนดช าระ พบว่าลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สว่นใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดีคือไม่ค้างช าระหรือค้างช าระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 54-60 และค้างช าระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน
คิดเป็นประมาณร้อยละ 31 – 37 ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูจะพบว่า สิน้ปี 2559 กลุม่บริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 159.41 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.71   
ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้รวม  ณ สิน้ปี 2560  กลุ่มบริษัทฯตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 135.70 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 
มาอยู่ที่ระดบัร้อยละ 2.82 ซึ่งแสดงให้เห็นถงึคณุภาพลกูหนีท้ี่ดีขึน้ถึงแม้ว่าพอร์ตสนิเชื่อจะโตขึน้ก็ตาม และในปี 2561 กลุ่ม
บริษัทฯตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 92.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.37 ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้รวม ซึ่งเป็น
ระดบัที่ไม่แตกต่างจากปีก่อนมาก  

จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดจ่ายตามสญัญาให้กู้ยืม 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ไมเ่กิน 1 ปี 

 
13,190.47 

 
79.83 

 
16,601.48 

 
84.26 

 
25,026.61 

 
81.63 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (1,883.35) (11.40) (1,893.10) (9.61) (3,067.41) (10.01) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม 11,307.12 68.43 14,708.37 74.65 21,959.20 71.62 
หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (212.49) (1.29) (339.24) (1.72) (497.78) (1.62) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ไม่เกิน 1 ปี-สุทธิ 

 
11,094.63 

 
67.15 

 
14,369.13 

 
72.93 

 
21,461.42 

 
70.00 

ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ใน 1 -5 ปี 

 
3,331.91 

 
20.17 

 
3,102.05 

 
15.74 

 
5,632.09 

 
18.37 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (551.92) (3.34) (468.69) (2.38) (912.25) (2.98) 
รวมตามสญัญาให้กู้ ยืม 2,779.99 16.83 2,633.36 13.36 4,719.84 15.39 
หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (16.91) (0.10) (62.65) (0.32) (33.21) (0.11) 



 

จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดจ่ายตามสญัญาให้กู้ยืม 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระใน 1-5 ปี-สุทธิ 

 
2,763.08 

 
16.73 

 
2,570.71 

 
13.05 

 
4,686.63 

 
15.29 

ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืมรวม 16,522.39 100.00 19,703.53 100.00 30,658.70 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (2,435.28) (14.74) (2,361.79) (11.99) (3,979.66) (12.98) 
รวมลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม 14,087.11 85.26 17,341.74 88.01 26,679.04 87.02 
หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (229.41) (1.39) (401.89) (2.04) (530.99) (1.73) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมรวม-สุทธิ 13,857.70 83.87 16,939.85 85.97 26,148.05 85.29 

เมื่อพิจารณาลูกหนีจ้ากการให้กู้ ยืมโดยจ าแนกตามส่วนที่ถึงก าหนดช าระ พบว่าลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ ยืมส่วนใหญ่มี
ก าหนดการช าระหนีไ้ม่เกิน 1 ปีคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืมเนื่องจากการปลอ่ยสินเชื่อให้กู้ ยืม
ของบริษัทตามประเภทของหลกัประกนัส่วนมากคือ สนิเชื่อส าหรับรถยนต์ทั่วไป รถจักรยานยนต์ และบ้านหรือโฉนดที่ดิน ซึ่ง
สว่นมากจะมีระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวด 

ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืม 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560   31 ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค้่างช าระหรือค้างช าระไมเ่กิน 1 เดือน 11,669.45 82.84 13,533.64 78.04 22,133.30 82.96 

ค้างช าระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน 2,087.50 14.82 3,316.01 19.12 3,878.64 14.54 
ค้างช าระมากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 187.36 1.33 337.20 1.94 500.75 1.88 
ค้างช าระมากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 63.99 0.45 81.15 0.47 110.28 0.41 
ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน 78.81 0.56 73.73 0.43 56.06 0.21 
รวม 14,087.11 100.00 17,341.74 100.00 26,679.04 100.00 

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (229.41) (1.63) (401.89) (2.32) (530.99) (1.99) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืม-สุทธิ 13,857.70 98.37 16,939.85 97.68 26,148.05 98.01 

หากพิจารณาลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืมโดยจ าแนกตามอายหุนีท้ี่เกินก าหนดช าระ พบว่าลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืมส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ไม่ค้างช าระหรือค้างช าระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 78 – 83 และค้างช าระมากกว่า1 ถึง 3 
เดือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 14 - 19 ค้างช าระมากกว่า 3 ถงึ 12 เดือนคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 และมีเพียงร้อยละ 1 ของ
ลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืมที่ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ จะตัง้ค่าเผ่ือตามระยะเวลาที่ค้างช าระตามที่กลา่ว
ข้างต้น ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะพบว่า ณ สิน้ ปี 2561, 2560 และ สิน้ปี 
2559 กลุม่บริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 530.99 ล้านบาท 401.89 ล้านบาท และ 229.41 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ  1.99 ,  2.32 , และร้อยละ 1.63  ของลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ ยืมซึง่อตัราการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงตามล าดับ 
แสดงให้เห็นถงึคณุภาพลกูหนีท้ี่ดีขึน้ตามล าดบั  

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีเ้ป็นการให้กู้ ยืมเพื่อการพาณิชย์ เพื่อโครงการ และเพื่อการอุปโภคและบริโภค ส าหรับใข้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนระยะสัน้ หรือส าหรับขยายกิจการอนัเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ  



 

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ ณ สิน้ปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้(หน่วย:ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้ 1,678.19 1,133.97 

ดอกเบีย้ค้างรับ 1.61 3.62 

รวมเงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 1,679.80 1,137.59 

หกั  ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.09) (373.29) 

หกั  ค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  ้ (1.23) (0.46) 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ สุทธิ 1,305.48 763.85 

คุณภาพลูกหน้ี 

กลุ่มบริษัทมีการจัดชัน้เงินให้สินเชื่อและการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย ณ 
31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนี ้
31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

อตัราท่ีใช้ในการตัง้ค่าเผื่อ
หนีส้งสยัจะสญู 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

จดัชัน้ปกต ิ 1,416.51 84.33 882.22 77.55 1 

จดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ 13.55 0.81 26.75 2.35 2 
จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 27.95 1.66 0.80 0.07 100 
จดัชัน้สงสยั - - 9.28 0.82 100 
จดัชัน้สงสยัจะสญู 221.80 13.20 218.54 19.21 100 
รวม 1,679.80 100.00 1,137.59 100.00  

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (374.32) (22.28) (373.75) (32.85) 
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 

1,305.48 77.72 763.85 67.15 

หากพิจารณาเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีโ้ดยจ าแนกตามการจัดชัน้หนี ้พบว่าเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีส้่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ 
จดัชัน้ในเกณฑ์ปกติ  คิดเป็นร้อยละ 78 จดัชัน้กลา่วถงึเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 2.35  จัดชัน้ต ่ากว่ามาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 
0.07 และจัดชัน้สงสยัจะสญูร้อยละ 19.21  แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาความเพียงพอของการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูจะพบว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 373.75  ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.85 ซึ่งมีอัตราที่
มากกว่าเงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีท้ี่ด้อยคณุภาพรวม 



 

ลูกหน้ีเงนิให้กู้ยืมจากการซ้ือลูกหน้ี 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี ้ เป็นรายการซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหาร ซึง่มีรายการซือ้ขายใน
ระหว่างปี ซึง่มีความเคลือ่นไหวและยอดคงเหลอืดังนี  ้

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี ้(หน่วย:ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี ้ต้นงวด 1,264.68 2,311.62 2,742.05 

ซือ้เพิ่ม 1,222.62 585.88 1,048.58 

ตดัจ าหน่ายจากการรับช าระหนี  ้ (175.68) (155.45) (601.85) 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี ้ปลายงวด 2,311.62 2,742.05 3,188.78 

หกั  ค่าเผ่ือการด้อยค่า (2.62) (3.29) (4.41) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมจากการซือ้ลูกหนี ้สุทธิ 2,309.00 2,738.76 3,184.76 

ในปี 2559 บริษัทฯได้ซือ้หนีต้ามราคาทนุทัง้หมด 1,222.62  ล้านบาท และมีการรับช าระในระหว่างปี จ านวน 175.68  ล้าน
บาท และมีการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนีจ้ านวน  2.62  ล้านบาท ท าให้ ณ สิน้ปี 2559 จงึ
มีลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนีค้งเหลอื  2,309  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของสนิทรัพย์รวม และในปี 2560  ซือ้
หนีร้ะหว่างปี ตามราคาทนุทัง้หมด 585.88  ล้านบาท มีการรับช าระระหว่างปี จ านวน 155.45  ล้านบาท และมีการตัง้ค่าเผ่ือ
การด้อยค่าของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนีจ้ านวน  3.29  ล้านบาท ท าให้ ณ สิน้ปี   2560 มีลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการ
ซือ้ลกูหนีค้งเหลอื 2,738.76  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.21 ของสินทรัพย์รวม 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯซือ้หนีต้ามราคาทนุทัง้หมด 1,048.58 ล้านบาท มีการรับช าระระหว่างปีจ านวน 601.85 ล้านบาท มี
การตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าเพิ่มเติม 4.41 ล้านบาท ท าให้มีลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิ 3,184.76 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.12 ของสนิทรัพย์รวม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) จ านวนร้อยละ 9.84 ของหุ้น
สามัญที่จ าหน่ายแล้ว คิดเป็นมลูค่า  157.71 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2559  เงินลงทนุเผ่ือขาย มีมลูค่า ยติุธรรมจ านวน  
251.98  ล้านบาท  ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทฯได้มีการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ เป็น เงินลงทนุในบริษัทย่อยหลงัจากที่บริษัท 
ได้เพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) 

ในปี 2560-2561 กลุม่บริษัทได้มีการรับรู้เงินลงทนุซึง่ลงทนุโดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุ ณ สิน้ ปี 
จ านวน 347.52 ล้านบาท และ 198.41 ล้านบาทตามล าดบั 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 



 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการเช่าอาคารส านักงานเพื่อใช้เป็นที่ท าการของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาเป็นสว่นใหญ่มีบาง
สาขาที่มีที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสินทรัพย์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่จะเป็นส่วนปรับปรุง
อาคาร เคร่ืองตกแต่งส านกังาน อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสนิทรัพย์
สว่นใหญ่ ประมาณร้อยละ 55 ของสินทรัพย์ถาวรรวม ณ สิน้ปี 2561  เป็นอาคารและอุปกรณ์สทุธิทัง้สิน้ประมาณ 347.30 
ล้านบาท รองลงมาคือ ยานพาหนะประจ าสาขาและส าหรับผู้บริหาร เคร่ืองตกแต่งส านักงาน และอุปกรณ์ส านักงานรวมถึง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 21, 12  และ 11 ตามล าดับ  กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิทัง้สิน้
ประมาณ  629 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.60 ของสนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

หลังจากบริษัทฯได้เข้าซือ้หุ้ นของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด 
(มหาชน)) บริษัทฯได้ให้ผู้ เชี่ยวชาญท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ระบุได้ ซึ่งประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน สนิทรัพย์และหนีส้ินอื่น และหนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี พบว่า มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิจาก
การประเมินมีมลูค่ามากกว่ามลูค่าเงินสดที่บริษัทฯจ่ายซือ้ไปเป็นจ านวน 554.00 ล้านบาท     

หน้ีสิน 

ณ สิน้ปี 2559 – สิน้ปี 2561 หนีส้ินหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะยาว เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบัน
การเงิน และหุ้นกู้  โดยหนีส้ินของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 15,379 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 เป็น 25,589  ล้าน
บาท ณ สิน้ปี 2561 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ  28.99 ต่อปีโดยมีสาเหตหุลกัมาจากการกู้ ยืมเพื่อการให้บริการ
ปลอ่ยสนิเชื่อตามสญัญาเช่าซือ้ และตามสญัญาให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบคุคล  

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

 
โครงสร้างหนีส้ินท่ีมภีาระดอกเบีย้ 

 

งบตรวจสอบ 
 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินรับฝาก - - 6,067.78 28.72 7,273.97 30.18 
ตราสารหนีท่ี้ออก   6.00 0.03 6.00 0.02 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,380.00 16.33 1,700.00 8.05 3,400.00 14.11 
ตัว๋แลกเงิน 3,270.00 22.44 600.00 2.84 650.00 2.70 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินและ 
สญัญาเช่าซือ้ 

 
67.77 

 
0.47 

 
70.74 

 
0.33 

 
48.45 

 
0.20 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้ในการซือ้ลกูหนี  ้ 55.92 0.38 - - 338.83 1.41 
เงินกู้ ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซือ้ลกูหนี ้ 156.79 1.08 - - - - 
หู้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไม่มหีลกัประกัน 5,540.00 38.02 8,565.00 40.54 8,938.08 37.08 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 400.00 2.74 - - - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,701.39 18.54 4,119.44 19.49 3,445.83 14.30 
รวมหนีส้ินที่มภีาระดอกเบีย้ 14,571.87 100.00 21,128.96 100.00 24,101.16 100.00 



 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินตั๋วแลกเงิน  เงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากกิจการที่เก่ียวข้องกนัซึง่กลุม่บริษัทฯ กู้จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เงินกู้ ยืมระยะยาวเพื่อใช้ใน
การซือ้ลกูหนี ้หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ้ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั เงินกู้ ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน เงินรับฝากและตราสารหนีท้ี่ออก 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 14,571.87 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 เป็น  24,101.16 
ล้านบาท ณสิน้ปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 28.61 ต่อปีโดยสาเหตุหลกัในการกู้ ยืมคือเพื่อขยายการ
ให้บริการปล่อยสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯอย่างไรก็ตาม ณ สิน้ปี 2561  อัตราส่วนของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 
เติบโตอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯต้องการลดหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการให้สินเชื่อ
และลดต้นทนุทางการเงิน รวมทัง้ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯได้ขยายการให้บริการเงินรับฝาก ท าให้ยอดเงินรับฝากเติบโตขึน้
อย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสัน้ต่อผู้ลงทนุสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่วงเงินรวมทัง้สิน้ 
2,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วนั และบริษัทได้ปรับเพิ่มวงเงินรวมในการออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ดงักลา่วเป็น 3,000 ล้าน
บาท และปรับเป็น 4,000 ล้านบาท ในปี 2559 ทัง้นี ้ณ 31ธันวาคม 2561  บริษัทมีตั๋วแลกเงินที่ออกขายแล้วจ านวน  650 
ล้านบาท และบริษัทฯได้ออกและขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ จ านวน 
8,951.70 ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.10-4.15  ต่อปี โดยหุ้นกู้ฯมีอาย ุ2 ปี ถงึ 4 ปี รวมทัง้บริษัทฯได้มีวงเงินสินเชื่อ
ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินอีกจ านวน 3,446 ล้านบาท 

หลงัจากที่บริษัทฯเข้าถือหุ้นใน บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งสามารถระดมทุนได้จากการรับเงินฝาก ท าให้ ณ 
สิน้ปี 2560 บริษัทมีเงินรับฝากจ านวน 6,067.78 ล้านบาท และสิน้ปี 2561 จ านวน 7,273.97 ล้านบาท 

หากพิจารณาการด ารงอตัราสว่นหนีส้นิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นและอตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ  31
ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 1.88 และ 1.77 เท่าตามล าดบั  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 หน่วย ณ สิน้ปี 2559 ณ สิน้ปี 2560 ณ สิน้ปี 2561 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ล้านบาท 6,842.23 9.426.83 11,862.86 
จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ล้านหุ้น 1,045.50 1,087.32 1,147.77 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  บาท/หุ้น 6.54 8.67 10.33 
จ านวนหุ้นปรับลดเต็มมลูค่า ล้านหุ้น 1,045.50 1,087.31 1,147.77 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นปรับลดเต็มมลูค่า  บาท/หุ้น 6.54 8.67 10.33 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 34.55 30.12 24.20 

สิน้ปี 2559 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 6,842.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 จ านวน 2,076.40 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากก าไรจากการด าเนินงานของปี 2559 ที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
25.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลจ านวน 25.50 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
จ านวน 3.06 ล้านบาท 



 

สิน้ปี  2560 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน  9,426.83  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 จ านวน  2,584.60  ล้านบาทซึ่ง
เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน และระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัจ านวน 41.82 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาทคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลจ านวน 41.82 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจ านวน 5.23 ล้านบาท 
รวมทัง้ในปี 2560 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิแปลงสภาพได้ และมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพจ านวน 50,200 หน่วย 
แปลงสภาพเป็น 53,513 หุ้น  

สิน้ปี 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 11,862.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 2,436.03 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากผลก าไรจากการด าเนินงาน การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญจ านวนรวมทัง้สิน้ 68.5 ล้านบาท และในปี 
2561 บริษัทฯได้เพิ่มสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ากัด (มหาชน) จากเดิมร้อยละ 36.35 เป็นร้อย
ละ 45.34 จงึท าให้เกิดสว่นต ่ากว่าทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจ านวน 321.62 ล้านบาท 

2) สภาพคล่อง 

จุดประสงค์ของการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเงินทุนให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
การเงินทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต รวมถงึสามารถหาประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึน้ได้ โดยภาระ
ผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ เกิดจากการช าระหนีเ้มื่อครบก าหนด ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ เป็นต้น 

 

 (หน่วย:ล้านบาท) งบตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน (4,732.93) 1,404.13 (1,478.66) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน-
ปรับปรุง/1 

 
1,846.33 

 
6,440.54 

 
5,539.83 

กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (645.00) (455.76) 1,088.64 
กระแสเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 5,758.23 191.60 948.37 
เงนิสดและรายได้เทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ 380.30 1,139.97 558.35 

หมายเหตุ: /1 กระแสเงินสดจากการด าเนนิงานปรับปรุงโดยไม่รวมรายการลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และลกูหนีใ้ห้กู้ ยืม ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจากการ
ซือ้ลกูหนี ้

 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

ในปี 2559 –2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในด าเนินงาน 4,733 ล้านบาท ได้มา 1,404 ล้านบาทและใช้ไป 1,479 ล้าน
บาทตามล าดับ ซึ่งจัดว่าเป็นปกติของธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อของบริษัทที่มิได้เป็นสถาบันการเงินที่มีการขยายตัวของ
การลงทุนในลกูหนีจ้ากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึน้ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึน้ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ   
30 ต่อปี ท าให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 17,469 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 29,433 ณ สิน้ปี 2561  ดังที่ได้
กลา่วในหวัข้อลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืม และในปี 2561 มีกระแสเงินสดได้มาเพิ่มเติมจากการรับฝากเงินอีก 1,206 
ล้านบาท 



 

ทัง้นี ้หากไม่รวมการเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ากการปลอ่ยสนิเชื่อทัง้สองประเภทและลกูหนีจ้ากกิจการที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจพิจารณา
ว่าเป็นการลงทนุในสินทรัพย์ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่ค่อนข้างดีคือ เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ทุกปี จาก 1,846 ล้าน
บาท ในปี 2559 เป็น 6,440 ล้านบาท และ 5,540 ล้านบาท ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั   

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

ในปี 2559 – ณ สิน้ปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนระหว่าง 456-645  ล้านบาท เนื่องจากการลงทุน
เพื่อซือ้สนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 203 ล้านบาท และ 223 ล้านบาท ในปี 2559  และปี 2560 ตามล าดบั ทัง้นี ้การลงทนุใน
สินทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์เคร่ืองตกแต่งส านักงานอุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ และให้กลุม่บริษัทฯ ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และในปี 2559 บริษัทฯมีการลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 9.84 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วในมูลค่า 158 
ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทฯมีการลงทนุเพิ่มเติมในหุ้นสามญัของบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) อีกร้อย
ละ 26.51 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วในมลูค่า 556 ล้านบาท สว่นในปี 2561 กลุม่บริษัทฯมีกระแสเงินสดรับจากการลงทนุ 1,088 
ล้านบาท จากการขายเงินลงทนุเพื่อค้าและเงินลงทนุเผ่ือขาย อย่างไรก็ตามในปี 2561 กลุม่บริษัทฯก็ยงัคงมีการลงทนุเพิ่มใน
สนิทรัพย์ถาวรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมทัง้มีการลงทนุเพิ่มเติมในหุ้นสามญัของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) 
อีก 592 ล้านบาท ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 45.34 

กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ 

ในปี 2559 – ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน อยู่ระหว่าง 191–5,758  ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุน
หลกันอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานคือ เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตัว๋แลกเงิน และ
การออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ รวมทัง้ในปี 2560 ยงัได้รับเงินเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ซึง่การกู้ เงินเพิ่มและการเพิ่มทนุดังกลา่ว กลุม่บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเงินมาลงทนุในการขยายสาขาและขยาย
การให้สนิเชื่อเช่าซือ้และให้กู้ ยืมเพิ่มมากขึน้ 

3) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสญัญาใช้
เงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นหลกั รองลงมาคือ การออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ การรับฝากเงิน และการ
ออกตั๋วแลกเงิน โดยมากกว่าร้อยละ 40 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมดเป็นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ที่มีก าหนดระยะเวลาช าระคืน
ใน 1-3 ปี ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมดจ านวน  24,101.16  ล้านบาท นอกจากนี ้
กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนที่มาจากส่วนของทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,147.77  
ล้านบาท  

โครงสร้างเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.24 เท่า 1.99 เท่า และ 
1.88  เท่า ตามล าดบั อตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุปรับเพิ่มขึน้เนื่องมาจากกลุม่บริษัทฯ มีปริมาณการใช้เงินทนุเพื่อรองรับการ
เติบโตของการให้บริการสนิเชื่อ ท าให้หนีส้นิเพิ่มขึน้จากการกู้ ยืมเงินในรูปแบบต่างๆอย่างมีนยัส าคัญ สว่นก าไรสะสมก็
เติบโตขึน้จากก าไรที่เพิ่มขึน้ส่งผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ตามล าดบั  



 

ความสัมพันธ์ของแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุนท่ีส าคัญ 

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทนุท่ีส าคญัจ าแนก
ตามระยะเวลาครบก าหนด 

งบตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
แหล่งทีม่าของเงินทนุ           
หนีส้ินระยะสัน้  8,535.29 39.86 11,569.71 37.85 15,660.35 43.16 
หนีส้ินระยะยาว 6,036.58 28.19 9,559.25 31.27 8,440.81 23.26 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น       
-ทนุช าระแล้ว 1,045.50 4.88 1,087.37 3.56 1,147.77 3.16 
-ก าไรสะสม 4,338.74 20.26 6,878.51 22.52 9,575.76 26.39 
-ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,421.80 6.64 1,424.76 4.66 1,424.76 3.93 
- ส่วนเกินมลูค่าหุ้นจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

36.19 0.17 36.19 0.12 36.19 0.10 

แหล่งที่มาของเงนิทุน-รวม 21,414.10 100.00 30,555.79 100.00 36,285.64 100.00 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน       
ไมเ่กิน 1 ปี 12,844.78 66.25 17,750.81 69.19 23,500.96 71.74 
1 ปี ขึน้ไป 6,544.64 33.75 7,904.80 30.81 9,256.59 28.26 
แหล่งใช้ไปของเงนิทุน-รวม 19,389.42 100.00 25,655.61 100.00 32,757.55 100.00 

หากพิจารณาความสมัพนัธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทนุที่ส าคญั พบว่าแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส าคัญของ
กลุม่บริษัทฯ ในปี 2559 -2560 บริษัทฯก็ยงัคงพิจารณาแหลง่เงินทนุระยะสัน้และระยะยาวให้เหมาะสมกบัการปลอ่ยสนิเชื่อ 
แต่เนื่องจากบริษัทฯมีหุ้นกู้ระยะยาวที่ใกล้จะครบก าหนดในปีต่อไป จงึท าให้สดัสว่นของเงินกู้ระยะสัน้เพิ่มขึน้  

ในปี 2561 สดัส่วนของเงินกู้ ระยะสัน้และเงินกู้ ระยะยาวก็ไม่แตกต่างจากปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการปรับสดัส่วนของแหล่ง
เงินทุนให้สอดคล้องกบัการปลอ่ยสินเชื่อ และมีหุ้นกู้ ระยะยาวใกล้ครบก าหนด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯก็ได้มีการวางแผนจัดหาเงินทุน
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอย่างเหมาะสม 

หากพิจารณาสภาพคล่องจากอัตราส่วนของเงินให้กู้และเงินกู้ ในปี 2559–ปี 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ  จะพบว่ากลุ่มบริษัทฯ
สามารถด ารงอัตราส่วนของเงินให้กู้และเงินกู้ ได้ดีอย่างต่อเนื่อง คือ อยู่ในระดับ 1.28-1.38 เท่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ใช้
เงินกู้ ยืมที่ได้มาเพื่อการปลอ่ยสนิเชื่อเกือบทัง้หมด 

 

 
งบตรวจสอบ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้  (เท่า) 1.33 1.28 1.38  

 

 



 

4) ภาระผูกพันนอกงบดุล 

ภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ สิน้ปี 2559 สิน้ปี 2560 สิน้ปี 2561 
ภายใน 1 ปี 232.57 286.50 352.92 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 227.60 254.30 338.67 
รวม 460.17 540.80 691.59 

ภาระผูกพนันอกงบดลุของกลุม่บริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 460.17, 
540.8 และ 691.59 ล้านบาท ตามล าดับโดยเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ท าการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 6.73, 5.74  และ 5.83 เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ 

14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด เป็นจ านวนเงิน  2,800,000 บาท และเป็นเงินจ านวน 5,200,000 บาท ในปี 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 ได้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 5,860,000  บาท 
ซึง่เป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช าระให้แก่ผู้สอบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 

 



 
 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  รวมทัง้ข้อมลูทางการเงินที่ถกูต้องครบถ้วน  งบ

การเงินของบริษัทฯจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติั

อย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีในการจดัท า มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสม  เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้อง 

ครบถ้วน   

 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณุภาพของ

รายงานทางการเงิน  รวมทัง้การควบคมุภายในแล้ว เห็นว่าระบบการควบคมุภายในอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ  สามารถให้ความ

เชื่อมัน่ว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2561  มีความเชื่อถือได้ 

                                 

      นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ                 นายฉตัรชยั    แก้วบตุตา 

              ประธานกรรมการ     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท   ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจ านวน  3  ท่าน  และมีกรรมการสองท่านที่มีความรู้ความสามารถด้านบญัชีและ

การเงิน โดยทกุท่านเป็นบคุคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดงันี  ้

 นายวินยั  วิทวสัการเวช เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวีระชยั   งามดีวิไลศักด์ิ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ ก าหนดไว้รวมทัง้ปฏิบติัหน้าที่ตามที่ได้รับอบหมาย 

จากคณะกรรมการโดยให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามจริยธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดุลอ านาจ และความสามารถที่

ตรวจสอบได้ รวมทัง้ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ

ควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบติั

ตามข้อก าหนดและข้อบงัคบัของบริษัท ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่าบริษัท มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ   

 ในปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5  ครัง้ ซึง่ได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทัง้ผู้ตรวจสอบ

ระบบการควบคมุภายใน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุมตามวาระอนัควรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

ทราบและด าเนินการเป็นรายไตรมาส ซึง่พอจะสรุปได้ดังนี  ้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงินประจ าปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

2.  รับทราบและเสนอความคิดเห็นต่อผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

3.  พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในอนัเก่ียวเนื่อง

กบัระบบการปฏิบติังาน และการควบคมุภายในองค์กร  และเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขตามควรแก่กรณี

รวมทัง้ติดตามผลความคืบหน้าของการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

4.  ดแูลให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 



 
 

 

5.  พิจารณาเหตุผลและให้ความเห็นต่อการท ารายการระหว่างกนั ระหว่างบริษัท, บริษัทย่อย และผู้ที่อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าการท ารายงานสว่นใหญ่เป็นการท ารายการเพื่อการด าเนินธุรกิจปกติ

ของบริษัทฯ และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ รวมทัง้พิจารณามาตรการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้รัดกุมและเพียงพอ 

6. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอ นางอโนทยั  ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 และ/หรือนายไพบูล  

ตนักลู ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรือ น.ส.สนิสริิ  ทังสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 แห่ง บริษัท   ไพร้

ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี  บริษัทประจ าปี 2561 และเสนอก าหนดค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และน าเสนอให้ที่ประชมุ สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท

และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 

7.  พิจารณาคดัเลอืก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 

รวมทัง้พิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลมุการปฏิบติังานทกุระบบ 

        การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี  2561  ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่ทาง

คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคณุมา  ณ  โอกาสนี  ้          

        

                     

                              นายวินยั   วิทวสัการเวช  

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกัด (มหำชน)”) 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 



 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรของบริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
          (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 1979 จ ำกัด (มหำชน)”) 
 
 
ควำมเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงินเฉพาะกจิการของกจิการ 
แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงินเฉพาะกจิการของกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและ 
ผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกจิการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบกำรเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี  
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ มกจิการและกิจการตาม
ข้อก  าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก  าหนด  
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก  าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
 



 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกจิการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหนี้ 

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 10 เร่ือง ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ และข้อท่ี 11 เร่ือง ลูกหน้ีเงินให้กู ยื้มและลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม
ส่วนบุคคล 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือมีสัดส่วนร้อยละ 7 ของสินทรัพยร์วมของ
กลุ่มกิจการ ในขณะท่ี ลูกหน้ีเงินให้กู ยื้มและลูกหน้ีเงินให้กู ยื้ม 
ส่วนบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ 67 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มกจิการ  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วน
บุคคล ประกอบด้วยลูกหน้ีรายย่อยซ่ึงแต่ละรายส่วนใหญ่มีมูลหน้ีนอ้ย 
กลุ่มกจิการได้ติดตามผลการช าระหน้ีของลูกหน้ีและจัดกลุ่มลูกหน้ี
เหล่าน้ีตามระยะเวลาหน้ีคงคา้งของยอดคงเหลือ แล้วใช้หลักเกณฑ์
เดียวกนัในการประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มกจิการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาการค้างช าระของลูกหน้ีคงเหลือสุทธิ
ดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละหลักประกนั (ถ้ามี) โดยใช้อตัรา
การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคงท่ีตามนโยบายบญัชีของกลุ่มกจิการ 
 

ขา้พเจา้พิจารณาว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม และลูกหน้ีเงินให้กูยื้มส่วนบุคคลเป็นเร่ืองส าคัญ 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารต้องใชดุ้ลยพินิจและใชข้อ้สมมติฐานใน
การประมาณการมูลค่าของหลักประกนั กลุ่มกจิการได้บนัทึกตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม
และลูกหน้ีเงินให้กูยื้มส่วนบุคคลตามนโยบายบัญชีอย่างสม ่าเสมอ 
ซ่ึงจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีดงักล่าวข้ึนอยู่กบัมูลค่า
ของหลักประกนั โดยอ้างอิงจากระยะเวลาการค้างช าระของลูกหน้ี
และประเภทของหลกัประกนั 
 

ขา้พเจ้าได้สอบถามผูบ้ริหารเพ่ือท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
พิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ี
เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีเงินให้กูยื้มส่วนบุคคล และข้าพเจ้าได้ทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของหลกัเกณฑด์ังกล่าวโดยเทียบเคียงกบัเกณฑท่ี์ใช้
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และสภาพแวดล้อมของธุรกจิ เพ่ือประเมิน
ความสมเหตุสมผลของการประมาณการดงักล่าว 
 
ข้าพเจ้าประเมินหลักเกณฑ์และข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าของ
หลักประกนั โดยสุ่มตรวจกบัรายงานประเมินทรัพยสิ์นจากผูป้ระเมิน
อิสระ ในกรณีท่ีไม่มีการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ ข้าพเจา้จะ
สุ่มตรวจกบัขอ้มูลราคาขายหลกัประกนัแบบเดียวกนัในอดีตของกลุ่ม
กจิการเพ่ือพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าของหลกัประกนันั้นอยู่ในช่วง
ราคาท่ีเหมาะสม 
 
ข้าพเจ้าสุ่มทดสอบความถูกต้องของรายงานลูกหน้ีรายตัวแยกตาม
ระยะเวลาการคา้งช าระซ่ึงประมวลผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยตรวจกบัเอกสารประกอบรายการ เช่น สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาเงินให้
กูย้ืม สัญญาเงินใหกู้ย้ืมส่วนบุคคล ใบแจง้หน้ี และใบเสร็จรับเงิน 
 
ข้าพเจ้าทดสอบการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีเงินให้กูยื้มส่วนบุคคล  
และตรวจความถูกตอ้งของขอ้มูลการบนัทึกรายการบญัชี 
 
ในภาพรวม ผลของการทดสอบของข้าพเจา้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีฝ่ายบริหาร
ไดป้ระเมิน 

  

 



 

 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

กำรวัดมูลค่ำของลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซ้ือลูกหนี้ 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18 เร่ือง ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้ม
จากการซ้ือลูกหน้ี 
 
ลูกหน้ี เงินให้กู ้ยืมจากการซ้ือลูกหน้ี  มีสัดส่วนร้อยละ 8 ของ
สินทรัพยร์วมของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการประเมินมูลค่าของลูกหน้ี
เงินให้กูยื้มจากการซ้ือลูกหน้ีทุกปี ตามนโยบายบัญชีท่ีอธิบายไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.8 การประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนจากลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจากการซ้ือลูกหน้ีพิจารณาจากมูลค่า
ยุติธรรมของหลกัประกนั หกัดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่าย หรือเงินสด
รับช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีได้รับอนุมติัแล้วคิดลดด้วย
อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกบัเร่ืองน้ี เพราะการวัดมูลค่าของลูกหน้ี 
เงินใหกู้ยื้มจากการซ้ือลูกหน้ีนั้นเป็นเร่ืองท่ีใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร
อย่างมากในการประมาณระยะเวลาการรับช าระหน้ีและกระแสเงินสด
ท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงฝ่ายบริหารประมาณกระแสเงินสดท่ีคาดว่า 
จะได้รับในอนาคตจากมูลค่ายุติธรรมของหลกัประกนัหรือเงินสด
รับช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีได้รับอนุมัติ ซ่ึงได้อธิบาย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 

 

 
 

ขา้พเจ้าได้สอบถามผูบ้ริหารเพ่ือท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วดัมูลค่าของลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจากการซ้ือลูกหน้ี  
 
ข้าพเจ้าประเมินวิธีการและข้อมูลท่ีใช้ในการประมาณระยะเวลาการ
รับรู้รายการและกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการรับช าระหน้ี 
ขา้พเจา้ประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ โดยสุ่มตรวจขอ้มูลต่างๆกบัเอกสารประกอบรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
• ตรวจมูลค่ายุติธรรมของหลักประกนั โดยอ้างอิงจากรายงาน

ประเมินทรัพยสิ์นจากผูป้ระเมินอิสระ  
• ตรวจประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ีท่ีไดรั้บอนุมติั (ถา้มี)  
• ตรวจประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะเกบ็หน้ีได้โดยเทียบเคียง

กบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
ขา้พเจ้าทดสอบการค านวณมูลค่าลูกหน้ีเงินให้กูยื้มจากการซ้ือลูกหน้ี  
โดยการคิดลดมูลค่าปัจจุบันจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 
ขา้พเจา้ทดสอบอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่ายุติธรรม
ของหลักประกนั โดยเทียบเคียงกบับริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีผูบ้ริหารใชด้งักล่าวอยู่ในช่วงท่ียอมรับได ้
 
ในภาพรวม ผลของการทดสอบของข้าพเจ้าสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีฝ่ายบริหาร
ไดป้ระเมิน 
 
 



 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้จากการรวมธุรกจิ 
 

ตามท่ี เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี  4 เก ี่ยวกบัการ
ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญและการใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้องกบั
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกจิ  
 
กลุ่มกจิการมีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีได้จากการรวมธุรกจิจ านวน 554 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นมูลค่าของใบอนุญาต
ทางการเงิน โดยกลุ่มกิจการต้องท าการทดสอบการด้อยค่าของ
ใบอนุญาตทางการเงินอย่างนอ้ยเป็นประจ าทุกปี  
 
ขา้พเจ้าให้ความส าคัญกบัเร่ืองดังกล่าวเน่ืองจากมูลค่าของใบอนุญาต
ทางการเงินมีมูลค่าประมาณร้อยละ 1.4 ของสินทรัพย์รวม และการ
ประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการประมาณการกระแสเงินสดใน
แต่ละปีมีความเกีย่วขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารอย่างมีนัยส าคัญ 
ซ่ึงอา้งอิงสมมติฐานต่าง ๆ  ท่ีมีผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและ
เศรษฐกจิในอนาคตในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
• อตัราการเติบโตของเงินใหสิ้นเช่ือ  
• อตัราตน้ทุนดอกเบ้ีย  
• อตัราค่าธรรมเนียม 
• อตัราคิดลด ท่ีค านวณจากตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
จากการประเมินการด้อยค่าประจ าปี ผูบ้ริหารสรุปว่าไม่มีการด้อยค่า
ของใบอนุญาตทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 
 

ขา้พเจา้ได้สอบถามผูบ้ริหารเพ่ือท าความเข้าใจหลกัเกณฑ์และขอ้มูล
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่าของใบอนุญาตทางการเงิน  
 
ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกดิข้ึนจริงในปีปัจจุบนักบั
ตวัเลขท่ีคาดการณ์ไวเ้พ่ือพิจารณาว่าผลการด าเนินงานท่ีคาดการณ์ไว้
เป็นการประมาณการในแง่บวกเกนิกว่าผลการด าเนินงานท่ีเกดิข้ึน
จริงหรือไม่ 
 
ขา้พเจ้าประเมินสมมติฐานท่ีส าคัญของผูบ้ริหารท่ีใช้ในการคาดการณ์
โดยการเปรียบเทียบกบัตวัเลขท่ีเกดิข้ึนจริง รวมถึงทดสอบความถูกตอ้ง
ของอัตราต้นทุนส่วนของผูถื้อหุ้นในปัจจุบันท่ีใช้เป็นอัตราคิดลด 
ในการค านวณมูลค่าของใบอนุญาตทางการเงิน 
 
ขา้พเจา้ประเมินว่าขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการพิจารณา
การดอ้ยค่าของใบอนุญาตทางการเงินมีความเหมาะสม  
 
 



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ หรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าว 
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ  าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกจิการและกจิการในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการ 
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกจิการและกจิการ หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก  ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกจิการและกจิการ 
 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น 
ของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ไม่ว่า 
จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกดิจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 



 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและกจิการ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  และการเปิดเผยข้อมูล 
ท่ีเก ีย่วขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ และ
ประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี นัยส าคัญ 
ต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและกจิการในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ  
ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ท่ีเก ีย่วขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี 
ท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจา้  อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการ
และกจิการตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการภายในกลุ่มหรือกจิกรรมทางธุรกจิภายใน  
กลุ่มกจิการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการก  าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบ
กลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารับรองแกค่ณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก  าหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ 
ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
ในงวดปัจจุบันและก  าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกดิข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน 
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บุญเลศิ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 2,409,501 1,853,075 378,287 237,841

เงินลงทนุระยะสั้น - สุทธิ 9 512,174 2,312,464 306,236 1,009,734

ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 10 1,628,003 2,830,095 - -

ส่วนของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืส่วนบคุคล

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 11 21,461,421 14,369,135 - -

ส่วนของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 12 411,538 551,576 - -

ส่วนของลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการขายลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื

   และดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 39 ช) - - 245,238 2,709,955

ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 ฌ) - - 17,082 20,237

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 39 ซ) - - 5,401,823 2,682,322

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่สถาบนัการเงิน 600,000 1,350,000 - -

ลูกหน้ีอ่ืน 14 496,218 242,187 16,296 24,355

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 15 658,108 335,237 - -

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 76,329 11,610 3,115 2,365

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 28,253,292 23,855,379 6,368,077 6,686,809

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุระยะยาว - สุทธิ 16 198,409 347,522 - -

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 17 - - 3,921,497 2,949,532

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 10 1,033,281 1,841,421 - -

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืส่วนบคุคล - สุทธิ 11 4,686,630 2,570,714 - -

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 12 352,308 753,909 - -

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจากการซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ 18 3,184,374 2,738,760 - -

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการขายลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 39 ช) - - 2,864,967         6,339,943

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 ฌ) - - 8,000,000         2,500,000

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 19 629,308 490,597 - -

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 20 568,241 563,406 1,030 1,311

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 179,324 125,903 1,853 1,386

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22 131,969 89,266 3,287 2,977

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,963,844 9,521,498 14,792,634 11,795,149

รวมสินทรัพย์ 39,217,136 33,376,877 21,160,711 18,481,958

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินรับฝาก 23.1 7,273,973 6,067,776 - -

ตราสารหน้ีท่ีออก 23.2 6,000 6,000 - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24.1 4,050,000 2,300,000 3,050,000 1,300,000

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการซ้ือลูกหน้ี 24.2 338,826 - - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 24.3 2,703,889 1,921,944 330,556 150,000

ส่วนของภาระผกูพนัหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาวส่วนท่ีครบ

   ภายในหน่ึงปี 25 29,166 28,275 - -

เจา้หน้ีอ่ืน 26 742,467 552,563 91,964 104,273

ส่วนของหุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ

   ท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27 1,258,500 2,465,000 1,258,500 2,465,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 481,091 301,496 17,962 15,095

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 84,786 26,352 2,176 2,023

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 16,968,698 13,669,406 4,751,158 4,036,391

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24.3 741,944 2,197,500 250,000 200,000

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 139,424 141,231 - -

ภาระผกูพนัหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 25 19,280 42,462 - -

หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ 27 7,679,583 6,100,000 7,679,583 6,100,000

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 40,009 29,422 9,265 6,931

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน - 22,312 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,620,240 8,532,927 7,938,848 6,306,931

รวมหนีสิ้น 25,588,938 22,202,333 12,690,006 10,343,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

8



บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุ้น 

   ทนุจดทะเบียน 

      หุ้นสามญัจ านวน 1,249,710,379 หุ้น 

         มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 29 1,249,710 1,129,952         1,249,710 1,129,952         

         (พ.ศ. 2560: จ านวน 1,129,951,865 หุ้น)

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

      หุ้นสามญัจ านวน 1,147,771,588 หุ้น  

         มลูคา่ท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 1 บาท 29 1,147,772 1,087,368 1,147,772 1,087,368

         (พ.ศ. 2560: จ านวน 1,087,368,907 หุ้น)

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 29 1,424,760 1,424,760 1,424,760 1,424,760

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29 36,190 36,190 36,190 36,190

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 31 124,971 112,995 124,971 112,995

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 9,457,375 6,769,011 5,737,012 5,477,323

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (321,618) - - -

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (6,590) (3,493) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 11,862,860 9,426,831 8,470,705 8,138,636

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,765,338 1,747,713 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 13,628,198 11,174,544 8,470,705 8,138,636

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 39,217,136 33,376,877 21,160,711 18,481,958

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

9



บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 2,409,501 1,853,075 378,287 237,841

เงินลงทนุระยะสั้น - สุทธิ 9 512,174 2,312,464 306,236 1,009,734

ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 10 1,628,003 2,830,095 - -

ส่วนของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืส่วนบคุคล

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 11 21,461,421 14,369,135 - -

ส่วนของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 12 411,538 551,576 - -

ส่วนของลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการขายลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื

   และดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 39 ช) - - 245,238 2,709,955

ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 ฌ) - - 17,082 20,237

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 39 ซ) - - 5,401,823 2,682,322

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่สถาบนัการเงิน 600,000 1,350,000 - -

ลูกหน้ีอ่ืน 14 496,218 242,187 16,296 24,355

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 15 658,108 335,237 - -

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 76,329 11,610 3,115 2,365

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 28,253,292 23,855,379 6,368,077 6,686,809

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุระยะยาว - สุทธิ 16 198,409 347,522 - -

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 17 - - 3,921,497 2,949,532

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 10 1,033,281 1,841,421 - -

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืส่วนบคุคล - สุทธิ 11 4,686,630 2,570,714 - -

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 12 352,308 753,909 - -

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจากการซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ 18 3,184,374 2,738,760 - -

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการขายลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 39 ช) - - 2,864,967         6,339,943

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 ฌ) - - 8,000,000         2,500,000

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 19 629,308 490,597 - -

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 20 568,241 563,406 1,030 1,311

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 179,324 125,903 1,853 1,386

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22 131,969 89,266 3,287 2,977

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,963,844 9,521,498 14,792,634 11,795,149

รวมสินทรัพย์ 39,217,136 33,376,877 21,160,711 18,481,958

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินรับฝาก 23.1 7,273,973 6,067,776 - -

ตราสารหน้ีท่ีออก 23.2 6,000 6,000 - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24.1 4,050,000 2,300,000 3,050,000 1,300,000

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการซ้ือลูกหน้ี 24.2 338,826 - - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 24.3 2,703,889 1,921,944 330,556 150,000

ส่วนของภาระผกูพนัหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาวส่วนท่ีครบ

   ภายในหน่ึงปี 25 29,166 28,275 - -

เจา้หน้ีอ่ืน 26 742,467 552,563 91,964 104,273

ส่วนของหุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ

   ท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27 1,258,500 2,465,000 1,258,500 2,465,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 481,091 301,496 17,962 15,095

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 84,786 26,352 2,176 2,023

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 16,968,698 13,669,406 4,751,158 4,036,391

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24.3 741,944 2,197,500 250,000 200,000

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 139,424 141,231 - -

ภาระผกูพนัหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 25 19,280 42,462 - -

หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ 27 7,679,583 6,100,000 7,679,583 6,100,000

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 40,009 29,422 9,265 6,931

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน - 22,312 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,620,240 8,532,927 7,938,848 6,306,931

รวมหนีสิ้น 25,588,938 22,202,333 12,690,006 10,343,322

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุ้น 

   ทนุจดทะเบียน 

      หุ้นสามญัจ านวน 1,249,710,379 หุ้น 

         มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 29 1,249,710 1,129,952         1,249,710 1,129,952         

         (พ.ศ. 2560: จ านวน 1,129,951,865 หุ้น)

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

      หุ้นสามญัจ านวน 1,147,771,588 หุ้น  

         มลูคา่ท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 1 บาท 29 1,147,772 1,087,368 1,147,772 1,087,368

         (พ.ศ. 2560: จ านวน 1,087,368,907 หุ้น)

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 29 1,424,760 1,424,760 1,424,760 1,424,760

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 29 36,190 36,190 36,190 36,190

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 31 124,971 112,995 124,971 112,995

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 9,457,375 6,769,011 5,737,012 5,477,323

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (321,618) - - -

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (6,590) (3,493) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 11,862,860 9,426,831 8,470,705 8,138,636

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,765,338 1,747,713 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 13,628,198 11,174,544 8,470,705 8,138,636

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 39,217,136 33,376,877 21,160,711 18,481,958

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

รำยได้

รายไดด้อกเบ้ีย 5,796,510 4,943,551 688,447 374,200
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน - 102,064 - 102,064
เงินปันผลรับ 2,372 49,641 174,116 20,354
รายไดอ่ื้น 32 2,082,443 1,903,433 3,470 8,505

รวมรำยได้ 7,881,325 6,998,689 866,033 505,123

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใชจ่้ายในการบริการ 33 179,451 191,013 865 1,834
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33 2,866,725 2,474,801 91,808 133,279
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 388,349 393,807 - -

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,434,525 3,059,621 92,673 135,113

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 4,446,800 3,939,068 773,360 370,010
ตน้ทุนทางการเงิน (720,926) (608,440) (392,278) (298,987)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 3,725,874 3,330,628 381,082 71,023
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 (724,984) (615,478) (41,397) (13,964)

ก ำไรสุทธิส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 3,000,890 2,715,150 339,685 57,059
ก าไรสุทธิส าหรับปีจากการโอนกิจการบางส่วน 38 - - - 1,410,720

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 3,000,890 2,715,150 339,685 1,467,779

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
    ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 - 3,568 - (3,746)
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภท
    รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 - (714) - 749
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
    ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั - 2,854 - (2,997)
รำยกำรที่จะจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
    ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
การเปล่ียนแปลงในมลูค่าของเงินลงทุนเผ่ือขาย 16 (2,255) 15,164 - 7,797
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,952) (6,378) - -
รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทุน (2,175) (102,064) - (102,064)
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 886 17,380 - 18,853
รำยกำรที่จะจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
    ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (5,496) (75,898) - (75,414)

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,995,394 2,642,106 339,685 1,389,368

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,768,360 2,666,599 339,685 1,467,779
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 232,530 48,551 - -

3,000,890 2,715,150 339,685 1,467,779

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,765,263 2,586,821 339,685 1,389,368
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 230,131 55,285 - -

2,995,394 2,642,106 339,685 1,389,368

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 35 2.41 2.32 0.30 1.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

11



บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกัด (มหำชน)")
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ส่วนเกิน ส่วนต ำ่กว่ำทุนจำก ผลต่ำงของ รวม
มูลค่ำหุ้นจำก กำรเปลี่ยนแปลง อัตรำแลกเปลี่ยน องค์ประกอบ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน กำรจ่ำยโดย ส ำรองตำม ก ำไรสะสม สัดส่วนกำรถือหุ้น เงนิลงทุน จำกกำรแปลงค่ำ อ่ืนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ
และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย ที่ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษัทย่อย เผ่ือขำย งบกำรเงนิ ส่วนของเจ้ำของ บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม เจ้ำของ

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,045,496 1,421,801 36,190 108,649 4,154,615 - 75,414 61 75,475 6,842,226 15,029 6,857,255
เพ่ิมหุ้นสามญั 29 53 2,959 - - - - - - - 3,012 - 3,012
หุ้นปันผล 29, 30 41,819 - - - (41,819) - - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (5,228) - - - - (5,228) (35,644) (40,872)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 2,665,789 - (73,271) (5,697) (78,968) 2,586,821 55,285 2,642,106
การเพ่ิมข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -
จากการรวมธุรกิจ - - - - - - - - - - 1,679,999 1,679,999
การเพ่ิมข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -
   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 33,044 33,044
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 4,346 (4,346) - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 1,087,368 1,424,760 36,190 112,995 6,769,011 - 2,143 (5,636) (3,493) 9,426,831 1,747,713 11,174,544

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,087,368 1,424,760 36,190 112,995 6,769,011 - 2,143 (5,636) (3,493) 9,426,831 1,747,713 11,174,544
หุ้นปันผล 30 60,404 - - - (60,404) - - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (7,616) - - - - (7,616) - (7,616)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 2,768,360 - (1,358) (1,739) (3,097) 2,765,263 230,131 2,995,394
การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - (321,618) - - - (321,618) (199,742) (521,360)
การเพ่ิมข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 1,250 1,250
เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - - - - - (14,014) (14,014)
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 11,976 (11,976) - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 1,147,772 1,424,760 36,190 124,971 9,457,375 (321,618) 785 (7,375) (6,590) 11,862,860 1,765,338 13,628,198

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

12



บริษทั ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษทั ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกัด (มหำชน)")
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ส่วนเกิน องค์ประกอบอ่ืนของ
มูลค่ำหุ้น ส่วนของเจ้ำของ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จำกกำรจ่ำยโดย ส ำรองตำม ก ำไรสะสม ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวมส่วนของ
และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย ที่ยงัไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผ่ือขำย เจ้ำของ

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,045,496 1,421,801 36,190 108,649 4,063,934 75,414 6,751,484
การเพ่ิมหุน้สามญั 29 53 2,959 - - - - 3,012
หุน้ปันผล 29, 30 41,819 - - - (41,819) - -
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (5,228) - (5,228)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - 1,464,782 (75,414) 1,389,368
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 4,346 (4,346) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 1,087,368 1,424,760 36,190 112,995 5,477,323 - 8,138,636

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,087,368 1,424,760 36,190 112,995 5,477,323 - 8,138,636
หุน้ปันผล 30 60,404 - - - (60,404) - -
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - (7,616) - (7,616)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - 339,685 - 339,685
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 11,976 (11,976) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 1,147,772 1,424,760 36,190 124,971 5,737,012 - 8,470,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 3,725,874 3,330,628 381,082 71,023

รำยกำรปรับปรุง
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรปรับมลูค่ำหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ 9 2,875 (2,978) 1,037 (1,101)
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ (7,771) (6,517) (2,539) (6,173)
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (2,175) (12,672) - -
ก ำไรจำกกำรโอนประเภทเงินลงทุน - (102,064) (102,064)
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 19, 20 212,842 186,343 281 134
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - 674 - -
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 4,760 6,267 - -
ก ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์ (3,871) (1,872) - -
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์นรอกำรขำย (20,113) 41 - -
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (52,897) (232,066) - -
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 388,349 393,807 - -
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 28 11,353 7,949 2,334 1,876
รำยไดด้อกเบ้ีย (5,802,346) (4,947,507) (689,785) (374,200)
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 720,926 608,440 392,278 298,987
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนเกิน (ส่วนต ่ำ) มลูค่ำเงินลงทุนในหุน้กู้ 881 (1,733) - -
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรออกหุน้กู้ 1,791 - - -
ตน้ทุนค่ำร้ือถอน 371 3,000 - -
ก ำไรจำกกำรปันส่วนรำคำซ้ือ 37 - (185,645) - -
เงินปันผลรับ (2,372) - (174,116) (20,354)

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 1,996,626 (1,492,370) - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืส่วนบุคคล (9,354,834) (171,934) - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 339,707 (3,372,111) - -
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ 341,864 301,988 - -
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจำกกำรขำยลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - - 5,939,693 1,584,986
ลูกหน้ีอ่ืน (253,630) 34,659 7,744 260,682
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย - สุทธิ (249,861) 557,224 - 71,225
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (64,719) (16,658) (750) 4,761
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 22 (42,703) 11,912 (310) 100,101

กำรเปลี่ยนแปลงของหนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้(ลดลง)
เงินรับฝำก 1,206,197 2,903,143 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่สถำบนักำรเงิน 750,000 100,000 - -
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - (410) - -
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 58,434 (16,787) 153 (20,434)
เจำ้หน้ีอ่ืน 153,319 27,545 (13,374) 48,160
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (22,312) - - -
เงินสดจ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (766) (4,668) - -

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (5,964,201) (2,094,372) 5,843,728 1,917,609

ดอกเบ้ียรับ 5,775,977 4,899,765 659,180 112,114
ดอกเบ้ียจ่ำย (690,701) (573,970) (391,213) (385,012)
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (599,731) (833,504) (38,997) (603,469)
กำรโอนธุรกิจบำงส่วน 38 - - - 4,159,666

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (1,478,656) 1,397,919 6,072,698 5,200,908

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหนำ้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเงินลงทุนระยะสั้น 9 (5) (6) - -
เงินสดรับจำกกำรขำยหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ 6,705,191 8,900,000 3,905,000 8,700,000
เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ 9 (4,900,000) (10,900,000) (3,200,000) (9,400,000)
เงินสดรับจำกเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 ฌ) - - 1,519,574 2,238,000
เงินสดจ่ำยจำกเงินใหกู้ย้มืกิจกำรแก่ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 ฌ), 39 ญ) - - (9,705,000) (4,907,491)
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย 145,977 2,111,136 - -
เงินสดจ่ำยเพ่ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 (521,360) (359,194) (990,138) (2,521,613)
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 7,856 19,577 - 2,999
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (342,814) (223,142) - (101,868)
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 20 (8,580) (4,133) - (1,716)
เงินสดรับจำกเงินปันผล 2,372 - 192,289 2,181
กำรโอนธุรกิจบำงส่วน 38 - - - (102,180)

เงินสดสุทธิได้มำกจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,088,637 (455,762) (8,278,275) (6,091,688)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24.1 7,850,000 9,255,000 7,850,000 8,655,000
เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24.1 (6,100,000) (12,605,000) (6,100,000) (12,405,000)
เงินสดจ่ำยเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใชใ้นกำรซ้ือลูกหน้ี 24.2 (447,612) - - -
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ 27 3,184,592 5,225,000 3,186,383 5,225,000
เงินสดจ่ำยจำกกำรไถ่ถอนหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ 27 (2,813,300) (2,200,000) (2,813,300) (2,200,000)
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 24.3 1,460,000 1,900,000 500,000 1,900,000
เงินสดจ่ำยเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 24.3 (2,133,611) (881,945) (269,444) (393,889)
เงินสดจ่ำยเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใชใ้นกำรซ้ือลูกหน้ี - (471,998) - -
เงินสดจ่ำยช ำระภำระผกูพนัหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (30,067) (24,546) - -
เงินสดรับจำกกำรจ่ำยช ำระใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ทุน - 3,012 - 3,012
เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม - 1,128 - -
เงินปันผลจ่ำย (21,630) (9,050) (7,616) (5,228)
กำรโอนธุรกิจบำงส่วน 38 - - - (69,460)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 948,372 191,601 2,346,023 709,435

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 558,353 1,133,758 140,446 (181,345)
(ขำดทุน) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (1,927) 6,212 - -
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 1,853,075 713,105 237,841 419,186

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 8 2,409,501 1,853,075 378,287 237,841

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหนำ้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิช่ือ "บริษทั ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)")
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ข้อมูลเพิม่เตมิ - รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงินสด

ซ้ืออุปกรณ์ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 7,776 24,162 - -
ตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ - 6,267 - 2,497
ออกตัว๋สญัญำใชเ้งินเพ่ือซ้ือลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 24.2 786,438 258,497 - -
จ่ำยหุน้ปันผล 30 60,404 73,643 60,404 41,818
โอนสินทรัพยร์อกำรขำยเป็นทรัพยสิ์นของกิจกำร - (352) - -
จดัประเภทเงินลงทุนจำกหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17, 37 - 259,776 - 259,776
กำรโอนกิจกำรบำงส่วน - - - 1,296,495
กำรตีรำคำสินทรัพยจ์ำกกำรโอนธุรกิจ - 185,647 - -
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรร้ือถอน 6,359 - - -
ขำดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 2,255 - - -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหนำ้ 17 ถึง 103 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 1979 จ  ำกดั (มหำชน)”) (บริษทั) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั  
และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชั้น 4, 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210 
 

วนัท่ี 25 กรกฏำคม พ.ศ. 2560 บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”)  
ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือกบักระทรวงพำณิชยจ์ำกบริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั 
(มหำชน) 
 

บริษทัมีครอบครัวแกว้บุตตำ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ 49.43 จ ำนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 50.57 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัย่อยว่ำ ‘กลุ่มกจิกำร’ 
 

กำรประกอบกจิกำรหลักของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปได้ดงัน้ี กำรให้บริกำรทำงกำรเงินโดยเฉพำะกำรใหเ้ช่ำซ้ือ กำรใหกู้ย้ืมเงิน กำรบริหำรสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภำพ กำรลงทุนในบริษทัอ่ืน กำรให้บริกำรดำ้นกำรบริหำรจัดกำรและท่ีปรึกษำดำ้นกำรจัดกำรระบบสินเช่ือรำยย่อยทั้งในและต่ำงประเทศ 
และกำรขำยเช่ือในต่ำงประเทศ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1  เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรได้จดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใตพ้ระรำชบัญญัติกำรบญัชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก  ำหนดของคณะกรรมกำร
ก  ำกบัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลำดหลกัทรัพย ์
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรไดจ้ัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้
เร่ืองท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก  ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญและ
กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร ซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกจิกำรไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผย
เร่ืองกำรใช้ดุลพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเกีย่วกบัข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคัญต่องบกำรเงินใน  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

จ ำนวนเงินท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแสดงเป็นหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำร  
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกจิกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกจิกำรท่ีเกดิข้ึนจำกกจิกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือว่ำ

มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกดิข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก  ำไรทำงภำษีในอนำคต กจิกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชนจ์ำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ีสูงกว่ำ

มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเกีย่วกบัแหล่งท่ีมำของก  ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชนสิ์นทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตัดบัญชีได้เฉพำะในประเภทท่ีก  ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตัดบัญชี
จะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก  ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกดิจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมข้อก  ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบัติกบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย ตำมขอบเขต
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกจิกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคัญต่อกลุ่ม
กจิกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแล้ว แต่ยงัไม่มี 
ผลบงัคบัใช ้

 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงจะ

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำ
มำตรฐำนใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติักอ่นวนับงัคบัใช้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำกอ่สร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียนเกีย่วกบับริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรกอ่สร้ำงอสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอ้ำงอิงหลกักำรว่ำ รำยได้จะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อน
ไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดน้ ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยู่เดิม  
 
กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 
3) ก  ำหนดรำคำของรำยกำรในสัญญำ 
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกจิกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

20 

 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงจะ

มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำ
มำตรฐำนใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติักอ่นวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก ่
• สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรใหส่้วนลดหรือกำรให้

ส่วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสัญญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคำ้หรือบริกำร  
• รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่ำกำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำมผนัแปรดว้ย

เหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรใหส่้วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมท่ีก  ำหนดจำกผลกำรปฏิบติังำน ค่ำสิทธิ 
ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นตน้) - จ  ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะต้องถูกรับรู้รำยได้หำกไม่ได้มี
ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ีจะกลบัรำยกำร 

• จุดท่ีรับรู้รำยได้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ณ 
วนัส้ินสุดสัญญำอำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยุสัญญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม 

• มีข้อก  ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยได้จำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกนั ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไม่สำมำรถ
เรียกคืนได ้และสัญญำฝำกขำย 

• เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 
 
กลุ่มกจิกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลังตำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม 
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก  ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม  
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำใช้
คร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคับใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก ีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติักอ่นวนับงัคบัใช้ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 มีกำรอธิบำยใหช้ดัเจนข้ึนเกีย่วกบั 
- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยเงินสด กจิกำรต้องไม่น ำเง่ือนไขกำรได้รับสิทธิ  

ซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 
ท่ีช ำระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ต้องน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ในจ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำ
ของหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกจิกำรตอ้งหักจ ำนวนภำระผูกพนัภำษีเงินไดข้องพนกังำนท่ีเกีย่วขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ และ
น ำส่งภำษีท่ีหกัไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กจิกำรตอ้งจัดประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนว่ำไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระ
ดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก้อ่นวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับ
รอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก้อ่นวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับ
รอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของ 

   ธนำคำรและสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกจิกำรท่ีด ำเนินธุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับ 

   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก  ำหนดหลกักำรเกีย่วกบักำรแสดงรำยกำร
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบัหน้ีสินทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ีใช้กบักำรจัดประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือจดัเป็น
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก  ำไรและ
ขำดทุนท่ีเกีย่วขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท  ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก  ำหนดใหก้จิกำรตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลเพ่ือใหผู้ใ้ช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินเกีย่วกบัควำมมีนยัส ำคัญของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินของกจิกำร และลกัษณะและระดบัของควำมเส่ียงท่ีเกดิข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกจิกำรเปิดรับ
ระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก้อ่นวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับ
รอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรตัดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ 
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 

- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 
สำมประเภทได้แก ่รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก  ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก  ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกจิกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก  ำไรหรือขำดทุน โดยกจิกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก  ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงิน 
ท่ีตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก  ำไรหรือขำดทุน หรือกจิกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก  ำไร
หรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก  ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก  ำไรหรือขำดทุน 
 

- ข้อก  ำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบัญชีส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธี
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกดิจำกภำระผูกพนัวงเงิน
สินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกดิเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนกอ่น กจิกำรตอ้ง
พิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั ในแต่ละระดับจะก  ำหนด
วิธีกำรวดัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ี
กำรค้ำหรือสินทรัพยท่ี์เกดิจำกสัญญำภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบ
เกีย่วกบักำรจัดหำเงินท่ีมีนัยส ำคัญ และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach) ใน
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก้อ่นวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับ
รอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
- กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกดิจำกกจิกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงของกจิกำรท่ีใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจัดกำรฐำนะเปิดท่ีเกดิข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อก  ำไรหรือขำดทุน (หรือก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกจิกำร
เลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดง
ถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงภำยใต้กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียงเพ่ือให้เกดิควำมเข้ำใจถึง
วตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกดิข้ึน 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเกีย่วกบัวิธีกำรทำงบัญชีท่ีเกีย่วกบักำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเข้ำเง่ือนไข ให้แนวทำง
เกีย่วกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือ
โดยกจิกำรใดๆภำยในกลุ่มกจิกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจัด
ประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก  ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำร 
ท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน ให้ข้อก  ำหนด
ทำงบญัชีส ำหรับกรณีท่ีกจิกำรออกตรำสำรทุนใหแ้กเ่จำ้หน้ีเพ่ือช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วน กจิกำรตอ้ง
วดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แกเ่จ้ำหน้ีด้วยมูลค่ำยุติธรรม กจิกำรต้องตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้ งหมดหรือ
บำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมข้อก  ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของ
หน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกต้องรับรู้ใน
ก  ำไรหรือขำดทุน 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินฉบับเหล่ำน้ีมำ
ใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อย หมำยถึง กจิกำร (ซ่ึงรวมถึงกจิกำรเฉพำะกจิ) ท่ีกลุ่มกจิกำรควบคุม กลุ่มกจิกำรควบคุมกจิกำรเม่ือกลุ่มกจิกำรมีกำรเปิดรับหรือ 
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกบัผู ้ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำร 
ใช้อ  ำนำจเหนือผูไ้ด้รับกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกจิกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกจิกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกจิท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบัติตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัย่อย ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีกอ่ข้ึนเพ่ือจ่ำยช ำระใหแ้กเ่จำ้ของเดิม
ของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของท่ีออกโดยกลุ่มกจิกำร ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์หรือ
หน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำมข้อตกลง ต้นทุนท่ีเกีย่วข้องกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกดิข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกดิข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละคร้ัง กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หรือมูลค่ำของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ในกำรรวมธุรกจิท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือกอ่นหนำ้กำรรวมธุรกจิใหม่
โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก  ำไรหรือขำดทุนท่ีเกดิข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นในก  ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกจิกำร รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลังวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ในก  ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ี
คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ส่วนเกนิของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู ้ถูกซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกจิของ 
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่กอ่นกำรรวมธุรกจิ ท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุ
ไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกจิของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่กอ่นกำรรวมธุรกจิ นอ้ยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก  ำไรขำดทุน 
 
กจิกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั ยอดคงเหลือ และก  ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กดิข้ึนจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำร ขำดทุนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง
กจ็ะตัดรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกดิกำรด้อยค่ำ นโยบำยกำรบัญชีของ
บริษทัย่อยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกจิกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบัญชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำรปรับเพ่ือสะทอ้น
กำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกดิข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทำงตรง 
ท่ีเก ีย่วขอ้งกบักำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทนุในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รำยกำรกบัส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกจิกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ส ำหรับกำรซ้ือ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้ และส่วนแบ่งในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย 
ท่ีไดม้ำจะถูกบันทึกในส่วนของเจำ้ของ ก  ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมกจ็ะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ำของ
เช่นเดียวกนั 
 
กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 
 
เม่ือกลุ่มกจิกำรสูญเสียกำรควบคุม ตอ้งหยุดรวมริษทัย่อยในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกจิกำร ท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่ำใหม่
โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก  ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเร่ิมแรกของ
มูลค่ำของเงินลงทุนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กจิกำรร่วมคำ้ หรือ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบักจิกำรนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ำ
กลุ่มกจิกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเกีย่วขอ้งนั้นออกไป 
 
กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 
 
กลุ่มกจิกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกจิกำรท่ีถูกน ำมำรวมด้วยมูลค่ำตำม
บญัชีของกจิกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสัดส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนัตำมมูลค่ำท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษทัใหญ่
ล ำดับท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจัดท ำงบกำรเงินรวมกอ่นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 
โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดในงบกำรเงินงวดกอ่นท่ีน ำมำเปรียบเทียบซ่ึงเป็นไป
ตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ให้ไป หน้ีสินท่ีเกดิข้ึนหรือรับมำและตรำสำร
ทุนท่ีออกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัท่ีมีกำรแลกเปล่ียนเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงกำรควบคุม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งในกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพจ่ำยท่ีปรึกษำกฎหมำย และท่ีปรึกษำอ่ืนในกำรรวมธุรกจิ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำร
จัดเตรียมข้อมูลให้แกผู่ถื้อหุ้น รับรู้เป็นต้นทุนของเงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร และรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำรเงินรวม 
ในงวดท่ีมีกำรรวมธุรกจิเกดิข้ึน   
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั กบัส่วนได้เสียของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชีของกจิกำรท่ีถูกน ำมำรวม 
แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจ้ำของ โดยกลุ่มกจิกำรจะตัดรำยกำรน้ีออก 
เม่ือขำยเงินลงทุนออกไปโดย(โอนไปยงัก  ำไรสะสม) 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัย่อย จะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับเพ่ือสะท้อน 
กำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกดิข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเกีย่วขอ้ง
จำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกจิกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิหลัก  
ท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
และสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกดิรำยกำร
หรือวันท่ี ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรก  ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ี เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็น  
เงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกดิจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก  ำไรหรือขำดทุน 
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก  ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก  ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้ก  ำไรหรือขำดทุนของรำยกำร 
ท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นก  ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก  ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก  ำไร
ขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มกจิกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกจิท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละปีแปลงค่ำด้วยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐำนะ

กำรเงินนั้น 
 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกจิกำร เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร
ประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงมีอำยุไม่เกนิสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินเบิกเกนิบญัชี
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรเงินสดของกลุ่มกจิกำร เงินเบิกเกนิบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.6 หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน 
 

สัญญำซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญำขำยคืนภำคเอกชนของกจิกำรมีกำรก  ำหนดวนัเวลำและรำคำในกำรจ่ำยช ำระท่ีแน่นอนในอนำคต  
โดยจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยส ำหรับหลักทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญำขำยคืนในอนำคตแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรำยกำรเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่
สถำบนักำรเงิน โดยหลกัทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำจำยคืนถือเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืม 

 

2.7 เงินลงทนุ 
 
กลุ่มกจิกำรจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อย เป็น 4 ประเภท คือ  1. เงินลงทุนเพ่ือค้ำ  2. เงินลงทุนท่ีถือไว ้
จนครบก  ำหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขำย  และ  4. เงินลงทุนทั่วไป  กำรจัดประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็น 
ผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ  
 
(1) เงินลงทุนเพ่ือค้ำ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำก  ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำในช่วงเวลำสั้น เงินลงทุนเพ่ือคำ้ถูก

ซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องและแสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะสั้น 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก  ำหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก  ำหนดเวลำและผูบ้ริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไวจ้นครบก  ำหนด 

ได้แสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะยำว เวน้แต่จะครบก  ำหนดภำยใน 12 เดือนนับแต่วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินกจ็ะแสดงไวใ้น 
เงินลงทุนระยะสั้น 

(3) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออัตรำดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลงได้แสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะยำว เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ ำนงท่ีจะถื อไวใ้นช่วงเวลำน้อยกว่ำ  
12 เดือนนบัแต่วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะสั้น หรือเวน้แต่กรณีฝ่ำยบริหำรมีควำมจ ำเป็น 
ท่ีตอ้งขำยเพ่ือเพ่ิมทุนด ำเนินงำน จึงจะแสดงไวใ้นเงินลงทุนระยะสั้น 

(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มำซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก  ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง
ของเงินลงทุนเพ่ือคำ้รับรู้รวมอยู่ในก  ำไรหรือขำดทุน รำยกำรก  ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่วนของก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนค ำนวณตำมเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
- มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีท่ีอยู่ในควำมต้องกำรของตลำดจะค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซ้ือสุดท้ำยของตรำสำรหน้ีนั้น  

ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปีตำมท่ีไดป้ระกำศไวโ้ดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย  
- มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด ค ำนวณโดยใชร้ำคำเสนอซ้ือสุดทำ้ยของตรำสำรทุนนั้นในตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก  ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลังกำรได้มำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงหักดว้ยค่ำเผื่อ 
กำรดอ้ยค่ำ 
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2.7 เงินลงทนุ (ต่อ) 

 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือค่ำเผื่อมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำเกดิข้ึน หำกรำคำตำมบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน กลุ่มกจิกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นก  ำไรหรือขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้น
จะบันทึกรวมอยู่ในก  ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ  ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน  
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก  ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 
2.8 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซ้ือลูกหนี ้

 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีรับซ้ือมำจำกสถำบันกำรเงิน แสดงตำมรำคำทุนท่ีจ่ำยซ้ือและตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแท้จริง สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของลูกหน้ีเงินให้กู ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ถ้ำมี) กลุ่มกจิกำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของลูกหน้ีเงินให้กูยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ีโดยอ้ำงอิงจำก 
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักประกนัหรือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรจ่ำยช ำระเงินของลูกหน้ี
ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีไดรั้บอนุมติัคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
 

2.9 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม และลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมส่วนบุคคล  
 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม และลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคล รับรู้เร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนท่ีเท่ำกบัเงินลงทุนสุทธิในสัญญำและ
วดัมูลค่ำภำยหลงักำรรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ โดยแสดงด้วยจ ำนวนหน้ีตำมสัญญำหกัดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้
และค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มกจิกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมระยะเวลำกำรคำ้งช ำระของลูกหน้ีคงเหลือหักด้วยดอกเบ้ียท่ียงั 
ไม่ถือเป็นรำยไดแ้ละหลกัประกนั (ถำ้มี) ซ่ึงหลกัประกนัค ำนวณมูลค่ำร้อยละ 0 - 75 ของจ ำนวนหน้ีตำมสัญญำ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบ
ถึงโอกำสในกำรไดรั้บช ำระคืนจำกลูกหน้ีและจำกกำรขำยหลกัประกนั โดยมีหลกัเกณฑก์ำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงัน้ี 
 

 อตัรำร้อยละของค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ระยะเวลำ 
สัญญำเช่ำซ้ือและ 

เงินให้กู้ยืมรถจักรยำนยนต์ 
สัญญำเช่ำซ้ือและ 
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 

    

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดือน 1 1 1 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 2 2 2 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 100 20 100 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 100 100 100 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 100 100 100 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.10 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีแสดงเฉพำะยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ียคำ้งรับ  
 
กลุ่มกจิกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและส่วนสูญเสียจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมหลักเกณฑท่ี์ก  ำหนดโดยธนำคำร
แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ีสนส.5/ 2559 เร่ืองหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกนัเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน โดยกำรวิเครำะห ์
และประเมินฐำนะของลูกหน้ีจำกประสบกำรณ์ในกำรพิจำรณำควำมเส่ียงและมูลค่ำหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิกำรมีนโยบำยท่ีจะไม่โอนกลบัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีท่ีสำมำรถช ำระหน้ีไดห้รือลูกหน้ีท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี
กบักลุ่มกจิกำร  
 
รำยได้ดอกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง ยกเวน้รำยได้ดอกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีท่ีค้ำงช ำระเกนิกว่ำ 
สำมเดือนนับตั้ งแต่วนัครบก  ำหนดช ำระซ่ึงรับรู้เม่ือเกบ็เงินได้ กลุ่มกิจกำรได้บันทึกยกเลิกรำยได้ส ำหรับดอกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือ 
แกลู่กหน้ีท่ีกลุ่มกจิกำรบันทึกบัญชีเป็นรำยไดแ้ล้วออกจำกบัญชี เม่ือลูกหน้ีเป็นลูกหน้ีท่ีค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบ้ียเกนิกว่ำสำมเดือน 
นับจำกวนัครบก  ำหนดช ำระเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย  กลุ่มกจิกำรจะรับรู้รำยได้เม่ือเกบ็เงินได้และ 
จะรับรู้รำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งไดใ้หม่เม่ือลูกหน้ีไดช้ ำระเงินตน้และดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งครบถว้นแลว้ 
 

2.11 ทรัพย์สินรอกำรขำย 
 
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยประกอบด้วยอสังหำริมทรัพยแ์ละสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงแสดงในรำคำทุนท่ีไดม้ำหรือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน  
หกัดว้ยประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำในขณะท่ีไดสิ้นทรัพยน์ั้นมำ ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของทรัพยสิ์น
รอกำรขำยมีกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรจะรับรู้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งจ  ำนวน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรับรู้ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทั้งจ  ำนวนในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.12 ทีด่ิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ อ่ืนทั้ งหมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ต้นทุนเร่ิมแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอ่ืนๆ  
ท่ีเก ีย่วขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกดิข้ึนภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม เม่ือต้นทุน
นั้นเกดิข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนำคตแกก่จิกำรและตน้ทุนดังกล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำ
ตำมบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืนๆ กจิกำรจะรับรู้ต้นทุนดงักล่ำว 
เป็นค่ำใชจ่้ำยในก  ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกดิข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุน แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้
ประโยชนท่ี์ประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดรำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชนข์องสินทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 
 
ท่ีดิน ไม่คิดค่ำเส่ือม 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 3 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
ค่ำตกแต่งอำคำร 18 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กจิกำรไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนทันที   
(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.14) 
 
ผลก  ำไรหรือขำดทุนท่ีเกดิจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำก 
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์ และรับรู้บญัชีผลก  ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก  ำไรหรือขำดทุน  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกดิข้ึน ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกดิจำกกำรพฒันำท่ีเกีย่วขอ้งโดยตรง
ในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงกลุ่มกจิกำรเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
เม่ือเป็นไปตำมขอ้ก  ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 

 มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกจิกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพ่ือน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำยได ้
 ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
 กจิกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
 สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชนท์ำงเศรษฐกจิในอนำคตอย่ำงไร 
 มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใช้เพ่ือท ำให้กำรพฒันำเสร็จส้ิน

สมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชนห์รือน ำมำขำยได ้
 กจิกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกดิข้ึนในระหว่ำงกำรพฒันำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 

 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และค่ำใชจ่้ำยท่ีเกีย่วขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 

ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกดิข้ึน ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำหำกกอ่นหนำ้น้ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยไปแล้ว 
จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 

ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ ำหน่ำย ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ตำมประมำณกำร  
แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
 

ใบอนุญำตทำงกำรเงิน 
 

ใบอนุญำตทำงกำรเงินท่ีไดม้ำจำกกำรรวมกจิกำร จะรับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัรวมธุรกจิ ซ่ึงมีอำยุกำรใหป้ระโยชน์ท่ีไม่จ ำกดั และไม่มี
กำรปรับมูลค่ำเน่ืองจำกไม่ไดมี้ตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ ใบอนุญำตทำงกำรเงินจะไม่มีกำรตีรำคำเพ่ิม ซ่ึงจะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่
ในแต่ละปีและปรับปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกดิข้ึน 
 

2.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชนไ์ม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ใบอนุญำตทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรปล่อยสินเช่ือ) ซ่ึงไม่มีกำร 
ตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำ
จำกกำรใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ท่ีจะ
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.15 สัญญำเช่ำ 

 
สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
สัญญำเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบันทึกในก  ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ิธี
เส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น  
 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกอืบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
จ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อัตรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้ำงอยู่  
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำย 
จะบนัทึกในก  ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกว่ำ 
 
สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองต้นกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบันทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำว
รับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในกำร
วดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และตัดค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกจิกำรซ่ึงมีลกัษณะคล้ำยคลึงกนั 
รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยใหแ้กผู่เ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2.16 กำรปรับโครงสร้ำงหนีท้ีม่ีปัญหำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นเจ้ำหนี ้
 

กลุ่มกจิกำรบนัทึกสินทรัพยห์รือหุน้ทุนท่ีไดรั้บโอนจำกกำรช ำระหน้ีดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย หกัดว้ยประมำณกำร
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (ถำ้มี) หรือเงินลงทุนในลูกหน้ี (รวมดอกเบ้ียคำ้งช ำระ) แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 

ในกรณีท่ีกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีเกดิจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกำรช ำระหน้ี มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน ในลูกหน้ีหลงักำรปรับ
โครงสร้ำงหน้ีค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคต คิดลดด้วย อัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ณ วนัท่ีปรับ
โครงสร้ำงหน้ี 
 

รำยกำรขำดทุนท่ีเกดิจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี สุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ  ำนวนในก  ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกดิข้ึน 
 

ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใชจ่้ำยทำงตรงอ่ืนท่ีเกดิข้ึนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกดิข้ึน 
 

2.17 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหกัดว้ยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรท่ีเกดิข้ึน เงินกูยื้มวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงเงินท่ีได้รับ หักด้วยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรท่ีเกดิข้ึน  
เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก  ำไรหรือขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ืม 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือใหไ้ดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงินกูบ้ำงส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินบำงส่วน
หรือทั้งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและจะตัดจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกู ้
ท่ีเก ีย่วขอ้ง 
 

เงินกูยื้มจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกจิกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  
12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

2.18 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก  ำไร
หรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ีภำษีเงินได้ตอ้งรับรู้ใน
ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค ำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบังคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศไทย ซ่ึงกลุ่มกจิกำรไดด้ ำเนินงำนและเกดิรำยไดท้ำงภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของ
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบัติข้ึนอยู่กบักำรตีควำม และจะตั้ ง
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแกห่น่วยงำนจดัเกบ็ 
 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้จ  ำนวนตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกดิผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำมบัญชี 
ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 
อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีท่ีเกดิจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ี 
เกดิจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และ ณ วนัท่ีเกดิรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก  ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบัญชีหรือทำงภำษี 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีค ำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคับใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกีย่วขอ้งไดใ้ช้ประโยชน ์
หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมีก  ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน ์ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกนักต่็อเม่ือกจิกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย 
ท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีเกีย่วข้องกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเกบ็
เป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.19 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกจิกำรมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน ์ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินกลุ่มกจิกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนใน
จ ำนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกจิกำรไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มี
สินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบ
ใหก้บักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และขอ้ก  ำหนดของ พระรำชบญัญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 กลุ่มกจิกำรไม่มีภำระผูกพนัท่ีจะจ่ำยเงินเพ่ิมอีกเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนเม่ือถึงก  ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่ำจะมีกำรไดรั้บเงินคืน หรือหกัออกเม่ือครบ
ก  ำหนดจ่ำย 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก  ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชนท่ี์พนกังำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ  ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำร และค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน ภำระผูกพันน้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ 
ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชนจ์ะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำด
ของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบก  ำหนดของพนัธบตัรรัฐบำลใกลเ้คียงกบัระยะเวลำ
ท่ีตอ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 
 
ก  ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกนัภัยท่ีเกดิข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติฐำนจะต้องรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผ่ำนก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกดิข้ึนและได้รวมอยู่ในก  ำไรสะสมในงบแสดง 
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.20 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

กจิกำรบันทึกรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑส์ ำหรับค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร กจิกำรไดรั้บบริกำรจำกผูบ้ริหำรซ่ึงถูกพิจำรณำว่ำเป็นกำร
ขำยหุ้นของกจิกำรในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงของรำคำขำยกบัมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนถูกบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยใน  
งบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเพ่ิมส่วนของเจำ้ของ 

 

2.21 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

ประมำณกำรร้ือถอน จะรับรู้กต่็อเม่ือ กลุ่มกจิกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจัดท ำไว ้อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษทัต้องสูญเสียทรัพยำกร
ออกไป และประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 

 

ในกรณีท่ีมีภำระผูกพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกจิกำรก  ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกจิกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือจ่ำยช ำระภำระ
ผูกพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่ำควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกจิกำรจะ
สูญเสียทรัพยำกรเพ่ือช ำระภำระผูกพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ   

 

กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใช้มูลคำ่ปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนั โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลคำ่ของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียง
เฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลคำ่ของเงินตำมเวลำ จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 

 

2.22 ทนุเรือนหุ้น 
 

หุ้นสำมัญของกจิกำรสำมำรถก  ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลได้อย่ำงอิสระ ซ่ึงจะจัดประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจ้ำของ ต้นทุนส่วนเพ่ิมท่ี
เกีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของโดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทน 
ท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 

 

2.23 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 

ก) รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำซ้ือ สัญญำเงินใหกู้ย้ืม และสัญญำเงินใหกู้ย้ืมส่วนบุคคล 
 

กลุ่มกจิกำรรับรู้ดอกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำซ้ือ สัญญำเงินใหกู้ยื้ม และสัญญำเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคล และรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียตำมวิธี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

กลุ่มกจิกำรหยุดรับรู้รำยไดเ้ม่ือลูกหน้ีคำ้งช ำระค่ำงวดติดต่อกนัเกนิกว่ำ 3 - 4 งวดข้ึนไปนบัแต่วนัครบก  ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
ยกเวน้เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำลูกหน้ีอำจจะไม่สำมำรถจ่ำยช ำระไดใ้หห้ยุดกำรรับรู้รำยไดท้นัที  
 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2547 สมำคมนักบญัชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก  ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ไดก้  ำหนดแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกจิสินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
(Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้รำยได้ส ำหรับลูกหน้ีท่ีค้ำงช ำระค่ำงวดเกนิกว่ำ 3 งวด อย่ำงไรกต็ำม แนวปฏิบัติดงักล่ำวได้ให้
ทำงเลือกไวโ้ดยหำกกลุ่มกจิกำรใดเห็นว่ำแนวทำงปฏิบติัน้ีไม่เหมำะสมให้เปิดเผยแนวทำงท่ีกลุ่มกจิกำรใช ้ทั้งน้ี กลุ่มกจิกำร 
มีนโยบำยในกำรหยุดรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกนิกว่ำ 4 งวด 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.23 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย (ต่อ) 
 

ข) รำยไดด้อกเบ้ียจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 
 
รำยได้ดอกเบ้ียจำกกำรซ้ือลูกหน้ีรับรู้ตำมอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงค ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
ในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัประกนัหรือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ่ำยช ำระเงินของลูกหน้ีตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี 
ในกรณีลูกหน้ีเงินให้กูยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ีมีรำคำต้นทุนเท่ำกบัศูนยแ์ลว้ แต่กลุ่มกจิกำรยงัมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช ำระหน้ี 
ตำมสัญญำได ้กลุ่มกจิกำรจะรับรู้ส่วนต่ำงดงักล่ำวเม่ือได้รับช ำระเงินจำกลูกหน้ีเป็นก  ำไรจำกกำรรับซ้ือลูกหน้ีเงินให้กูยื้มจำก 
กำรซ้ือลูกหน้ีในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ค) รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำร 
 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง และรำยไดจ้ำกค่ำปรับล่ำชำ้รับรู้เป็นรำยไดต้ำม
จ ำนวนท่ีไดรั้บจริง 

 
ง) รำยไดจ้ำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย กำรรับคืน เงินคืนและส่วนลด ซ่ึงรับรู้เม่ือผูรั้บซ้ือโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ 
 

จ) รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 
 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
2.24 กำรจ่ำยเงินและกำรรับเงินปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของกลุ่มกจิกำรจะรับรู้ในด้ำนหน้ีสินในงบกำรเงินของกลุ่มกจิกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของกลุ่มกจิกำรไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล  
 
รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกดิข้ึน 
 

2.25 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ  
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงได้แก ่ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน 
ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยุติธรรมอนัเกดิจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงด้ำนกระแสเงินสดอนัเกดิจำกกำรเปล่ียนแปลง
อตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ และควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวม
ของกลุ่มกจิกำรจึงมุ่งเนน้ควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน
ของกลุ่มกจิกำร ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
 

กำรบริหำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรท่ีจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัควำมเส่ียงทำงกำรเงินโดยภำพรวม ซ่ึงอธิบำย 
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 36 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอำยุคงเหลือต ่ำกว่ำหน่ึงปีมีค่ำใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบัญชี 
มูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีใชเ้พ่ือกำรเปิดเผยข้อมูลประมำณข้ึนจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีกลุ่มกจิกำรสำมำรถกูยื้ม 
ไดด้ว้ยเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนัตำมอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7 

 

4  ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 

กลุ่มกจิกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเกีย่วขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชีอำจไม่ตรงกบั  
ผลท่ีเกดิข้ึนจริง ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำรปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 

(ก) ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคล 
 

กลุ่มกจิกำรได้ก  ำหนดค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือใหส้ะท้อนถึงกำรดอ้ยค่ำลงของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้ม และลูกหน้ี 
เงินใหกู้ย้ืมส่วนบุคคล ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกระยะเวลำกำรคำ้งช ำระของ
ลูกหน้ีและประเภทของหลกัประกนั ซ่ึงกำรประเมินนั้นอำ้งอิงจำกประสบกำรณ์กำรติดตำมทวงถำมในอดีต เหตุกำรณ์ผิดนดัช ำระในอดีต 
และแนวโนม้ของตลำดในอนำคต 

 

(ข) ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์นรอกำรขำย 
 

กลุ่มกจิกำรประเมินค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์นรอกำรขำยเม่ือพบว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่ำลดลงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชี ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำโดยพิจำรณำจำกรำคำประเมินล่ำสุดของทรัพยสิ์น ประเภท 
และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น และรำคำขำยล่ำสุดของทรัพยสิ์นนั้น (ถำ้มี) อย่ำงไรกต็ำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำง
กนัอำจมีผลต่อค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำได ้ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำอำจมีข้ึนในอนำคต 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

39 

 
4  ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 
 

(ค) ภำระผูกพนัผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมี 
ขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเกีย่วกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของ
ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำน ซ่ึงกลุ่มกจิกำรไดพิ้จำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี 
 
ข้อสมมติฐำนหลักอ่ืนๆ ส ำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบันในตลำด ข้อมูลเพ่ิมเติมเปิดเผยใน 
หมำยเหตุ 30 

 
(ง) กำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 

 
กลุ่มกจิกำรรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกกำร
จ ำหน่ำยหลักประกนัหรือมูลค่ำคำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ่ำยช ำระเงินของลูกหน้ีตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี คิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินและระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ี 
 

(จ) กำรประมำณกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีเงินให้กูยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ีทุกปี ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 2.8 มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดคื้นของ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี พิจำรณำจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ีย 
ในตลำดของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ฉ) มูลค่ำยุติธรรมในกำรรวมธุรกจิและประมำณกำรกำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรซ้ือกจิกำรโดยแต่งตั้ง ผูป้ระเมินอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชำญในวิชำชีพ 
โดยใชว้ิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม บนพ้ืนฐำนของสมมติฐำนทำงกำรเงินในกำรไดม้ำซ่ึง มูลค่ำยุติธรรมของกำรซ้ือกจิกำร กำรค ำนวณ
ดงักล่ำวข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหำร โดยอำศัยกำรอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนต่ำง ๆ  เช่น อัตรำกำรเติบโตของธุรกจิ อตัรำดอกเบ้ีย อัตรำค่ำธรรมเนียม 
อตัรำตน้ทุนและอตัรำคิดลด 

 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทุกปี ตำมท่ีได้กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.14 มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์กอ่ให้เกดิเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดังกล่ำวอำศัยกำรประมำณกำรจำกสมมติฐำนของ
ผูบ้ริหำร 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทนุ 

 
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรทุนของกลุ่มกจิกำรนั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มกจิกำรเพ่ือสร้ำงผลตอบแทน
ต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมเพ่ือลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนใหแ้กผู่ถื้อหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ 
หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 
 

6 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มกจิกำรและบริษทัท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 
พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 9) - 512,174 - 512,174 

   เงินลงทุนเผือ่ขำย (หมำยเหตุ 16) - 181,628 - 181,628 

รวมสินทรัพย ์ - 693,802 - 693,802 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 
พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 9) - 2,312,464 - 2,312,464 

   เงินลงทุนเผือ่ขำย (หมำยเหตุ 16) - 330,741 - 330,741 

รวมสินทรัพย ์ - 2,643,205 - 2,643,205 

 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 
พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

สินทรัพย์     

   เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 9) - 306,236 - 306,236 

รวมสินทรัพย ์ - 306,236 - 306,236 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

41 

 
6 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มกจิกำรและบริษทัท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
(ต่อ) 
 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 
พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

สินทรัพย์     

   เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 9) - 1,009,734 - 1,009,734 

รวมสินทรัพย ์ - 1,009,734 - 1,009,734 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกจิกำรท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 
 

 

งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สินทรัพย์     
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,409,192 - - 2,409,192 
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคล - 31,165,850 - 31,165,850 
   เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - 938,515 - 938,515 
   เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกส่ถำบนักำรเงิน - 600,000 - 600,000 
   ลูกหน้ีอ่ืน - 84,559 - 84,559 

   ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - 3,948,214 268,398 4,216,612 

รวมสินทรัพย ์ 2,409,192 36,737,138 268,398 39,414,728 

     
หนีสิ้น     
   เงินรับฝำก - 7,320,280 - 7,320,280 
   ตรำสำรหน้ีท่ีออก - 6,000 - 6,000 
   เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 4,050,000 - 4,050,000 
    เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน     
       เพ่ือใชใ้นกำรซ้ือ - 338,826 - 338,826 
   เจำ้หน้ีอ่ืน - 341,852 - 341,852 
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 3,340,403 - 3,340,403 

   หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - 9,051,531 - 9,051,531 

รวมหน้ีสิน - 24,448,892 - 24,448,892 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกจิกำรท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 

งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สินทรัพย์     
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,853,075 - - 1,853,075 
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคล - 17,411,482 - 17,411,482 
   เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - 1,305,485 - 1,305,485 
   เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกส่ถำบนักำรเงิน - 1,350,000 - 1,350,000 
   ลูกหน้ีอ่ืน - 139,813 - 139,813 

   ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - 3,575,446 262,152 3,837,598 

รวมสินทรัพย ์ 1,853,075 23,782,226 262,152 25,897,453 

     
หนีสิ้น     
   เงินรับฝำก - 6,049,757 - 6,049,757 
   ตรำสำรหน้ีท่ีออก - 6,000 - 6,000 
   เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 2,300,000 - 2,300,000 
   เจำ้หน้ีอ่ืน - 51,598 - 51,598 
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 3,957,212 - 3,957,212 

   หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - 8,634,427 - 8,634,427 

รวมหน้ีสิน - 20,998,994 - 20,998,994 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกจิกำรท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 
พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

สินทรัพย์     
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 378,287 - - 378,287 
   ลูกหน้ีกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม - 2,995,353 - 2,995,353 
   เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั - 5,401,823 - 5,401,823 
   ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินใหกู้ยื้มระยะยำว     
      แกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั - 17,205 - 17,205 
   ลูกหน้ีอ่ืน - 8,861 - 8,861 

   เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั - 7,639,058 - 7,639,058 

รวมสินทรัพย ์ 378,287 16,062,300 - 16,440,587 

     
หนีสิ้น     
   เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 3,050,000 - 3,050,000 
   เจำ้หน้ีอ่ืน - 89,829 - 89,829 
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 562,356 - 562,356 

   หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - 9,051,531 - 9,051,531 

รวมหน้ีสิน - 12,753,716 - 12,753,716 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกจิกำรท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 
พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

สินทรัพย์     
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 237,841 - - 237,841 
   ลูกหน้ีกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้ม - 8,661,225 - 8,661,225 
   เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั - 2,682,322 - 2,682,322 
   ลูกหน้ีอ่ืน - 15,246 - 15,246 
   เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั - 2,369,369 - 2,369,369 

รวมสินทรัพย ์ 237,841 13,728,162 - 13,966,003 

     
หนีสิ้น     
   เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 1,300,000 - 1,300,000 
   เจำ้หน้ีอ่ืน - 93,826 - 93,826 
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 338,017 - 338,017 

   หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - 8,634,427 - 8,634,427 

รวมหน้ีสิน - 10,366,270 - 10,366,270 

 
ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปี 
 
(ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงินใน ระดบั 1 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน ตลำดจะถือเป็น
ตลำดท่ีมีสภำพคล่องเม่ือรำคำเสนอซ้ือขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ จำกกำรแลกเปล่ียน จำกตวัแทน นำยหนำ้ กลุ่มอุตสำหกรรม ผูใ้ห้บริกำร
ดำ้นรำคำ หรือหน่วยงำนก  ำกบัดูแล และรำคำนั้นแสดงถึงรำยกำรในตลำดท่ีเกดิข้ึนจริงอย่ำงสม ่ำเสมอ ในรำคำซ่ึงคู่สัญญำซ่ึงเป็นอิสระจำกกนั
พึงก  ำหนดในกำรซ้ือขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีใชส้ ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือโดยกลุ่มกจิกำรได้แกร่ำคำ
เสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีรวมอยู่ในระดบั 1 
 

(ข) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 2 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง ว ัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
โดยเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจำกข้อมูลในตลำดท่ีสังเกตได้ท่ีมีอยู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกจิกำร 
เองมำใชน้อ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้น
จะรวมอยู่ในระดบั 2 
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6 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 

(ค) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 3 
 

ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกว่ำไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลำด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ในระดบั 3 
 

เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินรวมรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิท่ีประกำศจำกบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ออกหน่วยลงทุนนั้น ๆ  ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

 มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมส่วนบุคคล ใช้กำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคต 
ตำมสัญญำคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

 

 มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้กูยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ใช้กำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำย
หลกัประกนั หรือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรจ่ำยช ำระเงินของลูกหน้ีตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียในตลำด
บวกควำมเส่ียงท่ีสะทอ้นคุณภำพของลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน 

 

 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก  ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น และมีสภำพคล่องสูง ไดแ้ก ่ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน
ท่ีถือไวจ้นครบก  ำหนด เจำ้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ยื้มระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมจำกกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

 มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำว ประมำณกำรจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีกลุ่มกจิกำรสำมำรถกูย้ืมได้ดว้ยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ท่ีคลำ้ยคลึงกนั ตำมอตัรำดอกเบ้ีย ณ อตัรำตลำดในปัจจุบนั 

 

 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธิ ประมำณกำรจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีกลุ่มกจิกำรสำมำรถกูย้ืมได้ด้วยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
ท่ีคลำ้ยคลึงกนั ตำมอตัรำผลตอบแทนท่ีปรำศจำกควำมเส่ียงและส่วนชดเชยควำมเส่ียงของกลุ่มกจิกำรในปัจจุบนั 

 

 มูลค่ำยุติธรรมของเงินรับฝำกท่ีครบก  ำหนดภำยใน 1 ปี ถือตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนเงินรับฝำกท่ีครบก  ำหนด
ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะถูกวดัมูลค่ำยุติธรรมด้วยกำรคิดลดของกระแสเงินสดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดของเงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยุก  ำหนด
ช ำระท่ีใกลเ้คียงกนั 

 

 มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มท่ีจะครบก  ำหนดในระยะเวลำอันสั้น มีมูลค่ำใกล้เคียงกบัรำคำตำมบัญชีท่ีแสดงใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มท่ีครบก  ำหนดตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะถูกวดัมูลค่ำยุติธรรมดว้ยกำรคิดลดของ
กระแสเงินสดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดถวัเฉล่ีย 

 

ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 

ส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยติดตำมหน้ีไดท้  ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและรำยงำนต่อฝ่ำยกำรเงินและบญัชี
ในทุกหกเดือน โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผูอ้นุมติัมูลค่ำยุติธรรม 
 

ขอ้มูลหลกัท่ีบริษทัใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก ่กระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียผิดนดัช ำระ 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มกจิกำรน ำเสนอขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกจิเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำจำกประเภทธุรกจิของ
กลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก  ำหนดส่วนงำน 
 

กำรประกอบกจิกำรหลักของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปได้ดังน้ี กำรให้บริกำรทำงกำรเงินโดยเฉพำะกำรให้เช่ำซ้ือ กำรให้กูย้ืม กำรบริหำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ กำรลงทุนในบริษทัอ่ืน กำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจดัหำและท่ีปรึกษำด้ำนกำรจดักำรระบบสินเช่ือรำยย่อยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ และกำรขำยเช่ือในต่ำงประเทศ 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนในบริษทัอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 รำยไดส่้วนใหญ่จำกกำรด ำเนินงำน
กลุ่มกจิกำรมำจำกลูกคำ้ภำยในประเทศ ซ่ึงมำจำกลูกคำ้รำยย่อย 
 

งบกำรเงินรวมจ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 

 
ส่วนงำน 

ธุรกจิให้เช่ำซ้ือ 
ส่วนงำน 

ธุรกจิให้กู้ยืม 
ส่วนงำน 

ธุรกจิเงินทนุ งบกำรเงินรวม 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     
รำยไดด้อกเบ้ีย 954,359 2,118,134 2,724,017 5,796,510 
เงินปันผลรับ    2,372 
รำยไดอ่ื้น    2,082,443 
รวมรำยได ้    7,881,325 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร    (179,451) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (2,866,725) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (32,455) (156,119) (199,775) (388,349) 
ก  ำไรกอ่นตน้ทุนทำงกำรเงินและค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้    4,446,800 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (720,926) 
ก  ำไรกอ่นค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้    3,725,874 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้    (724,984) 

ก  ำไรสุทธิส ำหรับปี    3,000,890 
     
ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ (หมำยเหตุ 10) 2,661,284 - - 2,661,284 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคล - สุทธิ     
   (หมำยเหตุ 11) - 26,148,051 - 26,148,051 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ (หมำยเหตุ 12) - - 763,846 763,846 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ (หมำยเหตุ 18) - 3,184,374 - 3,184,374 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    6,459,581 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม    39,217,136 
     
เงินรับฝำกและตรำสำรหน้ีท่ีออก (หมำยเหตุ 23) - - 7,279,973 7,279,973 
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 24)    7,834,659 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (หมำยเหตุ 27)    8,938,083 
หน้ีสินท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน    1,536,223 

หน้ีสินทั้งส้ินในงบกำรเงินรวม    25,588,938 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
งบกำรเงินรวมจ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 พ.ศ. 2560 

 
ส่วนงำน 

ธุรกจิให้เช่ำซ้ือ 
ส่วนงำน 

ธุรกจิให้กู้ยืม 
ส่วนงำน 

ธุรกจิเงินทนุ งบกำรเงินรวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     
รำยไดด้อกเบ้ีย 1,278,903 3,598,456 66,192 4,943,551 
ก  ำไรจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน    102,064 
เงินปันผลรับ    49,641 

รำยไดอ่ื้น    1,903,433 

รวมรำยได ้    6,998,689 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร    (191,013) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (2,474,801) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (73,861) (319,946) - (393,807) 

ก  ำไรกอ่นตน้ทุนทำงกำรเงินและค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้    3,939,068 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (608,440) 

ก  ำไรกอ่นค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้    3,330,628 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้    (615,478) 

ก  ำไรสุทธิส ำหรับปี    2,715,150 

     
ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ (หมำยเหตุ 10) 4,671,516 - - 4,671,516 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคล - สุทธิ     
   (หมำยเหตุ 11) - 16,939,849 - 16,939,849 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ (หมำยเหตุ 12) - - 1,305,485 1,305,485 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ (หมำยเหตุ 18) - 2,738,760 - 2,738,760 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    7,721,267 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม    33,376,877 

     
เงินรับฝำกและตรำสำรหน้ีท่ีออก (หมำยเหตุ 23) - - 6,073,776 6,073,776 
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 24)    6,419,444 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (หมำยเหตุ 27)    8,565,000 

หน้ีสินท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน    1,144,113 

หน้ีสินทั้งส้ินในงบกำรเงินรวม    22,202,333 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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8 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินสด 5,343 7,219 3 3 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 929,625 904,021 119,423 143,256 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 1,022,533 701,835 258,861 94,582 

เงินฝำกประจ ำระยะสั้น 452,000 240,000 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,409,501 1,853,075 378,287 237,841 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีเงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.37 - 0.50 ต่อปี) 
 

9 เงินลงทนุระยะส้ัน - สุทธ ิ

 งบกำรเงินรวม  

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 รำคำทนุ/  รำคำทนุ/  
 รำคำทนุ  รำคำทนุ  
 ตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ - หน่วยลงทุน 511,554 511,660 2,308,974 2,311,955 

บวก  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 106 - 2,981 - 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ - สุทธิ 511,660 511,660 2,311,955 2,311,955 

เงินฝำกประจ ำ 514 514 509 509 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 512,174 512,174 2,312,464 2,312,464 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 รำคำทนุ/  รำคำทนุ/  
 รำคำทนุ  รำคำทนุ  
 ตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ - หน่วยลงทุน 306,168 306,236 1,008,629 1,009,734 

บวก  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 68 - 1,105 - 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ - สุทธิ 306,236 306,236 1,009,734 1,009,734 
     

รวมเงินลงทุนลงระยะสั้น - สุทธิ 306,236 306,236 1,009,734 1,009,734 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินฝำกประจ ำของกลุ่มกจิกำรเป็นเงินฝำกประจ ำประเภท 12 เดือน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.90 - 1.375 ต่อปี 
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.90 - 1.375 ต่อปี) 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงินลงทนุระยะส้ัน - สุทธ ิ(ต่อ) 
 

ควำมเคล่ือนไหวของหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 

 พันบำท พันบำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,311,955 302,460 
กำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 4,900,000 10,900,000 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ (6,697,420) (8,893,482) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพย ์ (2,875) 2,977 

รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ - สุทธิ 511,660 2,311,955 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 

 พันบำท พันบำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,009,734 302,460 
กำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,200,000 9,400,000 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ (3,902,461) (8,693,827) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพย ์ (1,037) 1,101 

รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ - สุทธิ 306,236 1,009,734 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

50 

 
10 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธ ิ

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมีลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงมีอำยุของสัญญำท่ีถึงก  ำหนดจ่ำยตำมสัญญำดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 จ ำนวนเงินทีถ่ึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสัญญำ จ ำนวนเงินทีถ่ึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสัญญำ 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
       

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 2,160,251 1,235,926 3,396,177 3,726,422 2,217,633 5,944,055 

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (453,294) (188,921) (642,215) (784,765) (352,074) (1,136,839) 

รวม 1,706,957 1,047,005 2,753,962 2,941,657 1,865,559 4,807,216 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (78,954) (13,724) (92,678) (111,562) (24,138) (135,700) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 1,628,003 1,033,281 2,661,284 2,830,095 1,841,421 4,671,516 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมียอดลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือแยกตำมอำยุลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดือน 1,495,108 2,754,404 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 1,027,061 1,672,392 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 144,669 291,114 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 53,883 44,765 

คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 33,241 44,541 

รวม 2,753,962 4,807,216 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (92,678) (135,700) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 2,661,284 4,671,516 
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10 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมียอดลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงแยกตำมอำยุลูกหน้ี 
ท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

  ยอดสุทธิ   
 ลูกหนีต้ำมสัญญำ จำกหลกัประกนั อตัรำขั้นต ่ำ  
 เช่ำซ้ือและ ทีใ่ช้ในกำร ทีใ่ช้ในกำร  
 ดอกเบีย้ทีย่ัง ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ ค่ำเผ่ือหนี ้
 ไม่ถือเป็นรำยได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 พันบำท พันบำท ร้อยละ พันบำท 
     

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดือน 1,495,108 158,916 1 1,589 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 1,027,061 148,239 2 2,965 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 144,669 63,195 20 12,639 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 53,883 42,244 100 42,244 

คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 33,241 33,241 100 33,241 

รวม 2,753,962 445,835  92,678 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

  ยอดสุทธิ   
 ลูกหนีต้ำมสัญญำ จำกหลกัประกนั อตัรำขั้นต ่ำ  
 เช่ำซ้ือและ ทีใ่ช้ในกำร ทีใ่ช้ในกำร  
 ดอกเบีย้ทีย่ัง ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ ค่ำเผ่ือหนี ้
 ไม่ถือเป็นรำยได้ สงสัยจะสูญ   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 พันบำท พันบำท ร้อยละ พันบำท 
     

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดือน 2,754,404 688,601 1 6,886 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 1,672,392 541,638 2 10,833 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 291,114 176,580 20, 100 35,345 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 44,765 38,095 100 38,095 

คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 44,541 44,541 100 44,541 

รวม 4,807,216 1,489,455  135,700 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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10 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ (ต่อ) 

 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2547 สมำคมนกับญัชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก  ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ได้ก  ำหนดแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส ำหรับธุรกจิสินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค (Consumer Finance)  
โดยให้หยุดรับรู้รำยได้ส ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกนิกว่ำ 3 งวด อย่ำงไรกต็ำม แนวปฏิบติัดังกล่ำวไดใ้ห้ทำงเลือกไวโ้ดยหำกบริษทัใด 
เห็นว่ำแนวทำงปฏิบติัน้ีไม่เหมำะสมใหเ้ปิดเผยแนวทำงท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยในกำรหยุดรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
ท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกนิกว่ำ 4 งวด 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมียอดลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือคงเหลือท่ีคำ้งช ำระเกนิกว่ำ 3 งวด แต่ยงัคงรับรู้รำยไดใ้นงบกำรเงินรวม
จ ำนวน 293.53 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 488.91 ลำ้นบำท)  
 
นอกจำกน้ี ถ้ำกลุ่มกจิกำรหยุดรับรู้รำยไดต้ำมแนวปฏิบติัท่ีไดก้ล่ำวไวข้้ำงตน้ จะมีผลท ำให้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำซ้ือในงบก  ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ลดลงเป็นจ ำนวน 4.44 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 7.20 ลำ้นบำท)  

 
11 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมส่วนบุคคล - สุทธ ิ

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมีลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีเงินให้กูยื้มส่วนบุคคล ซ่ึงมีอำยุของสัญญำท่ีถึงก  ำหนด 
จ่ำยตำมสัญญำดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 จ ำนวนเงินทีถ่ึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสัญญำ จ ำนวนเงินทีถ่ึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสัญญำ 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
       

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ี       
   เงินใหกู้ย้ืมส่วนบุคคล 25,026,609 5,632,089 30,658,698 16,601,477 3,102,050 19,703,527 

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (3,067,407) (912,251) (3,979,658) (1,893,103) (468,686) (2,361,789) 

รวม 21,959,202 4,719,838 26,679,040 14,708,374 2,633,364 17,341,738 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (497,781) (33,208) (530,989) (339,239) (62,650) (401,889) 
       

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ี       

   เงินใหกู้ย้ืมส่วนบุคคล - สุทธิ 21,461,421 4,686,630 26,148,051 14,369,135 2,570,714 16,939,849 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

53 

 
11 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมส่วนบุคคล - สุทธิ (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมียอดลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมส่วนบุคคลแยกตำมอำยุลูกหน้ี
ท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดือน 22,133,297 13,533,643 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 3,878,645 3,316,006 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 500,754 337,203 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 110,279 81,152 

คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 56,065 73,734 

รวม 26,679,040 17,341,738 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (530,989) (401,889) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมส่วนบุคคล - สุทธิ 26,148,051 16,939,849 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมีลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคลและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงแยก
ตำมอำยุลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ลูกหนีต้ำมสัญญำ   
 เงินกู้ยืมและ ยอดสุทธิ   
 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม จำกหลกัประกนั อตัรำขั้นต ่ำ  
 ส่วนบุคคลและ ทีใ่ช้ในกำร ทีใ่ช้ในกำร  
 ดอกเบีย้ทีย่ัง ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ ค่ำเผ่ือหนี ้
 ไม่ถือเป็นรำยได้ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 พันบำท พันบำท ร้อยละ พันบำท 
     

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดือน 22,133,297 11,993,488 1 119,935 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 3,878,645 1,690,770 2 33,815 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 500,754 254,925 20, 100 240,300 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 110,279 80,874 100 80,874 

คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 56,065 56,065 100 56,065 

รวม 26,679,040 14,076,122  530,989 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมส่วนบุคคล - สุทธิ (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมีลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคลและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงแยก
ตำมอำยุลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ลูกหนีต้ำมสัญญำ   
 เงินกู้ยืมและ ยอดสุทธิ   
 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม จำกหลกัประกนั อตัรำขั้นต ่ำ  
 ส่วนบุคคลและ ทีใ่ช้ในกำร ทีใ่ช้ในกำร  
 ดอกเบีย้ทีย่ัง ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ ค่ำเผ่ือหนี ้
 ไม่ถือเป็นรำยได้ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 พันบำท พันบำท ร้อยละ พันบำท 
     

ไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดือน 13,533,643 7,131,461 1 71,315 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 3,316,006 2,436,395 2, 20 114,623 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 337,203 218,553 20, 100 72,297 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 81,152 69,920 100 69,920 

คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 73,734 73,734 100 73,734 

รวม 17,341,738 9,930,063  401,889 

 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2547 สมำคมนกับญัชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก  ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ไดก้  ำหนดแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกจิสินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดย
ใหห้ยุดรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกนิกว่ำ 3 งวด อย่ำงไรกต็ำม แนวปฏิบติัดงักล่ำวได้ใหท้ำงเลือกไวโ้ดยหำกบริษทัใดเห็นว่ำ
แนวทำงปฏิบติัน้ีไม่เหมำะสมให้เปิดเผยแนวทำงท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยในกำรหยุดรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือท่ีคำ้งช ำระ
ค่ำงวดเกนิกว่ำ 4 งวด 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมียอดลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินให้กูยื้มส่วนบุคคลคงเหลือท่ีคำ้งช ำระเกนิกว่ำ 3 งวดแต่ยงัคง
รับรู้รำยไดใ้นงบกำรเงินรวมจ ำนวน 171.83 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 539.69 ลำ้นบำท) 
 
นอกจำกน้ี ถ้ำกลุ่มกจิกำรหยุดรับรู้รำยได้ตำมแนวทำงปฏิบัติท่ีได้กล่ำวไวข้้ำงตน้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.24 ก) จะมีผลท ำให ้
รำยได้ดอกเบ้ียจำกเงินให้กู ยื้มในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ลดลงเป็นจ ำนวน 1.96 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2560 : 7.22 ลำ้นบำท)  
 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธ ิ

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมียอดเงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียค้ำงรับของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีได้มำจำก 
กำรซ้ือธุรกจิแยกตำมจ ำนวนท่ีถึงก  ำหนดจ่ำยช ำระตำมสัญญำดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 จ ำนวนเงินทีถ่ึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสัญญำ 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่ำ  5 ปี รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี 601,305 511,073 21,596 1,133,974 

บวก   ดอกเบ้ียคำ้งรับ 3,619 - - 3,619 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ 604,924 511,073 21,596 1,137,593 
     

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (193,386) (11,530) (21,176) (226,092) 

หกั  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี - (458) - (458) 

 411,538 499,085 420 911,043 

หกั  เงินส ำรองส่วนเกนิ    (147,197) 

เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ    763,846 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 จ ำนวนเงินทีถ่ึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสัญญำ 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่ำ  5 ปี รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี 777,491 899,015 1,688 1,678,194 

บวก   ดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,609 - - 1,609 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ 779,100 899,015 1,688 1,679,803 
     

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (227,524) (9,711) (17) (237,252) 

หกั  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี - (1,226) - (1,226) 

 551,576 888,078 1,671 1,441,325 

หกั  เงินส ำรองส่วนเกนิ    (135,840) 

เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ    1,305,485 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมียอดเงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีไดม้ำจำก
กำรซ้ือธุรกจิแยกตำมประเภทกำรจดัชั้นดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

  ยอดสุทธิทีใ่ช้ อตัรำทีใ่ช้ใน ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 เงินให้สินเช่ือ ในกำร กำรตั้งค่ำเผ่ือ มูลค่ำทีต้่อง  
 และดอกเบีย้ ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ หนีส้งสัย ตั้งตำมเกณฑ์ มูลค่ำตำมที ่
 ค้ำงรับ สงสัยจะสูญ จะสูญ  ขั้นต ่ำของธปท. บริษัทตั้ง 

 พันบำท พันบำท ร้อยละ พันบำท พันบำท 
      

จดัชั้นปกติ 882,220 878,600 1 8,786 18,280 
จดัชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 26,754 26,557 2 531 26,376 
จดัชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน 803 803 100 803 803 
จดัชั้นสงสัย 9,277 9,277 100 9,277 9,277 

จดัชั้นสงสัยจะสูญ 218,539 168,354 100 168,354 171,356 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,137,593 1,083,591  187,751 226,092 

เงินส ำรองส่วนเกนิ    - 147,197 

รวม    187,751 373,289 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

  ยอดสุทธิทีใ่ช้ อตัรำทีใ่ช้ใน ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 เงินให้สินเช่ือ ในกำร กำรตั้งค่ำเผ่ือ มูลค่ำทีต้่อง  
 และดอกเบีย้ ตั้งค่ำเผ่ือหนี ้ หนีส้งสัย ตั้งตำมเกณฑ์ มูลค่ำตำมที ่
 ค้ำงรับ สงสัยจะสูญ จะสูญ  ขั้นต ่ำของธปท. บริษัทตั้ง 

 พันบำท พันบำท ร้อยละ พันบำท พันบำท 
      

จดัชั้นปกติ 1,416,505 1,414,900 1 14,149 29,036 
จดัชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 13,552 13,500 2 270 13,470 
จดัชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน 27,946 27,946 100 27,946 27,946 
จดัชั้นสงสัย - - 100 - - 

จดัชั้นสงสัยจะสูญ 221,800 163,300 100 163,300 166,800 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,679,803 1,619,646  205,665 237,252 

เงินส ำรองส่วนเกนิ    - 135,840 

รวม    205,665 373,092 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมีเงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 228.62 ล้ำนบำท ท่ีกลุ่มกจิกำรระงบักำรรับรู้
รำยไดด้ว้ยเกณฑค์งคำ้งตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 กำรปรับโครงสร้ำงหนีท้ีม่ีปัญหำ 

 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัไม่มีกำรท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีกบัลูกหน้ีเพ่ิมเติม 
 
รำยละเอียดของลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้ำงหน้ีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกบัลูกหน้ีทั้งส้ินท่ีมีอยู่ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

  จ ำนวนหนี ้  จ ำนวนหนี ้
  ก่อนกำรปรับ  ก่อนกำรปรับ 
  โครงสร้ำงหนี้  โครงสร้ำงหนี้ 

 จ ำนวนรำย พันบำท จ ำนวนรำย พันบำท 
     

ลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้ำงหน้ี 1 95,000 1 95,000 
 
ลูกหน้ีเฉพำะรำยท่ีมีขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี โดยวิธีเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีตำมท่ีกล่ำวข้ำงตน้สำมำรถจ ำแนกระยะเวลำ
กำรคำ้งช ำระตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีไดด้งัต่อไปน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

  ภำระหนี้  ภำระหนี้ 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
ระยะเวลำกำรค้ำงช ำระของสัญญำ จ ำนวน โครงสร้ำงหนี้ โครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน โครงสร้ำงหนี้ โครงสร้ำงหนี้ 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ รำย พันบำท พันบำท รำย พันบำท พันบำท 
       

ไม่เกนิ 1 เดือน - - - - - - 
มำกกว่ำ 1 เดือน ถึง 3 เดือน - - - - - - 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - - - - 
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - - - 

มำกกว่ำ 12 เดือนข้ึนไป 1 95,000 9,588 1 95,000 15,037 

รวม 1 95,000 9,588 1 95,000 15,037 

 
ขอ้มูลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีผ่ำนกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีแลว้มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ดอกเบ้ียรับ 1,313 1,735 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ลูกหน้ีทรัพยสิ์นรอกำรขำย 82,252 71,308 - - 
ลูกหน้ีกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 39 จ)) 216 78 8,861 13,563 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ  2,090 2,939 - 315 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 50,532 62,314 6,236 7,056 
เงินมดัจ ำ 23,461 27,041 1,169 1,368 
ลูกหน้ีกรมบงัคบัคดี 228,249 4,570 - - 
เงินทดรองจ่ำย 58,820 50,701 30 - 
อ่ืนๆ 50,598 23,236 - 2,053 

รวม 496,218 242,187 16,296 24,355 

 
15 ทรัพย์สินรอกำรขำย - สุทธ ิ

 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

รำคำทุน 681,207 378,449 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (23,099) (43,212) 

ทรัพยสิ์นรอกำรขำย - สุทธิ 658,108 335,237 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 เงินลงทนุระยะยำว - สุทธ ิ

 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 รำคำทนุ มูลค่ำยุติธรรม รำคำทนุ มูลค่ำยุติธรรม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินลงทุนเผื่อขำย 178,691 181,628 323,374 330,741 
บวก  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 2,937 - 7,367 - 

เงินลงทุนเผื่อขำย - สุทธิ 181,628 181,628 330,741 330,741 
     

ตรำสำรหน้ีท่ีถือจนครบก  ำหนด - - 1,275 - 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (1,275) - 

ตรำสำรหน้ีท่ีถือจนครบก  ำหนด - สุทธิ - - - - 
     

เงินลงทุนทัว่ไป 70,533 16,781 70,533 16,781 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (53,752) - (53,752) - 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 16,781 16,781 16,781 16,781 
     

รวมเงินลงทุนระยะยำว - สุทธิ  198,409 198,409 347,522 347,522 
 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะยำว มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 เงินลงทนุเผ่ือขำย เงินลงทนุทัว่ไป เงินลงทนุเผ่ือขำย เงินลงทนุทัว่ไป 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 330,741 16,781 251,979 - 
กำรไดม้ำจำกกำรซ้ือธุรกจิ (หมำยเหตุ 37) - - 2,364,555 16,781 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย  ์ (143,802) - (2,041,181) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยส่วนเกินมูลค่ำเงินลงทุนในหุน้กู้ (881) - - - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำย (4,430) - 15,164 - 
กำรเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุน      

   ในบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 17, 37) - - (259,776) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 181,628 16,781 330,741 16,781 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 

   

สัดส่วนของหุ้นสำมัญ
ที่ถือโดยบริษัทใหญ่ 

สัดส่วนของหุ้นสำมัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจกำร 

สัดส่วนของหุ้นสำมัญ
ที่ถือโดยส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

  ประเทศที ่ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

         

บริษัทย่อย         
บริษทั เงินสดทนัใจ จ ำกดั ให้เช่ำซ้ือและให้กูย้มืเงิน ประเทศไทย 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
บริษทั บริหำรสินทรัพย ์เอส ดบับลิว พี จ ำกดั บริหำรสินทรัพย ์ ประเทศไทย 94.99 90.00 94.99 90.00 5.01 10.00 
บริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ประเทศไทย 99.67 90.00 99.67 90.00 0.33 10.00 
บริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั ให้เช่ำซ้ือและให้กูย้มืเงิน    

   และให้บริกำรติดตำมหน้ี ประเทศไทย 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน)          
   (เดิมช่ือ บริษทั เงินทุน          
   กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน)) ธุรกจิเงินทุน ประเทศไทย 45.34 36.35 45.34 36.35 54.66 63.65 
   บริษทั พี เล็นด้ิง จ ำกดั ท ำ Platform ส ำหรับให้บริกำร  

   ปล่อยสินเช่ือ ประเทศไทย 74.99 - 74.99 - 25.01 - 
         
บริษัทย่อยโดยอ้อมภำยใต้บริษัท ศรีสวัสด์ิ         
   อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลด้ิง จ ำกัด         
Srisawad Vietnam LLC ขำยเช่ือ ประเทศเวยีดนำม 100.00 100.00 99.67 90.00 0.33 10.00 
บริษทั เอส ดบับลิว พี เซอร์วสิเซส จ ำกดั ให้บริกำรดำ้นกำรบริหำร 

   จดักำรและที่ปรึกษำ ประเทศไทย 74.99 99.99 74.74 89.99 25.26 10.01 
บริษทั ยไูนเต็ด โคสทอล จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอื่น ประเทศไทย - 97.00 - 87.30 - 12.70 
Srisawad Leasing Lao Co., Ltd. ให้เช่ำซ้ือและให้กูย้มื สำธำณรัฐ    

ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 90.00 90.00 89.70 81.00 10.30 19.00 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 2,949,532 149,970 
เพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัย่อยไดม้ำจำกกำรซ้ือธุรกจิ (หมำยเหตุ 37) - 514,011 
กำรเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนจำกเงินลงทุน 
   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (หมำยเหตุ 16, 37) - 259,776 
เพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัย่อย 971,965 2,025,775 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 3,921,497 2,949,532 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงินลงทนุในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
17.1 รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
บริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมัติเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัท  
ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั จ  ำนวน 2,900,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 290 ล้ำนบำท และบริษทั 
ไดช้ ำระค่ำหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ 
 
บริษทั บริหำรสินทรัพย ์เอสดบับลิวพี จ  ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทั 
บริหำรสินทรัพย ์เอส ดับบลิว พี จ  ำกดั จ  ำนวน 49,996 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 4.99 ลำ้นบำท และบริษทั 
ไดช้ ำระค่ำหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ 
 
บริษทัเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน)”) 
 
ในระหว่ำงงวด บริษทัไดรั้บหุน้สำมัญปันผลของบริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) (“บีฟิท”) จ  ำนวน 3,816,282 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว  ้
หุน้ละ 5 บำท  
 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 6/2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทั 
เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) (“บีฟิท”) จ  ำนวน 19,825,276 หุ้น คิดเป็นมูลค่ำหุ้น ซ้ือขำยรวม 591.39 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษทั  
มีสัดส่วนเงินลงทุนเปล่ียนแปลงจำกอตัรำร้อยละ 36.35 เป็นอตัรำร้อยละ 45.34 
 
บริษทั เงินสดทนัใจ จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 9/2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมัติกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุน
บริษทั เงินสดทนัใจ จ ำกดั โดยจดทะเบียนเพ่ิมทุนหุน้สำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท โดยบริษทัไดล้งทุน
ในหุน้สำมัญจ ำนวน 1,000,000 หุน้ โดยช ำระค่ำหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวน คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 100 ลำ้นบำท  และบริษทัไดช้ ำระ
ค่ำหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ 
 
บริษทั พี เล็นด้ิง จ  ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 12 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของกจิกำร คร้ังท่ี 12/2561 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งบริษทั พี เล็นด้ิง 
จ  ำกดั เพ่ือท ำธุรกจิ Platform ส ำหรับให้บริกำรปล่อยสินเช่ือ โดย บริษทั พี เล็นด้ิง จ  ำกดั ได้ออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 100 บำท โดยบริษทัไดล้งทุนในหุน้สำมญัจ ำนวน 37,498 หุน้ หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 74.99 ของหุน้สำมญั 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงินลงทนุในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

17.1 รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั 
 

Srisawad Vietnam Liability Limited Company 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 19 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ไดช้ ำระทุนเพ่ิมเติม ใหแ้ก ่บริษทั Srisawad Vietnam LLC จ ำนวนทั้งส้ิน 20 ลำ้นบำท และ 28.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

บริษทั เอสดบับลิวพี เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมัติกำรจดทะเบียน 
เพ่ิมทุนบริษทั เอส ดับบลิว พี เซอร์วิสเซส จ ำกดั โดยจดทะเบียนเพ่ิมทุนหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,850,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
โดยบริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดล้งทุนในหุน้สำมัญจ ำนวน 2,100,000 หุน้ โดยช ำระค่ำหุน้สำมัญ
ดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวน คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 210 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั มีสัดส่วนเงินลงทุน
เปล่ียนแปลงจำกอตัรำร้อยละ 99.99 เป็นอตัรำร้อยละ 74.99 
 

บริษทั ยูไนเต็ด โคสทอล จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเลิกบริษทั  ยูไนเต็ด โคสทอล จ ำกดั 
โดยจดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 และได้จดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชีแล้วเม่ือวันท่ี 24 กนัยำยน  
พ.ศ. 2561 กบักระทรวงพำณิชย ์

 

17.2 รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน)”)  
 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม พ.ศ. 2560 กจิกำรไดล้งทุนในหุน้สำมัญของบริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) (“บีฟิท”) จ  ำนวน 53,011,000 หุ้น 
คิดเป็นมูลค่ำหุน้ซ้ือขำยรวม 514.01 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 26.51 ของหุ้นสำมญัทั้งหมดของบีฟิท ซ่ึงเม่ือรวมกบักำรซ้ือ 
เงินลงทุนในบีฟิทคร้ังกอ่นหน้ำในอัตรำร้อยละ 9.84 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ท ำใหก้จิกำรมีเงินลงทุนในบีฟิททั้งส้ินอตัรำ 
ร้อยละ 36.35 ของหุน้สำมญัทั้งหมดของบีฟิท และท ำใหเ้งินลงทุนเผื่อขำยโอนเปล่ียนประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย เน่ืองจำก
กำรมีอ ำนำจควบคุมในบีฟิท กจิกำรไดจ่้ำยช ำระเงินลงทุนในบีฟิทแลว้ทั้งจ  ำนวน 
 

บริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ  ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของกจิกำร คร้ังท่ี 5/2560 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนบริษทั ศรีสวสัด์ิ 
พำวเวอร์ 2014 จ  ำกดั โดยกำรเพ่ิมทุนหุน้สำมญัจ ำนวน 19,990,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท และกจิกำรไดช้ ำระค่ำเพ่ิมทุนหุน้สำมญั
ดงักล่ำวแลว้



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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17 เงินลงทนุในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
17.2 รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีถือหุน้โดยบริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั 
 
Srisawad Leasing Lao Co., Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของกจิกำร คร้ังท่ี 5/2560 ได้มีมติอนุมัติใหจ้ัดตั้ ง Srisawad Leasing 
Lao Co., Ltd. เพ่ือให้บริกำรสินเช่ือในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดย Srisawad Leasing Lao Co., Ltd. ได้ออกหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 3,000 กบีลำว โดย บริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดล้งทุนใน 
หุน้สำมญัจ ำนวน 900,000 หุน้ หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 90.00 ของหุน้สำมญั โดยช ำระค่ำทุนหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวน คิดเป็น
เงินทั้งส้ิน 10.98 ลำ้นบำท 
 
Srisawad Vietnam LLC 
 
เม่ือวนัท่ี 5 มกรำคม พ.ศ. 2560 บริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้ช ำระทุนเพ่ิมเติม ใหแ้กบ่ริษทั 
Srisawad Vietnam LLC จ ำนวนทั้งส้ิน 26.90 ลำ้นบำท  
 

17.3 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทมียอดรวมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมมีจ ำนวน 1,765.34 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 
1,747.71 ลำ้นบำท) โดยจ ำนวน 1,674.61 ลำ้นบำท เป็นของบริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) (พ.ศ. 2560 : 1,715.77 ล้ำนบำท) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัย่อยส่วนท่ีเหลือไม่มีสำระส ำคญั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 
 
รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
จ ำนวนท่ีเปิดเผยส ำหรับบริษทัย่อยแสดงดว้ยจ ำนวนกอ่นกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 

 บริษัท เงินทนุ ศรีสวัสดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

สินทรัพย ์ 19,677,409 11,293,832 

หน้ีสิน (17,160,253) (9,144,204) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,517,156 2,149,628 
   

ส่วนไดเ้สียไดท่ี้ไม่มีอ ำนำจควบคุม 1,674,608 1,715,767 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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17 เงินลงทนุในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

17.3 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 บริษัท เงินทนุ ศรีสวัสดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พันบำท พันบำท 

   
รำยได้ 1,965,712 744,119 

   
ก  ำไรขำดทุน 377,375 234,809 
ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,544) (154,193) 
ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 373,831 80,616 

   
ก  ำไรขำดทุนส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 244,078 32,185 
เงินปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 37,429 35,644 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 บริษัท เงินทนุ 
 ศรีสวัสดิ์ จ ำกดั มหำชน) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (5,595,398) (4,024,462) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 8,378 2,107,554 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงิน 5,993,697 2,493,588 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 406,677 576,680 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 747,034 170,354 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 1,153,711 747,034 

 
17.4 กำรได้มำในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพิ่มทีม่ีนัยส ำคญั 
 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ของ บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) (“บีฟิท”) 
เพ่ิมอีกร้อยละ 8.99 โดยจ่ำยซ้ือส่ิงตอบแทนจ ำนวน 591 ล้ำนบำท เพ่ือแลกกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบีฟิทจ ำนวน 259 ล้ำนบำท 
โดยกลุ่มกจิกำรบันทึกลดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมดงักล่ำว และบันทึกส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลง
สัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัย่อยจ ำนวน 332 ลำ้นบำท ในส่วนของเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซ้ือลูกหนี ้- สุทธ ิ
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรมียอดลูกหน้ีเงินให้กูยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 3,188,783 2,742,052 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (4,409) (3,292) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ 3,184,374 2,738,760 

 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ณ วนัตน้ปี 2,742,052 2,311,621 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,048,584 585,883 
กำรตดัจ ำหน่ำยจำกกำรรับช ำระหน้ี (601,853) (155,452) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ณ วนัปลำยปี 3,188,783 2,742,052 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (4,409) (3,292) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ 3,184,374 2,738,760 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 ทีด่ิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธ ิ

 งบกำรเงินรวม 

  
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์   

 ทีด่ิน อำคำร และติดตั้ง ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
       

ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 2,355 215,923 147,795 146,192 278,110 790,375 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (78,788) (69,166) (72,414) (106,875) (327,243) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,355 137,135 78,629 73,778 171,235 463,132 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,355 137,135 78,629 73,778 171,235 463,132 
กำรไดม้ำจำกกำรซ้ือธุรกจิ (หมำยเหตุ 37) 1,548 - 17 617 8,516 10,698 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 110,053 22,801 42,335 47,953 223,142 
รับโอนจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำย - - - - 352 352 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (6,216) - (16,029) (1,726) (23,971) 

ค่ำเส่ือมรำคำ - (71,460) (27,614) (27,863) (55,819) (182,756) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 3,903 169,512 73,833 72,838 170,511 490,597 
       

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 3,903 307,224 188,010 177,658 330,529 1,007,324 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (137,712) (114,177) (104,820) (160,018) (516,727) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ  3,903  169,512  73,833  72,838  170,511  490,597 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,903  169,512  73,833  72,838  170,511  490,597 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 268,259 39,833 19,201 23,297 350,590 
เพ่ิมข้ึนจำกประมำณกำรร้ือถอน - 6,359 - - - 6,359 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,737) - - (4,008) (8,745) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำร้ือถอน - (371) - - - (371) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (90,169) (31,272) (28,572) (59,084) (209,097) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (9) (3) (3) (10) (25) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 3,903 348,844 82,391 63,464 130,706 629,308 
       

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 3,903 560,934 227,840 196,855 344,555 1,334,087 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (212,090) (145,449) (133,391) (213,849) (704,779) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 3,903 348,844 82,391 63,464 130,706 629,308 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรและกจิกำรมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ใบอนุญำตทำงกำรเงิน (หมำยเหตุ 37) 554,000 554,000 - - 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14,241 9,406  1,030 1,311 

รำคำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 568,241 563,406 1,030 1,311 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เป็นดงัน้ี 
 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560   
รำคำทุน 20,510 20,109 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (12,191) (12,138) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 8,319 7,971 

   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 8,319 7,971 
กำรไดม้ำจำกกำรซ้ือธุรกจิ (หมำยเหตุ 37) 541 - 
กำรโอนออกจำกกำรโอนกจิกำรบำงส่วน - (6,638) 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,133 1,716 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,587) (1,738) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 9,406 1,311 

   
ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำทุน 26,915 1,405 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,509) (94) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 9,406 1,311 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ งำนระหว่ำงท ำ รวม 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ งำนระหว่ำงท ำ รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,406 - 9,406 1,311 - 1,311 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,917 5,663 8,580 - - - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,745) - (3,745) (281) - (281) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 8,578 5,663 14,241 1,030 - 1,030 

       
ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 29,832 5,663 35,495 1,405 - 1,405 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (21,254) - (21,254) (375) - (375) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 8,578 5,663 14,241 1,030 - 1,030 

 
21 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จ ำนวนท่ีสำมำรถใชป้ระโยชนไ์ดภ้ำยใน 12 เดือน 134,375 100,438 - - 

จ ำนวนท่ีสำมำรถใชป้ระโยชนไ์ดเ้กนิกว่ำ 12 เดือน 47,735 27,615 1,853 1,386 

 182,110 128,053 1,853 1,386 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
จ ำนวนท่ีสำมำรถใชป้ระโยชนไ์ดภ้ำยใน 12 เดือน (720) (720) - - 

จ ำนวนท่ีสำมำรถใชป้ระโยชนไ์ดเ้กนิกว่ำ 12 เดือน (141,490) (142,661) - - 

 (142,210) (143,381) - - 
     

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 39,900 (15,328) 1,853 1,386 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม (15,328) 62,119 1,386 59,832 
ลดจำกกำรกำรตีมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกจิกำร - (136,000) - - 
รับรู้ในก  ำไรขำดทุน 54,342 41,887 467 (78,048) 
รับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 886 17,380 - 18,853 

เพ่ิม (ลด) โดยตรงในส่วนของเจำ้ของ  - (714) - 749 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 39,900 (15,328) 1,853 1,386 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

   ภำระผูกพัน    
 ค่ำเผ่ือ ค่ำเผ่ือ ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำย  
 หนีส้งสัยจะสูญ กำรด้อยค่ำ พนักงำน จ่ำยล่วงหน้ำ กำรร้ือถอน รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
       

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 76,240 554 5,884 45,375 - 128,053                       

เพ่ิม (ลด) ในก  ำไรขำดทุน (22,567) 1,778 2,095 72,653 98 54,057 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 53,673 2,332 7,979 118,028 98 182,110 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 78,286 544 2,142 - - 80,972 

เพ่ิม (ลด) ในก  ำไรขำดทุน (2,046) 10 4,456 45,375 - 47,795 

ลดโดยตรงในส่วนของเจำ้ของ - - (714) - - (714) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 76,240 554 5,884 45,375 - 128,053                       

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม  

 
ค่ำเผ่ือ 

หนีส้งสัยจะสูญ 
ก ำไรทีย่ังไม่เกดิขึน้จริง
ของเงินลงทนุเผ่ือขำย กำรตีมูลค่ำยุติธรรม 

 
รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (5,908) (1,473) (136,000) (143,381) 
เพ่ิมในก  ำไรขำดทุน 285 - - 285 

เพ่ิมในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 886 - 886 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (5,623) (587) (136,000) (142,210) 

     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (20,460) (60,309) - (80,769) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัย่อย - - (136,000) (136,000) 
ลดในก  ำไรขำดทุน 14,552 - - 14,522 

เพ่ิมในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 58,836 - 58,836 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (5,908) (1,473) (136,000) (143,381) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   ภำระผูกพัน  
 ค่ำเผ่ือหนี ้ ค่ำเผ่ือกำร ผลประโยชน์  
 สงสัยจะสูญ ด้อยค่ำ พนักงำน รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 1,386 1,386 
เพ่ิมในก  ำไรขำดทุน - - 467 467 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 - - 1,853 1,853 

     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 76,221 359 2,105 78,685 
ลดในก  ำไรขำดทุน (76,221) (359) (1,468) (78,048) 
เพ่ิมโดยตรงในส่วนของเจำ้ของ - - 749 749 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 - - 1,386 1,386 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

71 

 
21 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไรทีย่ังไม่เกดิขึน้จริง  
 จำกเงินลงทนุเผ่ือขำย รวม 

 พันบำท พันบำท 
   

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 

เพ่ิมในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 - - 

   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (18,853) (18,853) 

เพ่ิมในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 18,853 18,853 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 - - 

 
22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินประกนักำรเช่ำ 60,347 51,356 3,287 2,977 
เงินประกนัพนกังำน 48,398 32,504 - - 
เงินฝำกท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 1,436 1,724 - - 

เงินมดัจ ำอ่ืน 21,788 3,682 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 131,969 89,266 3,287 2,977 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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23 เงินรับฝำกและตรำสำรหนี้ทีอ่อก 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินรับฝำกและตรำสำรหน้ีท่ีออกของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือธุรกจิประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

23.1) เงินรับฝำก 
 

จ ำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พันบำท พันบำท 
   

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 404,425 67,689 
จ่ำยคืนเม่ือส้ินระยะเวลำ 6,869,548 6,000,087 

รวม 7,273,973 6,067,776 
 

จ ำแนกตำมสกุลเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผูฝ้ำก 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พันบำท พันบำท 
   

ในประเทศ   
   เงินบำท 7,273,916 6,067,720 
ต่ำงประเทศ   
   เงินบำท 57 56 

รวม 7,273,973 6,067,776 
 

23.2) ตรำสำรหน้ีท่ีออก 
 

จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรหน้ีท่ีออก 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พันบำท พันบำท 

   

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 6,000 6,000 

รวม 6,000 6,000 
 

จ ำแนกตำมสกุลเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผูฝ้ำก 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พันบำท พันบำท 
   

ในประเทศ   
   เงินบำท 6,000 6,000 

รวม 6,000 6,000 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมีตรำสำรหน้ีท่ีออกจ ำนวน 6 ล้ำนบำท ในอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : 
จ ำนวน 6 ลำ้นบำท ในอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี)  



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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24 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,050,000 2,300,000 3,050,000 1,300,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใชใ้นกำรซ้ือลูกหน้ี 338,826 - - - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ท่ีถึงก  ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,703,889 1,921,944 330,556 150,000 

รวมเงินกูย้ืมหมุนเวียน 7,092,715 4,221,944 3,380,556 1,450,000 

     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 741,944 2,197,500 250,000 200,000 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมุนเวียน 741,944 2,197,500 250,000 200,000 

รวมเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 7,834,659 6,419,444 3,630,556 1,650,000 

 
24.1) กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 2,300,000 5,650,000 1,300,000 5,250,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นเพ่ิม 7,850,000 9,255,000 7,850,000 8,655,000 
จ่ำยช ำระคืนเงินกูยื้มระยะสั้น (6,100,000) (12,605,000) (6,100,000) (12,405,000) 

กำรโอนออกจำกกำรโอนกจิกำรบำงส่วน - - - (200,000) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 4,050,000 2,300,000 3,050,000 1,300,000 

 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.10 - 2.65 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.00 - 4.00 ต่อปี) มีก  ำหนดช ำระคืน
ดอกเบ้ียและเงินตน้ทั้งจ  ำนวนเม่ือครบก  ำหนด 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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24 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ) 

 
24.2) กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพ่ือใชใ้นกำรซ้ือลูกหน้ี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ 

พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - 55,917 - - 
เงินกูยื้มระยะสั้นเพ่ิม 786,438 258,497 - - 

จ่ำยช ำระคืนเงินกูยื้มระยะสั้น (447,612) (314,414) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 338,826 - - - 

 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพ่ือใชใ้นกำรซ้ือลูกหน้ีไม่มีอัตรำดอกเบ้ีย (พ.ศ. 2560 : ไม่มีดอกเบ้ีย) มีก  ำหนดช ำระคืนเงินต้น 
ทั้งจ  ำนวนเม่ือครบก  ำหนด 

 
24.3) กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงรวมส่วนท่ีจะถึงก  ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 4,119,444 2,701,389 350,000 2,701,389 
เงินกูยื้มเพ่ิม 1,460,000 1,900,000 500,000 1,900,000 
โอนเปล่ียนประเภทจำกเงินกูย้ืมจำก     
   กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั - 400,000 - 400,000 
จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม (2,133,611) (881,945) (269,444) (393,889) 

กำรโอนออกจำกกำรโอนกจิกำรบำงส่วน - - - (4,257,500) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 3,445,833 4,119,444 580,556 350,000 

 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 - 4.15 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี) มีก  ำหนดช ำระคืน
ดอกเบ้ียและเงินตน้ทุกส้ินเดือนและเม่ือครบก  ำหนด 
 
กลุ่มกจิกำรและกจิกำรมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใชจ้  ำนวน 3,500 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 16,016 ล้ำนบำท) โดยสัญญำเงินกูยื้มเหล่ำน้ี 
ไดร้ะบุใหก้ลุ่มกจิกำรและกจิกำรตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจำ้ของ โดยค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมรำยปี 
ทั้งน้ี กลุ่มกจิกำรและกจิกำรสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขตำมสัญญำไดค้รบถว้น  

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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25 ภำระผูกพันหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำวท่ีถึงก  ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 29,166 28,275 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 19,280 42,462 
   

รวม 48,446 70,737 

 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

ครบก  ำหนดภำยใน 1 ปี 30,614 30,774 
ครบก  ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 19,852 44,069 

หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำระยะยำว (2,020) (4,106) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 48,446 70,737 
   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว   
   - ส่วนท่ีหมุนเวียน 29,166 28,275 

   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 19,280 42,462 

 48,446 70,737 

 
26 เจ้ำหนีอ้ื่น 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เจำ้หน้ีอ่ืน 321,980 139,005 2,135 1,888 
เจำ้หน้ีกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 39 ญ)) 863 849 27,145 43,078 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 260,015 295,639 10,869 8,558 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 80,974 50,749 51,814 50,749 

อ่ืนๆ 78,635 66,321 1 - 

รวม 742,467 552,563 91,964 104,273 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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27 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั   
-  ครบก  ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,258,500 2,465,000 
-  ครบก  ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี 3,268,200 4,875,000 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและมีหลกัประกนั    

-  ครบก  ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี 4,411,383 1,225,000 

รวมหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 8,938,083 8,565,000 

 
กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลักประกนั ซ่ึงรวมส่วนท่ีจะถึงก  ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 ข้องบกำรเงินรวมและงบทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ไม่มีประกนั มีประกนั ไม่มีประกนั มีประกนั 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 7,340,000 1,225,000 5,540,000 - 
กำรออกหุน้กู ้     
   เงินตน้ - สุทธิจำกตน้ทุนกำรกูย้ืม - 3,184,592 4,000,000 1,225,000 
จ่ำยคืนหุน้กู ้ (2,813,300) - (2,200,000) - 

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรออกหุน้กู ้ - 1,791 - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 4,526,700 4,411,383 7,340,000 1,225,000 

 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.80 - 4.75 ต่อปี ตำมท่ีระบุในกำรออกหุน้กูแ้ต่ละครำว (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.50 - 4.50 ต่อปี) มีก  ำหนด
ช ำระคืนดอกเบ้ียทุกไตรมำส และช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ  ำนวนเม่ือครบก  ำหนด 
 

สัญญำหุ้นกูเ้หล่ำน้ีได้ระบุให้กลุ่มกจิกำรและกจิกำรต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้ำของโดยค ำนวณจำก 
งบกำรเงินรวมรำยปี ทั้งน้ีกลุ่มกจิกำรและกจิกำรสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขตำมสัญญำไดค้รบถว้น 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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28 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 40,009 29,422 9,265 6,931 
     

ขำดทนุทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 11,353 7,949 2,334 4,346 
     

กำรวัดมูลค่ำใหม่     
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ - (3,568) - 3,746 
 
จ ำนวนท่ีรับรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 40,009 29,422 9,265 6,931 
     

หนีสิ้นทีรั่บรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 40,009 29,422 9,265 6,931 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชนท่ี์ก  ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 29,422 10,709 6,931 10,527 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 10,475 7,644 2,175 4,169 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 878 305 159 177 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือกจิกำร - 19,000 - - 
โอนออกผลประโยชนจ์ำกกำรปรับโครงสร้ำงกจิกำร - - - (11,688) 
จ่ำยผลประโยชน ์ (766) (4,668) - - 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ :     
ผล (ก  ำไร) ขำดทุนท่ีเกดิจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำน     
   ดำ้นประชำกรศำสตร์ - (5,220) - 29 
ผลขำดทุนท่ีเกดิจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำน     
   ทำงกำรเงิน - 2,750 - 776 
ผล (ก  ำไร) ขำดทุนท่ีเกดิจำกประสบกำรณ ์ - (1,098) - 2,941 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 40,009 29,422 9,265 6,931 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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28 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำนรับรู้ในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 10,475 7,644 2,175 4,169 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 878 305 159 177 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับภำระผูกพนั     

   ผลประโยชนพ์นกังำน - (3,568) - 3,746 

 11,353 4,381 2,334 8,092 

 
ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้เป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.47 - 3.52 ร้อยละ 2.29 - 3.32 ร้อยละ 2.47 ร้อยละ 2.29 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 5.50 ร้อยละ 7.00 
อตัรำกำรเสียชีวิต ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 
อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 2.00 – 30.00 ร้อยละ 3.50 - 20.00 ร้อยละ 2.00 - 20.00 ร้อยละ 7.00 - 20.00 
อำยุเกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลกัในกำรค ำนวณ 
 

 ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

สมมติฐำนทำงกำรเงิน     
   อตัรำคิดลด     
      เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (11.52) (13.05) (5.48) (5.59) 
      ลดลงร้อยละ 1 13.86 15.97 5.98 6.15 
     

   อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     
      เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1    13.01 15.23 5.54 6.14 
      ลดลงร้อยละ 1 (11.10) (12.73) (5.20) (5.70) 
     
สมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์     
   อตัรำกำรเสียชีวิต     
      เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (0.81) (0.70) (1.38) (1.14) 
      ลดลงร้อยละ 1 0.73 0.69 1.25 1.02 
     

   อตัรำกำรลำออก     
      เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (8.15) (10.65) (0.85) (2.34) 
      ลดลงร้อยละ 10 9.97 13.20 0.90 2.64 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ข้อสมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบัติ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติบำงเร่ืองอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห ์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกนักบั กำรค ำนวณหน้ีสิน
บ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวค้ ำนวณด้วยวิธีคิดลด  
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน)  
 
วิธีกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีกอ่น 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชนคื์อ 8 - 23 ปี (พ.ศ. 2560 : 8 - 24 ปี) 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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28 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวิเครำะหก์ำรครบก  ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่มีกำรคิดลด 
 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-3 ปี ระหว่ำง 3-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ - 2,444 13,363 81,076 96,883 

รวมภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำน - 2,444 13,363 81,076 96,883 

 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-3 ปี ระหว่ำง 3-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ - 143 14,084 248,095 262,322 

รวมภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำน - 143 14,084 248,095 262,322 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-3 ปี ระหว่ำง 3-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ - 1,694 10,431 8,672 20,797 

รวม - 1,694 10,431 8,672 20,797 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-3 ปี ระหว่ำง 3-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ - - 13,199 7,287 20,486 

รวม - - 13,199 7,287 20,486 
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29 ทนุเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

 
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น  

 จ ำนวนหุ้น ทีอ่อกและ ทีอ่อกและ มูลค่ำ จำกกำรจ่ำยโดย  
 ทีอ่อก ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รวม 

 พันหุ้น พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
       

รำคำตำมบญัชีตน้ปี       
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,129,952 1,087,368 1,087,368 1,424,760 36,190 2,548,318 

กำรเพ่ิมหุน้สำมญั 119,758 60,404 60,404 - - 60,404 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี       

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 1,249,710 1,147,772 1,147,772 1,424,760 36,190 2,608,722 
       

รำคำตำมบญัชีตน้ปี       
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,086,494 1,045,496 1,045,496 1,421,801 36,190 2,503,487 
กำรเพ่ิมหุน้สำมญั 43,458 41,872 41,872 2,959 - 44,831 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี       

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 1,129,952 1,087,368 1,087,368 1,424,760 36,190 2,548,318 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 มีมติให ้
 

1. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,129,951,865 บำท เป็น 1,129,950,908 บำท โดยลดหุ้นสำมัญจ ำนวน 957 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ  
1 บำท ซ่ึงเหลือจำกกำรจดัสรรหุน้ปันผล 

2. อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,129,950,908 บำท เป็น 1,192,717,081 บำท โดยออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 62,766,173 หุ้น มูลค่ำ 
ท่ี ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัน้ี 
- จดัสรรหุน้จ ำนวน 60,409,383 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญั 
- จดัสรรหุ้นจ ำนวน 2,356,790 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ 

ซ้ือหุน้สำมญัของกจิกำรคร้ังท่ี 1 (SAWAD-W1) 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2561 มีมติให ้
 

1. อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,192,717,081 บำท เป็น 1,192,710,379 บำท โดยลดหุน้สำมญัจ ำนวน 6,702 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
1 บำท ซ่ึงเหลือจำกกำรจดัสรรหุน้ปันผล 

2. อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,192,710,379 บำท เป็น 1,249,710,379 บำท โดยออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่ำ 
ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2560 มีมติให ้
 

1. อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,086,493,519 บำท เป็น 1,086,492,179 บำท โดยลดหุน้สำมญัจ ำนวน 1,340 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ  
1 บำท ซ่ึงเหลือจำกกำรจดัสรรหุน้ปันผล 

2. อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,086,492,179 บำท เป็น 1,129,951,865 บำท โดยออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 43,459,686 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้
หุน้ละ 1 บำท และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัน้ี 
- จดัสรรหุน้จ ำนวน 41,819,859 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญั 
- จดัสรรหุ้นจ ำนวน 1,639,827 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สำมญัของกจิกำรคร้ังท่ี 1 (SAWAD-W1) 
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30 เงินปันผล 

 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 มีมติให้จ่ำยปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี พ.ศ. 2560 
ใหแ้กผู่ถื้อหุน้จ ำนวน 68.50 ลำ้นบำท โดยบริษทัจะจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวเป็นเงินสด และหุน้สำมญัดงัน้ี 
 
1. จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.007 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 7,611,583 บำท 
2. จ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบริษทัจ ำนวน 60,409,383 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัรำ 18 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลรวม
เป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 60,409,383 บำท คิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.056 บำท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้บริษทัจะจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด
แทนกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.056 บำท ซ่ึงมีเศษหุน้ทั้งส้ิน 6,702 หุน้ 

 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมไปเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จ  ำนวน 60,402,681 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุน้ละ 1 บำท 
 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2560 มีมติให้จ่ำยปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี พ.ศ. 2559 
ใหแ้กผู่ถื้อหุน้จ ำนวน 47.05 ลำ้นบำท โดยบริษทัจะจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวเป็นเงินสด และหุน้สำมญัดงัน้ี 
 
1. จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.005 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 5,227,482 บำท 
2. จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของกจิกำร จ ำนวน 41,819,859 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท  ให้แกผู่ถื้อหุ้นในอัตรำ 25 หุ้นเดิมต่อ  1 หุ้น  
ปันผลรวมเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 41,819,859 บำท คิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.04 บำท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้กจิกำรจะจ่ำยเงินปันผล
เป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.04 บำท ซ่ึงมีเศษหุน้ทั้งส้ิน 957 หุน้ 

 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมไปเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 จ ำนวน 41,818,902 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุน้ละ 1 บำท 
 

31 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 112,995 108,649 
จดัสรรระหว่ำงปี 11,976 4,346 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 124,971 112,995 

 
ตำมพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กจิกำรต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก  ำไรสุทธิหลงัจำกหักส่วนของ
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำย 
เงินปันผลได ้
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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32 รำยได้อื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยไดค่้ำธรรมเนียม  1,752,191 1,411,535 - - 
ก  ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม - 185,645 - - 
ก  ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 52,897 232,066 - - 
ก  ำไรจำกลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 131,492 20,564 - - 

อ่ืนๆ 145,863 53,623 3,470 8,505 

รวมรำยไดอ่ื้น 2,082,443 1,903,433 3,470 8,505 

 
33 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรตลำด 45,700 64,965 643 631 
ค่ำตอบแทนทำงกำรตลำด 133,751 118,493 222 1,203 
ค่ำท่ีปรึกษำและค่ำบริกำรวิชำชีพ  29,313 30,528 8,365 14,973 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน  1,531,460 1,312,692 50,034 55,687 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  213,579 186,344 281 94 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพ้ืนท่ี  424,349 372,916 8,128 17,418 
ภำษีธุรกจิเฉพำะและภำษีอ่ืน  199,161 153,632 9 - 
ค่ำสำธำรณูปโภค  125,866 109,139 468 2,751 
ค่ำพลงังำนเช้ือเพลิง 41,826 42,015 3 14 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย 8,887 41 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดตำมทวงถำม 12,127 15,356 - - 
ตน้ทุนขำย - 7,555 - - 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรอ่ืน 280,157 252,138 24,520 42,342 

รวมค่ำใชจ่้ำย 3,046,176 2,665,814 92,673 135,113 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 779,326 657,365 41,864 325,186 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 21)     
เพ่ิมในสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (54,342) (41,887) (467) 78,048 

ลดจำกกำรโอนกจิกำร (หมำยเหตุ 38) - - - (389,270) 

รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 724,984 615,478 41,397 13,964 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับก  ำไรกอ่นหักภำษีของกจิกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก  ำไรทำงบัญชีคูณกบัอตัรำภำษี โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ก  ำไรกอ่นภำษี 3,725,874 3,330,628 381,082 1,871,012 

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 745,175 666,126 76,216 374,202 
ผลกระทบทำงภำษีของ :     
   ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้มซ่ึงไม่สำมำรถน ำมำหกั     
      เป็นค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีได้ 3,692 1,429 13 272 
   รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี (474) (13,403) (34,823) (4,071) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิมเติม (27,466) (1,418) - (95) 
   ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
      สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (4,057) (31,411) (9) 32,926 
   กำรใชข้ำดทุนทำงภำษีท่ีผ่ำนมำซ่ึงยงัไม่รับรู้ - (5,845) - - 

ลดจำกกำรโอนกจิกำรบำงส่วน (หมำยเหตุ 38) - - - (389,270) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 724,984 615,478 41,397 13,964 
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35 ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก  ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมัญของบริษทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีถือโดย 
ผูถื้อหุน้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ส่วนแบ่งก  ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่      
   (พนับำท) 2,768,360 2,666,599 339,685 1,467,779 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือ     

   โดยผูถื้อหุน้ (พนัหุน้) 1,147,772 1,147,772 1,147,772 1,147,772 

ก  ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 2.41 2.32 0.30 1.28 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กจิกำรมีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด แต่ไม่กอ่ใหเ้กดิกำรปรับลดก  ำไรต่อหุน้ 
 

36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำใด  ๆท่ีท  ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินของกจิกำรหน่ึงและหน้ีสินทำงกำรเงิน หรือตรำสำรทุนของอีกกจิกำรหน่ึงเพ่ิมข้ึน 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 

เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจึงย่อมมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเกดิจำกสกุลเงินท่ีหลำกหลำย 
โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดองเวียดนำมและกบีลำว ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเกดิข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำรของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 

กลุ่มกจิกำรลงทุนในบริษทัย่อยท่ีอยู่ประเทศเวยีดนำมและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ซ่ึงสินทรัพยสุ์ทธิมีควำมเส่ียงจำกกำรแปลงค่ำ
สกุลเงิน อย่ำงไรกต็ำม สกุลเงินดองเวียดนำมและกบีลำวมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีจะเกดิข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคตค่อนขำ้งต ่ำ 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

กลุ่มกจิกำรประสบกบัควำมเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกบัผลกระทบของกำรเคล่ือนไหวของระดบัอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำด ซ่ึงมีผลต่อฐำนะกำรเงิน
และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมอัตรำตลำดและอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี  
อำจท ำใหก้ลุ่มกจิกำรมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย 
 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มกจิกำรมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหน้ีเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม 
ส่วนบุคคล และเงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ 
 

ผูบ้ริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก  ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดังนั้นกลุ่มกจิกำรจึงไม่คำดว่ำจะได้รับ 
ควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือซ่ึงจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกจิกำรอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีธุรกจิ
เช่ำซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มส่วนบุคคล และเงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงอนัเกดิจำกกำรท่ีกลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถจ่ำยหน้ีและภำระผูกพนัไดเ้ม่ือถึงก  ำหนดเวลำ หรือไม่สำมำรถ
เปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดท้นัเวลำหรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนไดเ้พียงพอตำมควำมตอ้งกำร  
 

ผูบ้ริหำรจะเป็นผูรั้บผิดชอบกำรบริหำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร รวมถึงกำรจดัหำแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยำว  
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย  
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 มีอัตรำ ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ   

 ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหม่หรือวันครบก ำหนด   
 ปรับขึน้ลง เม่ือ น้อยกว่ำ   มำกกว่ำ ไม่มี  
 ตำมอัตรำตลำด ทวงถำม 1 ปี  1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 930 - 452 - - 1,027 2,409 
เงินลงทุนระยะส้ัน - สุทธิ - - 1 - - 511 512 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ - - 1,707 1,047 - - 2,754 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีเงินให ้        
   กูย้ืมส่วนบุคคล - สุทธิ - - 21,959 4,720 - - 26,679 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ - - 601 511 22 - 1,134 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแกส่ถำบนักำรเงิน - - 600 - - - 600 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 105 105 
เงินลงทุนระยะยำว - สุทธิ (หมำยเหตุ 16) - - - 198 - - 198 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ - - - 3,189 - - 3,189 

 930 - 25,320 9,665 22 1,643 37,580 

        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินรับฝำก - 404 5,065 1,804 - - 7,273 
ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 6 - - - 6 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 4,050 - - - 4,050 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน        
   เพ่ือใชใ้นกำรซ้ือลูกหน้ี - - 339 - - - 339 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 2,704 742 - - 3,446 
ภำระผูกพนัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว - - 29 19 - - 48 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - - 1,258 7,693 - - 8,951 

 - 404 13,451 10,258 - - 24,113 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 มีอัตรำ ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ   

 ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหม่หรือวันครบก ำหนด   
 ปรับขึน้ลง เม่ือ น้อยกว่ำ   มำกกว่ำ ไม่มี  
 ตำมอัตรำตลำด ทวงถำม 1 ปี  1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 904 - 240 - - 709 1,853 
เงินลงทุนระยะส้ัน - สุทธิ - - 1 - - 2,312 2,313 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ - - 2,942 1,865 - - 4,807 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีเงินให ้        
   กูย้ืมส่วนบุคคล - สุทธิ - - 14,709 2,633 - - 17,342 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ - - 779 901 - - 1,680 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแกส่ถำบนักำรเงิน - - 1,350 - - - 1,350 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 101 101 
เงินลงทุนระยะยำว - สุทธิ (หมำยเหตุ 16) - - 50 85 193 20 348 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ - - - 2,742 - - 2,742 

 904 - 20,071 8,226 193 3,142 32,536 

        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินรับฝำก - 68 4,781 1,219 - - 6,068 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - - 6 - - - 6 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 2,300 - - - 2,300 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 1,922 2,197 - - 4,119 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว - - 28 43 - - 71 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - - 2,465 6,100 - - 8,565 

 - 68 11,502 9,559 - - 21,129 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 

 มีอัตรำ ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ   

 ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหม่หรือวันครบก ำหนด   

 
ปรับขึน้ลง 

ตำมอัตรำตลำด 
เม่ือ 

ทวงถำม 
น้อยกว่ำ  

1 ปี  1 - 5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี 
ไม่มี

ดอกเบีย้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 119 - - - - 259 378 
เงินลงทุนระยะส้ัน - สุทธิ - - - - - 306 306 
ลูกหน้ีกจิกำรท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย        
    ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม - - 245 2,865 - - 3,110 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแกก่จิกำรท่ีเก ีย่วขอ้งกนั - 5,359 - - - - 5,359 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแกก่จิกำรท่ีเก ีย่วขอ้งกนั - - - 8,000 - - 8,000 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 10 10 

 119 5,359 245- 10,865 - 575 17,163 

        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 3,050 - - - 3,050 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 331 250 - - 581 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - - 1,258 7,693 - - 8,951 

 - - 4,639 7,943 - - 12,582 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 

 มีอัตรำ ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ   

 ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่หรือวันครบก ำหนด   

 
ปรับขึน้ลง 

ตำมอัตรำตลำด 
เม่ือ 

ทวงถำม 
น้อยกว่ำ  

1 ปี  1 - 5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี 
ไม่มี

ดอกเบีย้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 143 - - - - 95 238 
เงินลงทุนระยะส้ัน - สุทธิ - - - - - 1,010 1,010 
ลูกหน้ีกจิกำรท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย        
    ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม - - 2,475 6,340 - - 8,815 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแกก่จิกำรท่ีเก ีย่วขอ้งกนั - 2,674 - - - - 2,674 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแกก่จิกำรท่ีเก ีย่วขอ้งกนั - - - 2,500 - - 2,500 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 15 15 

 143 2,674 2,475 8,840 - 1,120 15,252 

        
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 1,300 - - - 1,300 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 150 200 - - 350 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - - 2,465 6,100 - - 8,565 

 - - 3,915 6,300 - - 10,215 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,957 452 - - 2,409 
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 511 1 - - 512 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ - 1,707 1,047 - 2,754 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินให ้      
   กูย้ืมส่วนบุคคล - สุทธิ - 21,959 4,720 - 26,679 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ - 605 533 - 1,138 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกส่ถำบนักำรเงิน  - 600 - - 600 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 108 108 
เงินลงทุนระยะยำว - สุทธิ - - 198 - 198 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ - - 3,189 - 3,189 

 2,468 25,324 9,687 108 37,587 

      
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เงินรับฝำก 404 5,065 1,804 - 7,273 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - 6 - - 6 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 4,050 - - 4,050 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใชใ้น      
   กำรซ้ือลูกหน้ี - 339 - - 339 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 2,704 742 - 3,446 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว - 29 19 - 48 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - 1,258 7,693 - 8,951 

เจำ้หน้ีอ่ืน 2 71 8 - 81 

 406 13,522 10,266 - 24,194 

 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,613 240 - - 1,853 
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ - 1 - 2,312 2,313 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ - 2,942 1,865 - 4,807 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและลูกหน้ีเงินให ้      
   กูย้ืมส่วนบุคคล - สุทธิ - 14,709 2,633 - 17,342 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ - 779 901 - 1,680 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกส่ถำบนักำรเงิน - 1,350 - - 1,350 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 101 101 
เงินลงทุนระยะยำว - - 348 - 348 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - - 2,742 - 2,742 

 1,613 20,021 8,489 2,413 32,536 

      
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เงินรับฝำก 108 4,735 1,225 - 6,068 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - 6 - - 6 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 2,300 - - 2,300 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 1,922 2,197 - 4,119 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว - 28 43 - 71 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - 2,465 6,100 - 8,565 

เจำ้หน้ีอ่ืน - 51 - - 51 

 108 11,507 9,565 - 21,180 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 378 - - - 378 
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 306 - - - 306 
ลูกหน้ีกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย      
    ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ - 245 2,865 - 3,110 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั  5,402 - - - 5,402 
   และดอกเบ้ียคำ้งรับ      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั - - 8,017 - 8,017 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - 10 10 

 6,086 245 10,882 10 17,223 

      
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 3,050 - - 3,050 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 331 250 - 581 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - 1,258 7,693 - 8,951 

เจำ้หน้ีอ่ืน - 79 - - 79 

 - 4,718 7,943 - 12,661 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 238 - - - 238 
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ - - - 1,010 1,010 
ลูกหน้ีกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย      
    ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ - 2,710 6,340 - 9,050 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั 2,682 - - - 2,682 
   และดอกเบ้ียคำ้งรับ      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั - - 2,500 - 2,500 

ลูกหน้ีอ่ืน - 20 - 15 35 

 2,920 2,730 8,840 1,025 15,515 

      
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 1,300 - - 1,300 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 150 200 - 350 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ - 2,465 6,100 - 8,565 

เจำ้หน้ีอ่ืน - 94 - - 94 

 - 4,009 6,300 - 10,309 

 
37 กำรซ้ือธุรกจิ 

 
เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 กลุ่มกจิกำรซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 9.84 ของหุน้สำมญัของ บริษทัเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) (“บีฟิท”) 
เป็นจ ำนวน 157.71 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรซ้ือส่วนไดเ้สียเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 26.51 ของหุ้นสำมัญรวมเป็น 
ร้อยละ 36.35 และท ำใหมี้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมบีฟิท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำท่ีเกีย่วขอ้งกบับีฟิท ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนใหแ้ละมูลค่ำยุติธรรมแสดงเป็นก  ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 185.65 ลำ้นบำท 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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37 กำรซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

ตำรำงต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือบีฟิท และจ ำนวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมำซ่ึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกจิ รวมถึงมูลค่ำยุติธรรม 
ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบีฟิท ณ วนัท่ีรวมธุรกจิ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำย ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ.2560 
 พันบำท 
  

เงินสด 514,011 
ส่ิงตอบแทนทั้งหมดทีโ่อนให้ 514,011 
  
มูลค่ำยุติธรรมของส่วนไดเ้สียในบีฟิทซ่ึงถืออยู่กอ่นวนัรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 16) 259,776 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด 773,787 
  
มูลค่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 154,817 
ลูกหน้ีอ่ืน 23,500 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกส่ถำบนักำรเงิน 1,450,000 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 167 
เงินลงทุนระยะยำว - สุทธิ  2,381,336 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ 1,497,473 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 19) 10,698 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมำยเหตุ 20) 554,541 
เงินรับฝำก (3,164,633) 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก (6,410) 
เจำ้หน้ีอ่ืน (19,734) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (6,483) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,362) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (193,167) 
ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำน (19,000) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,312) 

  
สินทรัพย์ทีส่ำมำรถระบุได้ - สุทธิ 2,639,431 
  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (1,679,999) 
ส่วนเกนิของมูลค่ำยุติธรรมมำกกว่ำรำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุน  (185,645) 

รวม 773,787 
 

กลุ่มกจิกำรรับรู้ก  ำไรจ ำนวน 102.06 ล้ำนบำท จำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียร้อยละ 9.84 ในส่วนของเจำ้ของในบีฟิทท่ีกลุ่มกจิกำรถือไว้
เป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขำยกอ่นท่ีจะมีกำรซ้ือธุรกจิ ก  ำไรจ ำนวนน้ีแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษทัส ำหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 

รำยได้ท่ีรวมอยู่ในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมได้รวมรำยได้ของบีฟิทตั้ งแต่วนัท่ี  9 มีนำคม พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวน 678.97 ล้ำนบำท  
ก  ำไรสุทธิรวมจ ำนวน 50.29 ล้ำนบำท ได้ถูกรวมในรอบระยะเวลำเดียวกนั หำกบีฟิทได้ถูกรวมในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2560 งบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจะแสดงรำยได้จ  ำนวน 731.51 ลำ้นบำท และก  ำไรสุทธิรวมจ ำนวน 71.14 ลำ้นบำท และก  ำไรจำกกำร
โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยจ ำนวน 94.27 ลำ้นบำท 
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38 กำรโอนธุรกจิบำงส่วนภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 

 
เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมัติกำรโอนลูกหน้ีสินเช่ือประเภทสัญญำเช่ำซ้ือของกจิกำร 
พร้อมดว้ยทรัพยสิ์นและหน้ีสินอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งใหแ้กบ่ริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั หลงัจำกกจิกำรโอนขำยลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มของกจิกำร
แกบ่ริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 กจิกำรไดโ้อนทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่ำวให้แกบ่ริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั ดว้ยมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ
จ ำนวน 1,331 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำท่ีอำจเปล่ียนแปลงไปตำมขอ้ตกลง และถูกรำยงำนในงบกำรเงินเป็นกำรโอนธุรกจิบำงส่วนภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกนั 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม  พ.ศ. 2560 

  พันบำท 
   

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  4,159,666 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน  (102,180) 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน  (69,460) 
   

รวมกระแสเงินสด  3,988,026 

 
รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ีถูกโอนกจิกำรมีดงัน้ี 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม   พ.ศ. 2560 
  พันบำท 
   
รำยได้   
   
รำยไดด้อกเบ้ีย  2,295,706 
รำยไดอ่ื้น  717,091 

รวมรำยได้  3,012,797 
   
ค่ำใช้จ่ำย   
   
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร  93,022 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  1,143,781 
(กลบัรำยกำร) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  (153,926) 

รวมค่ำใช้จ่ำย  1,082,877 
   
ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  1,929,920 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  (129,930) 
   
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  1,799,990 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ - (389,270) 
   
ก ำไรสุทธิส ำหรับปีจำกกำรโอนกจิกำรบำงส่วน - 1,410,720 
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39 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
กจิกำรหรือบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรือกจิกำรท่ีควบคุมหรือถูกควบคุมโดยกจิกำรไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักจิกำร รวมถึงกจิกำรท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้นในบริษทัย่อย และกจิกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพล  
อย่ำงเป็นสำระส ำคญักบักจิกำร ผูบ้ริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของกจิกำร ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับุคคลดังกล่ำว 
และกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนักบักจิกำรแต่ละรำยกำร กจิกำรค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำ
รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
ในระหว่ำงปี กจิกำรมีรำยกำรธุรกจิท่ีส ำคัญกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั รำยกำรธุรกจิดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลง
ร่วมกนัระหว่ำงกลุ่มกจิกำรและกจิกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงลักษณะของควำมสัมพนัธ์กบักจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั รวมทั้งรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัสำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 
  

บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ  ำกดั (มหำชน) 
   (เดิมช่ือ “บริษทั กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน)”) 

 
บริษทัย่อย (ตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนำคม พ.ศ. 2560) 

บริษทั เงินสดทนัใจ จ ำกดั บริษทัย่อย 
บริษทั บริหำรสินทรัพย ์เอส ดบับลิว พี จ  ำกดั  บริษทัย่อย 
บริษทั ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ำกดั บริษทัย่อย 
บริษทั พี เลนด้ิง จ  ำกดั บริษทัย่อย 
บริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ  ำกดั บริษทัย่อย 
Srisawad Leasing Lao Co., Ltd กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
Srisawad Vietnam LLC. กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั เอส ดบับลิว พี เซอร์วิสเซส จ ำกดั กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ถือหุน้โดยบริษทัย่อย) 
บริษทั ยูไนเต็ด โคสทอล จ ำกดั ถือหุน้โดยบริษทัย่อย (จดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 

กรกฏำคม พ.ศ.2561 และ ไดจ้ดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบญัชี
เม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน พ.ศ.2561) 

บริษทั ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ จ  ำกดั กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 
บริษทั ศรีสมำน คอนโดเทล จ ำกดั กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 
บริษทั ศรีสมำน กรุงเทพ จ ำกดั กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 
บริษทั ไอดี 2007 จ ำกดั กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 
ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 

(จนถึงวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2560) 
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39 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้ดอกเบีย้และต้นทนุทำงกำรเงิน  
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

รำยได้ดอกเบีย้      
   บริษทัย่อย อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั - - 688,447 371,961 
      
ต้นทนุทำงกำรเงิน      
   บริษทัย่อย อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั - - 4 - 
   กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน      
      (มีกรรมกำรร่วมกนั) อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั - 5,077 - 5,077 
      
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ - เงินรับฝำก      
กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน      
   (มีกรรมกำรร่วมกนั) อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 50,222 28,633 - - 
กรรมกำรและผูบ้ริหำร อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 2,160 373 - - 

 
ข) รำยได้อื่น 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร      
   บริษทัย่อย อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 2,133 
      
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร      
   บริษทัย่อย อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั - - 454 1,089 
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39 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ค่ำใช้จ่ำย 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

ค่ำเช่ำ      
   กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน      
      (มีกรรมกำรร่วมกนั) อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 37,515 10,885 2,007 7,390 
   กรรมกำร อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 5,393 5,393 - 2,696 
      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร      
กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน      
   (มีกรรมกำรร่วมกนั)        อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 494 - - - 
      

ค่ำธรรมเนียมกำรรับประกนั      
   จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์      
   กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน      
      (มีกรรมกำรร่วมกนั) อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั - 830 - 830 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้วงเงินกู้      
   กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน      
      (มีกรรมกำรร่วมกนั) อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั - 63 - 63 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหุ้นกู้      
   กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน      
      (มีกรรมกำรร่วมกนั) อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั - 78 - 78 

 
ง) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัและกรรมกำรของกจิกำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 69,931 75,667 24,551 49,361 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 7,414 7,681 2,100 608 

รวม 77,345 83,348 26,651 49,969 
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39 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) ลูกหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษทัย่อย - - 8,861 13,563 
กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน     

   (มีกรรมกำรร่วมกนั) 216 78 - - 

รวม (หมำยเหตุ 14) 216 78 8,861 13,563 

 
ฉ) เงินประกนักำรเช่ำ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     
กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน (มีกรรมกำรร่วมกนั) 4,047 - 287 - 

 
ช) ลูกหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัจำกกำรขำยลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษทัย่อย     
   ลูกหน้ีกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลูกหน้ี     
      เงินใหกู้ย้ืม - - 3,110,205 8,814,919 

   ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกำรขำยลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้ม - - - 234,979 

รวม - - 3,110,205 9,049,898 
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39 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ซ) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษทัย่อย     
   เงินใหกู้ยื้มระยะสั้น - - 5,358,967 2,673,541 

   ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น - - 42,856 8,781 

รวม - - 5,401,823 2,682,322 

 
กำรเคล่ือนไหวส ำหรับเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษทัย่อย     
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - - 2,682,322 2,505,961 
   เงินใหกู้ยื้มเพ่ิมระหว่ำงปี - - 4,205,000 2,407,491 
   รำยไดด้อกเบ้ียระหว่ำงปี - - 171,006 116,745 
   รับคืนเงินกูย้ืมระหว่ำงปี - - (1,519,574) (2,238,000) 

   ดอกเบ้ียรับระหว่ำงปี - - (136,931) (109,875) 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม - - 5,401,823 2,682,322 

 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ครบก  ำหนดช ำระเม่ือทวงถำม และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 - 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 - 4.50 ต่อปี) 
 

ฌ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษทัย่อย     
   เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว - - 8,000,000 2,500,000 
   ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินใหกู้ยื้มระยะยำว - - 17,082 20,237 

รวม - - 8,017,082 2,520,237 
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39 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฌ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรับ (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับเงินใหกู้ยื้มระยะยำวแกก่จิกำรท่ีเกีย่วขอ้งส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษทัย่อย     
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 2,520,237 - 
   เงินใหกู้ยื้มเพ่ิมระหว่ำงปี - - 5,500,000 2,500,000 
  รำยไดด้อกเบ้ียระหว่ำงปี - - 294,380 20,237 

   ดอกเบ้ียรับระหว่ำงปี - - (297,535) - 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม - - 8,017,082 2,520,237 

 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั  ครบก  ำหนดช ำระภำยใน  3 - 4 ปี  และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 - 5.50 ต่อปี                    
(พ.ศ. 2560 : อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ต่อปี) 

 
ญ) เจ้ำหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษทัย่อย - - 27,145 43,078 
กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน     

   (มีกรรมกำรร่วมกนั) 863 849 - - 

รวม (หมำยเหตุ 26) 863 849 27,145 43,078 

 
 



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ ำกดั (มหำชน)”) 
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39 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฎ) เงินรับฝำกและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินรับฝำก     
กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน (มีกรรมกำรร่วมกนั) 2,594,419 2,536,141 - - 

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 148,001 47,000 - - 

รวม 2,742,420 2,583,141 - - 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
กจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนัลกัษณะอ่ืน (มีกรรมกำรร่วมกนั) 9,076 11,704 - - 

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 1,148 214  - 

รวม 10,224 11,918 - - 

 
ฏ) กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทัย่อยร่วมกนัค ้ำประกนัวงเงินกูยื้มร่วมใหแ้กบ่ริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวน 416 ลำ้นบำท 
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2560: ไม่มี) และบริษทัไดค้  ้ ำประกนัตัว๋สัญญำใชเ้งินและเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินให้บริษทัย่อยอีกสองแห่ง 
เป็นจ ำนวน 1,402.5 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 1,000 ลำ้นบำท) 
 

40 ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรและกจิกำรไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเกีย่วขอ้งกบักำรเช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 - 4 ปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรและกจิกำรมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ภำยใน 1 ปี 352,921 286,501 3,440 10,926 

เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 338,671 254,302 4,873 7,896 

รวม 691,592 540,803 8,313 18,822 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

103 

 
41 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

41.1 กำรจัดสรรและขำยหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 
 
ณ วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัได้จัดสรรและขำยหุ้นสำมัญใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ให้แกผู่ถื้อหุ้นรำยหน่ึง
จ ำนวน 57 ล้ำนหุน้ ในรำคำหุน้ละ 45 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 2,565 ลำ้นบำท ส่งผลใหส้ัดส่วนกำรลงทุนจำกเดิมร้อยละ 4.99 
เป็น ร้อยละ 9.49 

 
41.2 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 มีมติให ้
 
1. อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,249,710,379 บำท เป็น 1,374,661,443 บำท โดยออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน  124,951,064 หุน้ มูลค่ำ 

ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัน้ี 
 
- จดัสรรหุน้จ ำนวน 120,477,158 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหุน้สำมญั 
- จดัสรรหุ้นจ ำนวน 4,473,906 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุน้สำมญัของกจิกำรคร้ังท่ี 1 (SAWAD - W1) 

 
2. อนุมัติจ่ำยปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 134.93 ล้ำนบำท โดยกจิกำรจะจ่ำยเงินปันผล

ดงักล่ำวเป็นเงินสดและหุน้สำมญัดงัน้ี 
 
- จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.012 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 14,457,260 บำท 
- จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของกิจกำร จ ำนวน 120,477,158 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ให้แกผู่ถื้อหุ้นในอัตรำ 10  หุ้นเดิมต่อ  

1 หุน้ปันผล รวมเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 120,477,158 บำท คิดเป็นเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10  บำท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้กจิกำร
จะจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10  บำท 

 
ทั้งน้ีมติดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท 
 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกจิ 
กรรมการ  
ประธานกรรมการ  

  

72  ปริญญาโท การบญัชี   
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี การบญัชี   
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DCP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ปี 2550  

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2553   

-0- -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2552-2560 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ   
                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (ธุรกิจธนาคาร ) 
2554-ปัจจุบนั กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2549-2558 ท่ีปรึกษาคณะบริหาร 
 บจ.ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) 
 (ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านบญัชี การเงิน บคุคล) 
2556-2558            กรรมการอิสระ 
                             บมจ. ไทยศรีประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2556-2560         กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
                             มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน (การศึกษา) 
2557-ปัจจุบนั        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                             บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน  
                             (ธุรกิจลงทนุในกิจการอ่ืน) 
2558-ปัจจุบนั        กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
                             บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
                             (ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 
2560-ปัจจุบนั         กรรมการและประธานกรรมการ 
                             บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ) 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา 
กรรมการ/2  
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการสนิเช่ือ  

 

67  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
สโุขทยัธรรมาธิราช 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ปี 2556  
 

9.97%/1 บดิานางสาวดวงใจ 
แก้วบตุตา และ
นางสาวธิดา      แก้ว
บตุตา 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ   
                              สินเช่ือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ 
                              ผู้จดัการ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2547-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ.ศรีสมาน กรุงเทพ  (ธุรกิจให้เช่า
 อสงัหาริมทรัพย์) 
2552-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพฒันาท่ีดิน) 
2557-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                              บจ. บิก๊มินห์ 2014 (ธุรกิจซือ้ขายท่ีดิน) 
2558-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                              บจ. บิก๊มินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณา) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                            บจ. เอสดับบลวิพี เซอร์วิสเซส 
                            (ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารจดัการระบบสินเช่ือ) 
2560-ปัจุบนั         กรรมการ 
                       บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  
                           (ธุรกิจเร่งรัดและติดตามหนี ้และให้บริการสินเช่ือ) 
2561-ปัจจุบนั       กรรมการ 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                            บจ. พี เลน็ดิง้ 
                            (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสนิเช่ือ)  

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 
กรรมการ/2 
กรรมการบริหาร  
กรรมการสนิเช่ือ 
 

39  ปริญญาโท วทิยาการคอมพวิเตอร์   
มหาวทิยาลยัเดอ พอล สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์   
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DCP) ของ

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ปี 2553 

7.68% บตุรของนายฉตัรชยั 
แก้วบตุตา 
พี่ของนางสาวธิดา      
แก้วบตุตา 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ  กรรมการบริหาร กรรมการสินเช่ือ  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2557-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                              บจ.บริหารสนิทรัพย์ เอสดับบลวิพี 
                              (ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์) 
2558-ปัจจุบนั          กรรมการ 
                              บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้ 
                             (ธุรกิจลงทุนในกิจการอ่ืน) 
2559-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                             (ธุรกิจเร่งรัดและติดตามหนี ้และให้บริการสนิเช่ือ) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                             บจ. เอสดับบลวิพี เซอร์วิสเซส 
                             (ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารจดัการระบบสินเช่ือ) 
2561-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสนิเช่ือ)  
2560-ปัจจุบนั         กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                             บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2560-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                             บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสนิเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                              (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2553-ปัจจุบนั         กรรมการ 
 บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007  
 (ธุรกิจซือ้ขายจดัสรรท่ีดิน) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                         (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ (ธุรกิจ
 อสงัหาริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

 บจ. ศรีสวัสดิ์ กรุ๊ป (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. บิก๊มินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณา) 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพฒันาท่ีดิน) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. บิก๊มินห์  2014  
 (ธุรกิจซือ้ขายท่ีดิน) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ.ศรีสมาน เพชรบุรณ์ (ธุรกิจพฒันาท่ีดิน) 
2552-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ซีแอนด์เจ 2559 (ธุรกิจซือ้ขาย) 

4. พล.ต.อ. ภาณุ เกดิลาภผล 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  

 

63  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นติิศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยั 
รามค าแหง 

 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์          
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ปี 2556    

-0- -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2556-2557 กรรมการ 
 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ธุรกิจขนสง่) 
2557-2558            ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ  
2555-2557 ผู้บญัชาการ ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
2554-2557 กรรมการ 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ธุรกิจขนสง่) 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

 2554-2555 ผู้บญัชาการ กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 3 
2549-2554 รองผู้บญัชาการ กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

5. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ์ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

56  ประกาศนียบตัรชัน้สงู บริหารภาครัฐและ
กฎหมายมหาชนรุ่นท่ี 11 
สถาบนัพระปกเกล้า 

· ประกาศนียบตัรชัน้สงู โครงการพฒันา 
ผู้บริหาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูรพืน้ฐานของผู้ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ 
(DCP) ส าหรับ Trainer 

 Finance for Non-Finance Director (FN) ปี  
2546 

 Role of the Compensation Committee 
Program ปี 2550 

 Successful Formulation & Execution of 
Strategy ปี 2552   

 Chartered Director Class ปี 2557  

-0- -ไม่มี- 2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                             กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
                              ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2552-2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน  
                             กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                             ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท  
                            (ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 
2559-ปัจจุบนั         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน  
                             กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                             ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บมจ. พฤกษาโฮลดิง้  (ธุรกิจลงทนุในกิจการอ่ืน) 
2547-2559 กรรมการอ านวยการ 
 บจ. โปรเฟสช่ันแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูช่ัน 
                              (ธุรกิจบริการด้านงานบคุคล) 
2547-2559 กรรมการอ านวยการ 
 บจ. ส านักงานท่ีปรึกษาทางธุรกจิและการ 
                              บัญชี (ธุรกิจบริการด้านงานบญัชี) 
2547-ปัจจุบนั       กรรมการอ านวยการ 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                            บจ. ออดทิ วัน (ธุรกิจสอบบญัชี) 
2557-ปัจจุบนั       ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บมจ. ออลล่า (ธุรกิจผลติและบริการ) 
2559-ปัจจุบนั      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บมจ. สนิม่ันคงประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                            บจ. สมายพี  (ธุรกิจจดัหาแรงงาน) 
2560-ปัจจุบนั        กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                             บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 
                        (ธุรกิจลงทุนในกิจการอ่ืน) 
2560-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                             บจ. ดับบวิ แอนท์ เอ็ม แอสโซสเิอท 
                        (ธุรกิจลงทุนในกิจการอ่ืน) 

6. นายวินัย  วิทวัสการเวช 
กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

68  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

· ปริญญาตรี บญัชี 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

· หลกัสตูรการพฒันากรรมการ (DCP) ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยปี 
2549 

· หลกัสตูรประกาศนียบตัรของกรรมการ
ตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ปี 2555 

-0- -ไม่มี- 2557-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการอิสระ 
                             รองประธานกรรมการ 
                              ประธานกรรมการตรวจสอบ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2552-2554 ประธานกรรมการ 
 ธนาคารออมสนิ  (ธุรกิจธนาคาร) 
2552-2555 รองประธานกรรมการ 
 บมจ. ทพิยประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั)                               
2553-2554 อธิบดี 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

 กรมธนารักษ์ 
2553-2554            ประธานกรรมการ 
                              บจ. ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย์  
                            (ธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สิน) 
2554-2555             ประธานกรรมการบริหาร  
                              บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
                           (ธุรกิจสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั) 
2554-2558             ประธานกรรมการ 
                              บมจ. บางกอก เดค-คอน (ธุรกิจเฟอร์นเิจอร์) 
2555-ปัจจุบนั          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                              บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม (ธุรกิจพลงังาน) 
2555-ปัจจุบนั          ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ               
                               บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (ธุรกิจบรรจุภณัฑ์) 
2559-ปัจจุบนั          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                               บมจ. สนิม่ันคงประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 

7. นายเวทย์  นุชเจริญ 
กรรมการ 
กรรมการสนิเช่ือ 

65  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสตูร Role of The Chairman Program 
     (RCP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  
     บริษัทไทย ปี 2556 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ของสถาบนั 

-0- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการสนิเช่ือ                         
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2560-ปัจจุบนั          กรรมการ 
                             บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน)  
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการ 
 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

  วทิยาการตลาดทุน ปี 2557 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
    (DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
     บริษัทไทย ปี 2558 
  
 
 

2558-2560 กรรมการ 
 บมจ. ทพิยประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั)                               
2558-ปัจจุบนั กรรมการ 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
2557-2558            กรรมการ 
                             บมจ. กรุงไทยแอกซ่า  
                         (ธุรกิจประกันชีวติ) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                             บมจ.ไทยฟูดส์ กรุ๊ป 
                          (ธุรกิจอาหาร) 
2549-2557           รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
                           ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
                         (ธุรกิจธนาคาร) 
2559-2561        กรรมการ 
                             บจ. เอสดับบลวิพี เซอร์วิสเซส 
                            (ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารจดัการระบบสินเช่ือ) 
2559-2561        กรรมการ 
                           บจ. ยูไนเตด็ โคสทอล  (ธุรกิจลงทนุในกิจการอ่ืน)  
2559-ปัจจุบนั       กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บมจ. ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติี ้แอนด์ พาวเวอร์ 
                           (ธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค)  
2558-ปัจจุบนั       กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บจ. สระบุรี เทคนิค คอนกรีต (ธุรกิจก่อสร้าง) 
2558-ปัจจุบนั       ผู้ทรงคุณวฒุิ ท่ีปรึกษา 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                           ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด 
                        ย่อมแห่งประเทศไทย (ธุรกิจธนาคาร) 
2558-ปัจจุบนั       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 
                           ตลาดหลักทรัพย์ MAI 
2558-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                           มูลนิธิสัมมาชีพ 
2559-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                           การประปาส่วนภูมิภาค (ธุรกิจสาธารูปโภค) 
2559-2561        กรรมการ 
                             บมจ. ไรด์มอนแลนด์ (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
2559-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                             บจ. สยามราชธานี (ธุรกิจสนัทนาการ) 

8. นายสุเมธ  มณีวัฒนา 
กรรมการอิสระ 

66  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Mini MBA 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นติิศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ของสถาบนั
วทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 12 

 หลกัสตูรการพฒันากรรมการ (DCP) ของ

-0- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2557-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์เครดติยูเน่ียนวังขนาย 
2557-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
 กลุ่มน า้ตาลวังขนาย (ธุรกิจอาหาร)                               
2556-2557 ท่ีปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี ้
 ธนาคาร   อิสลามแห่งประเทศไทย 
                          (ธุรกิจธนาคาร) 
2553-2555             กรรมการผู้จดัการใหญ่ 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยปี 
2560 

                            บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
                              (ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์) 

9. นายพนิิจ  พัวพันธ์ 
กรรมการ 

51  ประกาศนียบตัร Advanced Management 
Harvard Business School 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
The London School of Economics and 
Political Science 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
Tufts University 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ปี 2547 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ปี 2547 

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

 

-0- -ไม่มี- 2558-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2560-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                           บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2558-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                           บมจ. กสท โทรคมนาคม (ธุรกิจโทรคมนาคม) 
2558-ปัจจุบนั       ท่ีปรึกษาอิสระ 
                           บมจ.ผลติ-ไฟฟ้า ลาว (สปป. ลาว) 
                           (ธุรกิจพลงังาน) 
2557-ปัจจุบนั      กรรมการ 
                           บจ. มะลกิรุ๊ป 1962 (ธุรกิจอาหาร) 
2551-2557          กรรมการผู้จดัการ 
                            บจ. เคที ซีมีโก้  (ธุกิจหลกัทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั      กรรมการบริหาร 
                           บมจ. หลักทรัพย์ ซีมีโก้  (ธุรกิจหลกัทรัพย์) 
2545-ปัจจุบนั      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                           บมจ. ชาญอิสระ ดีเวลอ็ปเม้นท์  
                           (ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 
2560-ปัจจุบนั       กรรมการ 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                            บมจ. การบนิไทย  (ธุรกิจขนสง่) 

10. นายวีระ  วีระกุล 
กรรมการอิสระ 

56  PhD Engineering Management 
University of Missouri-Rolla, USA 

 MSC Engineering Management 
University of Missouri-Rolla, USA 

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

 หลกัสตูรการพฒันากรรมการ (DCP) ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยปี 
2558 

0.01% ไม่มี 2560-ปัจจุบนั          กรรมการอิสระ 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

2546-2547              หุ้นส่วน 
                                IBM Business Consulting Services Thailand 
                                (ธุรกิจบริการท่ีปรึกษา) 
2547-ปัจจุบนั          ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
                               Freewill Solution Co., Ltd. 
                               (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

 

11. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  

36  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   
วาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

· หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 
(DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ปี 2556 

31.79% บตุรของนายฉตัรชยั 
แก้วบตุตา 
น้องของนางสาวธิดา      
แก้วบตุตา 

2560-ปัจจุบนั นกัลงทนุสมัพนัธ์   
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

2555-2560            กรรมการ 
                             บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วิส  (ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืนๆ) 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
 บจ. บิก๊มินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณา) 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                           บจ.บริหารสนิทรัพย์ เอสดับบลวิพี 
                           (ธุรกิจบริหารสินทรัพย์) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                           (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                           บจ. บิก๊มินห์ 2014 (ธุรกิจซือ้ขายท่ีดิน) 
2554-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                      บจ.เอส พี เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส 
                       (ธุรกิจให้บริการทัว่ไป) 
2558-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                            บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้ 
                           (ธุรกิจลงทนุในกิจการอ่ืน) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                           (ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี)้ 
2560-ปัจจุบนั        กรรมการ  
                        บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสนิเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                              (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2559-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ซีแอนด์เจ 2559 (ธุรกิจซือ้ขาย) 
2552-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2559-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ศรีสวัสดิ์ มิน โฮลดิง้  
                              (ธุรกิจลงทนุในกิจการอ่ืน) 
2561-ปัจจุบนั กรรมการ  
 บจ. ทรัพย์สมบัตใิหม่ (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

12. นางวนาพร พรกติพิงษ์ 
กรรมการบริหาร 
ผู้รับผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชี
และการเงิน 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

53  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี การสอบบญัชี 
 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

0.08% -ไม่มี- 2552-ปัจจุบนั ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2539-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 บมจ. เอสซีบี ลสิซิ่ง (ธุรกิจบริการ สนิเช่ือ) 

13. นายประยงค์ แสนนวล 
กรรมการ/2 
กรรมการสนิเช่ือ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบคุคลและ
พฒันาบคุคล 

52  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

0.07% -ไม่มี- 2553-ปัจจุบนั กรรมการและผู้อ านวยการ ฝ่ายบคุคลและพฒันา 
                             บคุคล 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2550-2553 ผู้จดัการ ฝ่ายบคุคล 
 บจ. โรงพยาบาลมหาชัย (ธุรกิจโรงพยาบาล) 
2547-2550 ผู้จดัการสรรหาบคุลากร 
 บมจ. สามารถ คอเปอร์เรช่ัน (ธุรกิจส่ือสาร) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                            บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                           บบส. เอสดับบลวิพี 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                           (ธุรกิจบริหารสินทรัพย์) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมการ 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                          (ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนีส้นิ)   
2560-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                             บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ)           
2561-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสนิเช่ือ) 

14. นายสมยศ เงินด ารง  
กรรมการ/2  
กรรมการสนิเช่ือ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันาสนิเช่ือ  
  

 

52  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ 

(DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ปี 2557    

 

-0- -ไม่มี- 2556-ปัจจุบนั กรรมการ และ ผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันาสินเช่ือ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2556 ท่ีปรึกษา 
 บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจสนิเช่ือ) 
2551-2552 ผู้อ านวยการ 
 บจ.ซีเอฟจี เซอร์วิส (ธุรกิจสนิเช่ือ) 
2548-2551 ผู้อ านวยการ 
 บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
   (ธุรกิจสนิเช่ือ) 
2557-ปัจจุบนั           กรรมการ 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                              (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2558-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                             บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้   
                          (ธุรกิจลงทนุในกิจการอ่ืน) 
2559-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                             บจ. เอสดับบลวิพี เซอร์วิสเซส 
                            (ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารจดัการระบบสินเช่ือ) 
2559-ปัจจุบนั        กรรมการ 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                             (ธุรกิจเร่งรัดและติดตามหนีส้นิ) 
2560-ปัจจุบนั          กรรมการ 
                          บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสนิเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                               (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2560-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                        บบส. เอสดับบลวิพี 
                             (ธุรกิจบริหารสินทรัพย์) 
2561-ปัจจุบนั         กรรมการ 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสนิเช่ือ) 

15. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ 
เลขานกุารบริษัท 

57  ปริญญาตรี บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ  
  (DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย ปี 2548 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรับเลขานกุาร

0% -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจการอ่ืน 
2553-2554 ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการ  
 บมจ.โซลูช่ัน คอนเนอร์ (1998) 



                                                                                                                
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

บริษัท ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ปี 2557 

 

                               (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2552-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 บมจ. อีสเทร์ินไวร์  (ธุรกิจลงทนุในกิจการอ่ืน) 

หมายเหตุ:  /1 นบัรวมหุ้นของคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนติิภาวะ 
 /2 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 



 
 

                          
 
 

 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 2 

ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
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1. บมจ. ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่   
C D,ED,

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

M 
D,M M 

บริษัทย่อย               
2. บจ. บริหารสินทรัพย์ เอ

สดบับลิวพี 
  D         D D D 

3. บจ. เงินสดทนัใจ    D            
4. บจ. ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่

แนลโฮลดิง้ 
  D          D D 

5. Srisawad Vietnam LLC               
6. บจ. ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014  D D         D D D 
7. บมจ. เงินทนุ ศรีสวสัดิ์ C  D,MD     D D   D   

8. บจ. เอสดบับลิวพี เซอร์วิส
เซส 

 D D     D     D  

9. บจ. พี เล็นดิง้  D D         D D  
10. บจ. ศรีสวสัดิ์ เช่าสินเชื่อ 

(ลาว) 
  D          D D 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง               
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11. บจ. ศรีสมาน กรุงเทพ  D             
12. บจ. ไอ.ดี. 2007   D             
13. บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วิส              D  
14. บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007   D            

15. บจ. อนชุาลี    D           D 
16. บจ. ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่

แนล 2014 
 D D          D D 

17. บจ. มบ้ีาน มรีถ เงินสดทนัใจ 
จ ากัด 

  D            

18. บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง    D            

19. บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล    D           D 
20. บจ. ศรีสวสัดิ์พาวเวอร์    D            
21. บจ. ศรีสวสัดิ์ กรุ๊ป    D            
22. บจ. บิ๊กมนิห์ 2015  D D           D  
23. บจ. เค บี บี เซอร์วิส   D D            
24. บจ. บิ๊กมนิห์ 2014  D D           D 

25. บจ.  ศรีสมาน เพชรบรูณ์    D            
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26. บจ. เมยีนมาร์ เซอร์วิส 
อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ 

  D          D D 

27. บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ ID,AC              
28. บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท ID,C              

29. บมจ. พฤกษา โฮลดิง้      ID,AC         
30. บมจ. สินมัน่คงประกันภยั    ID,AC  ID,AC         
31. บจ.สมายพี      D         
32. บจ. ออดิท วนั      D         
33. บจ. ออลล่า      ID,AC         
34. บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิง้      ID,AC         

35. บจ. ดบับิว แอนท์ เอ็ม แอส
โซสิเอท 

     D         

36. บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม    ID,AC           
37. บมจ. สหมติรถังแก๊ส    C           
38. บจ. สระบรีุ เทคนิคคอนกรีต        ID,AC       
39. องค์การสวนสตัว์        D       

40. มลูนิธิสัมมาชีพ        D       
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41. บมจ. ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี ้
แอนด์ พาวเวอร์ 

       ID,AC       

42. บมจ. ไทยฟดูส์ กรุ๊ป        ID,AC       
43. บจ. สยามราชธานี        D       

44. บมจ. กสท.โทรคมนาคม         D      
45. บจ. มะลิกรุ๊ป 1962         D      
46. บมจ. หลกัทรัพย์ ซีมโีก้         D,ED      
47. บมจ. ชาญอิสระ ดิเวล็อป

เม้นท์ 
        ID,AC      

48. บมจ. การบินไทย         D      

49. Freewill Solution Co., Ltd.          MD     
หมายเหตุ : C- ประธานกรรมการ D-กรรมการ  ID-กรรมการอสิระ  AC-กรรมการตรวจสอบ ED-กรรมการบรหิาร  MD-กรรมการผูจ้ดัการ M-ผูบ้รหิาร 
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