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รายงานจากคณะกรรมการ 

 ในปี 2562 กลุม่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทนุจำก Cathay Financial Holding Co., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

กำรเงินและประกนัภัยในไต้หวนั ซึง่มีฐำนะทำงกำรเงินที่มัน่คง มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีและธุรกิจกำรเงิน ช่วย

เสริมฐำนทนุของบริษัทให้แข็งแกร่ง ในปีนีบ้ริษัทได้มีกำรลงทนุเพิ่มใน บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) จำกกำรซือ้หุ้น

เพิ่มทนุตำมสดัสว่นและซือ้เกินสทิธิ รวมทัง้ท ำกำรเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดจำกผู้ ถือหุ้นเดิม จนท ำให้มีสดัสว่นเท่ำกบัร้อยละ 82.04 

ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้วของบริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) 

 ส ำหรับธุรกิจในต่ำงประเทศ บริษัทฯได้ขำยธุรกิจให้สนิเชื่อแบบมีหลกัประกนัในเวียตนำมสว่นใหญ่ให้กบัพนัธมิตร

ของบริษัทในเวียตนำม และขยำยธุรกิจให้สนิเชื่อในประเทศลำวด้วยกำรขยำยสำขำเพิ่ม 

ในสว่นของธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ภำพรวมของกลุม่สำมำรถขยำยสนิเชื่อจำกเติบโตของพอร์ตลกูหนีถ้งึร้อยละ  

26 จำกปี 2561  ขยำยสำขำเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำจนถงึสิน้ปี  2562 บริษัทฯมีสำขำที่เปิดให้บริกำรแล้วรวมทัง้สิน้ 4,080 สำขำ 

เปิดบริกำรอยู่ตำมชุมชนเมืองในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัทุกภูมิภำคทัว่ประเทศ รวมทัง้มีกำรให้บริกำรเพิ่มเติมในสว่น

ของสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบั อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯจะยงัคงปลอ่ยสนิเชื่อด้วยควำมระมัดระวัง และ

บริหำรจดักำรหนีแ้ละควบคมุค่ำใช้จ่ำย ท ำให้บริษัทสำมำรถสร้ำงผลก ำไรให้เติบโตขึน้เป็น 3,928.75 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบั 

3,000.89 ล้ำนบำท ในปี 2561 เติบโตขึน้ร้อยละ 30.92  

กลุม่บริษัทฯจะยงัคงมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และตัง้เป้ำจะขยำยธุรกิจให้

โตกว่ำปี 2562 อีกร้อยละ 30 โดยกำรขยำยสำขำให้เข้ำถงึชุมชน ปลอ่ยสนิเชื่ออย่ำงระมัดระวัง บริหำรควำมเสีย่งจำก

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ขยำยธุรกิจในด้ำนต่ำงๆของกลุม่บริษัทฯ เช่น นำยหน้ำประกนัวินำศภัย เป็นต้น รวมทัง้ตัง้เป้ำจะพฒันำ

เทคโนโลยีร่วมกบัพนัธมิตรในธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นพนัธมิตรในประเทศหรือต่ำงประเทศ เพื่อขยำยธุรกิจหลกั และ/หรือ ธุรกิจที่อำจ

เสริมให้บริษัทฯเติบโตไปได้ในอนำคต  

บริษัทฯยงัคงมุ่งมัน่สร้ำงควำมแข็งแกร่งของธุรกิจ ภำยใต้ประสบกำรณ์ของบคุคลำกร ผู้บริหำร และพนกังำนของ

บริษัท เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่ำงยัง่ยืน สร้ำงควำมพงึพอใจให้ลกูค้ำบนระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท สร้ำงผลตอบแทนให้กบั

ผู้ เก่ียวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร คู่ค้ำ ลกูค้ำ พนกังำน 



 
บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)      รำยงำนประจ ำปี  

 ในโอกำสนีค้ณะกรรมกำร ขอขอบคณุลกูค้ำ พนัธมิตรทำงธุรกิจ นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น ที่ได้ให้กำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงดี 

และขอขอบคณุผู้บริหำรและพนกังำนทุกคนที่ตัง้ใจและทุ่มเทให้บริษัทฯเติบโตและก้ำวหน้ำต่อไปในอนำคต  
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น ำแห่งร้ำนสะดวกซือ้ทำงกำรเงินของประเทศไทย 

พันธกิจ 

ให้บริกำรสนิเชื่อที่รวดเร็วและทัว่ถึงในพืน้ที่ที่มีควำมต้องกำร โดยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสนิเชื่อให้เหมำะสม และมี

กำรพฒันำคุณภำพของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า 

ขยำยกำรให้บริกำรครอบคลมุทกุต ำบลในประเทศไทย และขยำยกำรให้บริกำรไปยงัประเทศในแถบอำเซียน โดย

พิจำรณำผลติภัณฑ์ให้เหมำะสมกบัสภำพเศรษฐกิจและควำมต้องกำรกำรใช้เงินในแต่ละประเทศ ภำยใต้กำรประเมิน

ควำมเสีย่งอย่ำงระมดัระวงั พร้อมทัง้ขยำยธุรกิจบริหำรหนีด้้อยคณุภำพและธุรกิจกำรติดตำมหนีส้นิ  

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวแก้วบตุตำ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรสนิเชื่อในรูปแบบสนิเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถ

แก่ลกูค้ำในพืน้ที่จังหวดัเพชรบูรณ์ จำกนัน้ได้ขยำยธุรกิจเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ยังมีควำมต้องกำรบริกำรทำงกำรเงินอีก

มำกแต่ไม่มีโอกำสรับบริกำรจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยกำรเปิดสำขำเพิ่มเติมในจงัหวัดต่ำงๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริกำรสนิเชื่อในรูปแบบสนิเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถ สนิเชื่อประเภทที่อยู่อำศัย ภำยใต้เคร่ืองหมำย

บริกำร/ชื่อทำงกำรค้ำ “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” และ ก็ได้ชูชื่อทำงกำรค้ำและปรับรูปลกัษณ์ใหม่ของสำขำเป็น “ศรี

สวัสดิ์ เงนิสดทันใจ”  ด้วยจดุเด่นที่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร ผ่ำนสำขำทัง้หมดรวม 4,080   สำขำ (ข้อมูล ณ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2562) กำรพิจำรณำอนมุัติสนิเชื่อแบบเบ็ดเสร็จ และกำรเข้ำถงึลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิดโดยให้บริกำรแก่ลกูค้ำ

รำยย่อยทัว่ไปในภูมิภำคต่ำงๆ ทัง้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และจงัหวดัต่ำงๆ ในทกุภูมิภำคของประเทศ  

ควำมเป็นมำและพฒันำกำรที่ส ำคญัสรุปได้ดงันี ้
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ปี 2522-2543 ครอบครัวแก้วบุตตำเร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเชื่อโดยใช้
ทะเบียนกรรมสทิธ์ิรถทกุประเภทเป็นหลกัประกนั หรือสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ 

ขยำยธุรกิจเพื่อรองรับควำมต้องกำรบริกำรสินเชื่อที่เพิ่มขึน้ โดยทยอยเปิดสำขำเพิ่มเติมไปในจังหวัด
ต่ำงๆ นบัเป็นผู้บกุเบิกสนิเชื่อประเภทรถแลกเงิน 

ปี 2550 - ขำยธุรกิจเดิมซึง่รวมถงึสำขำและเคร่ืองหมำยบริกำรให้แก่ผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมรำยหนึง่ 

ปี 2551 จัดตัง้บริษัท ศรีสวัสด์ิ พำวเวอร์ 1979  จ ำกัด (“SP 1979”หรือ “บริษัทฯ”)(เดิมชื่อ บริษัท พีวีแอนด์
เคเคเซอร์วิส 2008 จ ำกดั) ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ยงัไม่มีกำรประกอบธุรกิจ 

ปี 2552 ซือ้บริษัท ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ จ ำกัด (“SP”) (เดิมชื่อ บริษัท พำวเวอร์ 99 จ ำกดั) ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
รับจ้ำงจดัเก็บหนีแ้ละบริกำรสนิเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถ (สำขำ <100) 

SP ภำยใต้กำรบริหำรของกลุ่ม ขยำยธุรกิจรับจ้ำงจัดเก็บหนีแ้ละบริกำรสินเชื่อ และเพิ่มสำขำเป็น136 
สำขำ 

ปี 2553-2554 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเป็น 5 ล้ำนบำทและเร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อ
จ ำน ำรถทกุประเภท รวมถึงกำรให้บริกำรสนิเชื่อประเภทที่อยู่อำศยั ภำยใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงิน
สดทันใจ” 
ปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มโดยบริษัทฯซือ้บริษัท 2 บริษัท ที่ไม่มีกำรประกอบธุรกิจ 

- บริษัท ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 1982 จ ำกดั (“SP 1982”) (เดิมช่ือบริษัท เค.พี.เอ็น.โฮลดิง้ จ ำกดั)  
- บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั (“FM”) (เดิมช่ือ บริษัท เจ.ดี.ที.มนันี่ เซอร์วิส จ ำกดั)   

บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเป็น 200 ล้ำนบำท  
รับโอนธุรกิจเดิมจำก SP ด้วยกำรซือ้และรับโอนบัญชีลกูหนีเ้งินกู้ ยืมและลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้มำ
ด ำเนินกำรที่บริษัทฯ และที่SP 1982 
ขยำยสำขำเพิ่มเป็น 265 สำขำในสิน้ปี 2554 

ปี 2555 บริษัทฯเพิ่มทนุจดทะเบียนและช ำระแล้วจำก 200 ล้ำนบำท เป็น 750 ล้ำนบำท 

ปี 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 มีมติอนมุัติให้แปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เป็นมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้ นละ 1 บำทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 750 ล้ำนบำท เป็น 1,000 ล้ำนบำท 
โดยกำรเพิ่มทุนจ ำนวน 250 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 250 ล้ำนหุ้น และจัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 
จดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯเมื่อวนัที่ 14 มิถนุำยน 2556 
ณ 31 ธันวำคม 2556 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 602 สำขำ 
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ปี 2557  บริษัทฯได้เสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จ ำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท ในรำคำขำยหุ้นละ 6.90 บำท และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้ว
เป็น 1,000 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน 1,000,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) กบักรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่  2 พฤษภำคม 2557 และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รับหุ้ นสำมัญจ ำนวน 1,000,000,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 1 บำท เข้ำเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยได้เมื่อวนัที่ 8 พฤษภำคม 2557  

 ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ส ำหรับเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้
ลงทนุรำยใหญ่ มลูค่ำ 500 ล้ำนบำท อำยหุุ้นกู้  1 ปี 6 เดือน เมื่อวนัที่ 30 มิถนุำยน 2557  

 บริษัทฯได้จัดตัง้บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 25 ล้ำนบำท เพื่อรับจ้ำง
ติดตำมหนีแ้ละรับซือ้หนีจ้ำกสถำบันกำรเงินมำบริหำรจัดกำร โดยได้รับใบอนุญำตจำกธนำคำร
แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 9 กรกฎำคม 2557  

 เมื่อวันที่  9 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2557 มีมติอนุมัติให้รับโอนกิจกำร
ของบริษัท ศรีสวัสด์ิ พำวเวอร์ 1982 จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯได้รับโอน
กิจกำรบริษัท ศรีสวัสด์ิ พำวเวอร์ 1982 จ ำกัดแล้วตัง้แต่วันที่  30 กันยำยน 2557 ทัง้นี ้บริษัท ศรี
สวสัด์ิ พำวเวอร์ 1982 จ ำกดั ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลกิบริษัทแล้ว  

 ณ 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 1,059 สำขำ 

ปี 2558  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
60 ล้านหุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้ นสามัญจ ำนวน 20 
ล้ำนหุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธ์ิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 จ ำนวน 40 ล้ำนหุ้น 

 ออกใบส าคัญแสดงที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  1 จ านวน 40 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรร 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

 ไ ด้ รับ อ นุญ าต ใ ห้ ป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ป ระ ก อ บ อ า ชี พ ภ า ย ใ ต้ ก า รก า กั บ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสด์ิ จ ากัด จากเดิม 25 ล้านบาทเป็น 100 
ล้านบาท และเปลีย่นชื่อเป็น บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จ ากดั 

 จัดตั ง้บ ริษั ท  ศ รีสวัส ด์ิ  อิน เตอ ร์เนชั่นแนล โฮลดิง้  จ ากัด ทุนจดทะเบียน  10 ล้านบาท 
เพื่อลงทนุในกิจการอื่น 

 จดัตัง้บริษัท Srisawad Vietnam LLC เพื่อด าเนินธุรกิจในประเทศเวียตนาม ทุนจดทะเบียน 200 
ล้ำนบำท 

 ณ 31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 1,627 สำขำ 
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ปี 2559  ลดทุนและเพิ่ มทุนจดทะเบียนจำกเดิม  1,060 ล้ำนบำท เป็น  1,086.5 ล้ำนบำท โดยออก 
เป็นหุ้ นสามัญจ านวน  26.5 ล้านหุ้ น  มูล ค่าที่ ตราไว้หุ้ น ละ  1 บาท เพื่ อรองรับการจ่าย 
เงินปันผลเป็นหุ้ นสามัญจ ำนวน 25.5 ล้ำนหุ้ น และเพื่อรองรับการปรับสิทธ์ิกำรแปลงสภาพ 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน  1 ล้ำนหุ้น 

 จดัตัง้ บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรบริหำร
จดักำรและที่ปรึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรระบบสินเชื่อรำยย่อยและกำรผ่อนช ำระ และภำยหลงัมีกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในของกลุ่มบริษัท จึงขำยหุ้นสำมัญทัง้หมดของบริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิส
เซส จ ำกดั ให้แก่ บริษัท ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั (บริษัทย่อยของบริษัท) 

 จดัตัง้ บริษัท ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกัด ทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำทเพื่อประกอบธุรกิจติดตำม
หนี ้

 จัดตัง้ บริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ถือหุ้ นโดย บริษัท ศรีสวัสด์ิ 
อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกัด เพื่อลงทุน และ /หรือ ร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจกำร
ให้บริกำรสนิเชื่อรำยย่อยในต่ำงประเทศ 

 เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกัด (มหำชน)ในสดัส่วนร้อยละ 9.84 
ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด และย่ืนขออนุญำตถือหุ้นสำมญัของสถำบนักำรเงินเกินกว่ำร้อย
ละ 10 ต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นใน 
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกัด (มหำชน) ได้ร้อยละ 100 จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเมื่อ
วนัที่ 27 ธันวำคม 2559   

 ณ 31  ธันวำคม 2559 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 2,130 สำขำ 

ปี  2560  ลงทุนในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งภายหลงัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุน 
ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) ผ่านตวัแทนและการท าค าเสนอซือ้ ในสดัสว่นทัง้หมดร้อยละ 36.35  

 ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,086.5 ล้านบาท เป็น  1,130 ล้านบาท โดยออก 
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 43.5 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ น 
สามัญจ านวน 41.8 ล้านหุ้ น และเพื่อรองรับการปรับสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม ใบส าคัญแสดง 
สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ านวน 1.6 ล้านหุ้น  

 เพิ่มทุนใน บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท 
และโอนธุรกิจบางส่วนและสาขาให้ บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด และบริษัท ศรีสวัสด์ิ 
พำวเวอร์ 2014 จ ำกัด เร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อ ให้บริกำรจัดกำรสินเชื่อ เร่งรัดติดตำม
หนีส้นิ 

 เปลีย่นธุรกิจของบริษัทจากเดิม ให้บริการสินเชื่อ เป็น ลงทุนในกิจการอื่น  รวมทัง้เปลี่ยนชื่อบริษัท 
จากเดิม “บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) เป็น “บริษัท ศรีสวัสดิ์  คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด (มหำชน)” เพื่อเตรียมจดัตัง้เป็นกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
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 ปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการแยกธุรกิจตามประเภทของธุรกรรมสัญญา 
และขนาดของธุรกรรม 

  จดัตัง้ บริษัท ศรีสวัสด์ิ เช่าสนิเช่ือ (ลาว) จ ากดั ทนุจดทะเบียน 12.08 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัท 
ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั เพื่อขยายการให้บริการสนิเชื่อไปประเทศลาว  

 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ครัง้แรก 
ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มาใช้สิทธิแปลงสภาพจ านวน 50,200 หน่วย 
ท าให้มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเพิ่มขึน้จ านวน 53,513 บาท 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 2,490 สาขา   

ปี  2561  ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,130 ล้านบาท เป็น 1,192.72 ล้านบาท โดยออก 
เป็นหุ้ นสามัญจ านวน  62.77 ล้านหุ้ น  มูลค่าที่ ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่ อรองรับการจ่าย 
ปันผลเป็นหุ้น สามัญจ านวน 60.41 ล้านหุ้ น และเพื่อรองรับการปรับสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม 
ใบส าคญัแสดง สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน 2.36 ล้านหุ้น  

 เพิ่มทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงันี ้
1. เพิ่ มทุนจดทะเบียน บริษัท  ศรีสวัสด์ิ  อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ากัด จากเดิม 10  

ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท  
2. เพิ่มทนุจดทะเบียน บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั จำกเดิม 50 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท 
3. บริษัท เอสดับบลวิพี เซอร์วิสเซส จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชั่น

แนล โฮลดิง้ จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 15 ล้ำนบำทเป็น 300 ล้ำนบำท โดยบริษัท ศรี
สวสัด์ิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกัด เพิ่มทนุจ ำนวน 210 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
75 ของทุนจดทะเบียน สว่นอีกร้อยละ 25 เป็นกำรขำยหุ้นให้แก่ Win Lily Pte Ltd. เพื่อเป็น
กำรเอือ้ประโยชน์ในกำรท ำธุรกิจในเมียนมำร์ 

 ย้ำยส ำนกังำนจำกอำคำรเดอะไนน์ แกรนด์พระรำมเก้ำ มำที่อำคำรศรีสวสัด์ิ ถนนแจ้งวฒันะ 

 จดทะเบียนเลิกบริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์
เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 

 ลดทนุและเพิ่มทุนจดทะเบียน จำกเดิม 1,192.72 ล้ำนบำท เป็น 1,249.71 ล้ำนบำท โดยออกเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 57 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อจดัสรรและเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกัด ได้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. หรือบริษัทในเครือ ในรำคำเสนอขำย 45 
บำทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่ำรวม 2,565 ล้ำนบำท 

 จดัตัง้ บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ากดั ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 75 
อี ก  ร้อ ย ล ะ  25 เ ป็ น ส่ ว น ข อ งผู้ ร่ วม ล งทุ น  เพื่ อป ระ กอบ ธุ ร กิ จ ท ำ  platform ส ำห รับ
การให้บริการสนิเชื่อ  

 ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 2,870 สาขา   
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ปี 2562  เพิ่ ม ทุ น จ ดท ะ เบี ยน จำก เดิ ม  1,249.71 ล้ าน บ าท  เป็ น  1,374.66 ล้ าน บ าท  โด ย ออ ก 
เป็นหุ้ นสามัญจ านวน 124.95 ล้านหุ้ น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่ อรองรับการจ่าย 
ปันผลเป็นหุ้น สามัญจ านวน 120.48 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม 
ใบส าคญัแสดง สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน  4.47 ล้านหุ้น 

 บริษัท ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนลโฮลดิง้ จ ำกดั ซือ้หุ้นบริษัท เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด คืน
จำกผู้ ร่วมทนุ เนื่องจำกควำมเห็นทำงธุรกิจไม่ตรงกนั 

 เพิ่มทุนและจองหุ้นเพิ่มทุนเกินสทิธิในบริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) ท ำให้สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มจำกเดิมร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 78 และท ำค ำ
เสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) จำกผู้ ถือหุ้ นเดิม ซึ่งท ำให้เพิ่ม
สดัสว่นกำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 82 

 ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท SAWAD-W1 มีผู้ ถือ
หน่วยใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวน 8,893,749 หน่วย ท ำให้ทนุจดทะเบียนช ำระ
แล้วเพิ่มขึน้จ ำนวน 11,001,563 บำท 

 บริษัท ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดสัดส่วนกำร
ลงทุนในบริษัท Srisawad Vietnam LLC จำกเดิมสดัส่วนร้อยละ 100 เป็นสดัส่วนร้อยละ 10 เพื่อ
เปิดโอกำสให้พนัธมิตรทำงธุรกิจ 

 ณ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้  4,080 สำขำ 
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1.3  โครงสร้าง 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 โครงสร้ำงของบริษัทฯเป็นดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ 

 

บจ. ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์

เนชัน่แนล โฮลดิง้ 
บจ.เงินสดทนัใจ 

บจ. บริหำรสินทรัพย์  

เอสดบับลิวพี 

บจ. ศรีสวัสด์ิ พำว

เวอร์ 2014  

Srisawad 

Vietnam LLC 

บจ. เอสดบับลวิพี 

เซอร์วิสเซส 

99% 95% 99% 100% 

10% 99% 100% 

บจ. ศรีสวัสด์ิ 

เช่าสนิเชื่อ (ลาว) 

บมจ. เงินทนุ 

ศรีสวสัด์ิ  

82% 75% 

บจ. พี เล็นดิง้ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อยแบบมีหลกัประกันภำยใต้สโลแกน “ศรีสวัสด์ิ เงินสดทันใจ” สินเชื่อเช่ำ
ซือ้จักรยำนยนต์ใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ รับจ้ำงติดตำมหนีแ้ละกำรซือ้หนีจ้ำก
สถำบนักำรเงินมำบริหำร โดยธุรกิจให้บริกำรสนิเชื่อรำยย่อยแบบมีหลกัประกัน แบ่งกำรให้บริกำรตำมประเภทสนิเชื่อและ
หลกัประกนัดงันี ้

บริษัท กำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) 

ลงทุนในกิจการอื่น (เดิมให้บริการสินเชื่อแบบมีหลกัประกัน แต่เนื่องจากการ
ซื อ้หุ้ นของสถาบันการเงิน  จึงต้องเปลี่ยนป ระเภทธุรกิจ  เป็น โฮลดิ ง้ 
และโอนธุรกิจบางสว่นให้ บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั) 

บ ริษั ท เ งิน ทุน  ศ รีสวั ส ด์ิ  จ า กัด 
(มหาชน) 

ธุรกิจเงินทุน โดยให้บริการเงินฝาก, ให้บริการสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อโครงการ 
สินเชื่อ เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้บริกำรสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อ 
บ้านแลกเงิน และให้บริกำรตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  

บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั  ให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน  สินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำร
ประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ (ปัจจุบันชะลอกำรให้บริกำรสินเชื่อส่วน
บคุคล) 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอสดับบลิว
พี จ ำกดั 

ให้บริกำรรับจ้ำงติดตำมหนีแ้ละรับซือ้หนีด้้อยคุณภำพจำกสถำบันกำรเงิน มำ
บริหำร 

บริษัท ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์เนชั่นแนล 
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ด ำเนินธุรกิจลงทนุในกิจกำรอื่นๆทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

บริษัท ศรีสวัสด์ิ  พำวเวอร์ 2014 
จ ำกดั 

ให้บริกำรรับจ้ำงตรวจสอบ ติดตำมและเร่งรัดหนีส้ิน  ให้บริกำรสินเชื่อแบบมี
หลักประกัน  ประเภท บ้ำนและที่ ดิน  ทำวน์เฮ้ำส์ และอำคำรชุด และ
หลกัประกันประเภทรถทกุชนิด ได้แก่ รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ รถบรรทกุ รถบัส
รถโดยสำร รถใช้งำนเพื่อกำรเกษตร รถแทรกเตอร์ รถไถนำ รถเก่ียวข้ำว 
รถยนต์สี่ล้อ โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ สินเชื่อมอเตอร์ไซด์แลกเงิน  และ
ให้บริกำรขำยประกนัวินำศภัย  

บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั จดัท ำ platform ส ำหรับให้บริกำรในกำรปลอ่ยสนิเชื่อ 

บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและที่ปรึกษำด้ำนกำรจดักำรระบบสินเชื่อรำย
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จ ำกดั ย่อย และกำรผ่อนช ำระให้บริษัทอื่นในประเทศกลุม่อำเซียน 

Srisawad Vietnam LLC ให้บริการสนิเชื่อมีหลกัประกนั  

บริษัท ศรีสวัสด์ิ เช่าสินเช่ือ (ลาว) 
จ ากดั 

ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเช่าสนิเชื่อในประเทศลาว  

 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี 2560- 2562 เป็นดงันี ้

งบกำรเงินรวม 
ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ธุรกิจหลัก       
รำยได้ดอกผลเช่ำซือ้ 1,278.90 18.27 954.36 12.11 447.93 4.57 
ดอกเบีย้รับจำกเงินให้กู้ ยืม 3,664.65 52.36 4,811.31 61.05 6,715.68 68.57 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 4,943.55 70.63 5,765.67 73.16 7,163.61 73.15 
รายได้อื่นๆ1/ 2,055.14 29.36 2,115.65 26.84 2,629.65 26.85 
รายได้รวม 6,998.69 100.00 7,881,32 100.00 9,793.26 100.00 
หมำยเหต:ุ1/รำยได้อื่นๆ เช่น คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่บริกำร คำ่ใช้จ่ำยและคำ่ปรับเป็นต้น 

 

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

2.1    ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเชื่อแบบมีหลกัประกนัโดยบริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ให้บริการช่วง 
ม.ค.ถงึ มิ.ย. 2560), บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั และบริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ากัด (มหาชน) (เร่ิมให้บริกำร
ตัง้แต่ กรกฎำคม 2560 เนื่องจำกกำรโอนธุรกิจบำงส่วน) ให้บริกำรในประเทศไทย สว่น Srisawad Vietnam LLC 
ให้บริกำรสนิเชื่อแบบมีหลกัประกนัประเภทรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ในประเทศเวียตนำม และบริษัท ศรีสวสัด์ิ เช่ำ
สนิเชื่อ (ลำว) จ ำกดั ให้บริกำรสนิเชื่อแบบมีหลกัประกนั โดยหลกัประกนัที่กลุม่บริษัทฯให้สนิเชื่อเป็นรถทกุชนิด เช่น 
รถยนต์นัง่ส่วนบคุคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นัง่สว่นบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทกุสว่นบุคคล (กระบะ) 
รถจกัรยำนยนต์ รถหกล้อ รถสบิล้อ รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถใช้งำนเพื่อกำรเกษตร เป็นต้น  รวมทัง้หลกัประอนัอื่น เช่น 
บ้ำน ที่ดิน อำคำรชุด  
ทัง้นี ้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเชื่อทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน โดยมียอดลกูหนีส้ทุธิ
ตำมสญัญำเช่ำซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมรวมทัง้สิน้ 32,924 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำสนิเชื่อที่กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรกว่ำร้อย
ละ 40 เป็นหลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน บ้ำนและคอนโด 
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ตัวอย่างหลักประกันที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
หำกพิจำรณำตำมประเภทของนิติกรรมสญัญำในกำรให้กู้ ยืม สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 
(1) สญัญำให้กู้ ยืม กลุม่บริษัทฯ ให้กู้ ยืมในลกัษณะสญัญำกู้ เงินส ำหรับหลกัประกันทุกประเภท แบ่งตำมประเภท

หลกัประกนัได้เป็น 2 กลุม่คือ  

(ก) หลักประกันประเภทรถทุกชนิดผู้ขอสินเช่ือไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถเม่ือท ำ
สญัญำกู้ เงิน แต่ส่งมอบเล่มทะเบียนรถและลงนำมในแบบค ำขอโอนและรับโอน (โอนลอย) หลกัประกัน
ให้กับกลุ่มบริษัทฯ  หำกผู้ขอสนิเชื่อค้ำงช ำระหนีเ้กินระยะเวลำที่ก ำหนดกลุ่มบริษัทฯ ส่งหนงัสือแจ้งยกเลิก
สัญญำและให้ลูกหนีม้ำติดต่อช ำระหนีภ้ำยใน 7 วัน หำกไม่มำช ำระกลุ่มบริษัทฯสำมำรถติดตำมยึด
หลกัประกันเมื่อยึดหลกัประกนัแล้วกลุม่บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ลกูหนีม้ำไถ่ถอนหลกัประกนัภำยใน 30 วัน 
หำกไม่มำติดต่อกลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรขำยทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไป โดยกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในเลม่ทะเบียนรถได้โดยไม่ต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี  

(ข) หลกัประกันประเภทโฉนดที่ดิน บ้ำนและคอนโดสำมำรถแบ่งตำมประเภทกำรจดทะเบียนนิติกรรมได้อีก 2 
ประเภทดงันี ้

 สญัญำจ ำนองผู้ขอสินเชื่อในฐำนะผู้จ ำนองจดทะเบียนจ ำนองหลกัประกันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะ
ผู้ รับจ ำนองพร้อมกำรท ำสญัญำกู้ ยืม และส่งมอบโฉนดที่ดินในวันที่รับเงิน เพื่อเป็นหลกัประกันในกำร
ช ำระหนี ้ทัง้นี ้ผู้จ ำนองยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยหลกัประกันดงักล่ำว หำกมีกำรค้ำงช ำระหนี ้

บ้านและทีดิ่น 

รถสิบล้อ รถสีล้อ-หกล้อเชิงพาณิชย์ รถจกัรยานยนต์ 

รถเก่ียวข้าว รถแทรกเตอร์ 

รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะสว่นบคุคล 

รถพว่ง 
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เกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด กลุม่บริษัทฯ ในฐำนะเจ้ำหนีแ้ละผู้ รับจ ำนอง จะต้องแจ้งให้ผู้ขอสนิเชื่อช ำระ
หนีภ้ำยในเวลำที่ก ำหนด หำกผู้ขอสนิเชื่อยังไม่ช ำระหนีใ้นเวลำดงักลำ่ว กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเร่ืองฟ้องร้อง
ด ำเนินคดีเพื่อบงัคบัจ ำนองและน ำหลกัประกนัออกขำยทอดตลำดหรือเป็นกรรมสทิธ์ิต่อไป 

 สญัญำขำยฝำก ผู้ขอสินเชื่อในฐำนะผู้ขำยฝำกท ำสญัญำขำยฝำกหลกัประกันกับกลุม่บริษัทฯ ในฐำนะ
ผู้ซือ้ฝำก โดยกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัจะตกเป็นของผู้ ซือ้ฝำกทันทีที่จดทะเบียน ซึ่งผู้ ขำยฝำกจะได้รับ
กรรมสิท ธ์ิคืนเม่ือมำขอไถ่ถอนภำยในเวลำที่สัญญำก ำหนด หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำไถ่ถอน 
(ระยะเวลำให้สนิเช่ือ) แล้วผู้ขำยฝำกไม่ได้ด ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกนั กรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัจะตก
เป็นของกลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะผู้ รับซือ้ฝำกโดยสมบรูณ์ หรืออีกนยัหนึ่ง หำกผู้ขอสนิเชื่อค้ำงช ำระหนีเ้กิน
ระยะเวลำที่ก ำหนด  กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิครอบครองหลักประกันทันที โดยไม่ต้องผ่ำนขัน้ตอนกำร
ฟ้องร้องด ำเนินคดี  

(2) สญัญำเช่ำซือ้ กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ ยืมในลักษณะสญัญำเช่ำซือ้ส ำหรับหลักประกันประเภทรถ โดยผู้ขอสินเชื่อ
จะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถและส่งมอบเล่มทะเบียนรถให้แก่กลุ่มบริษัทฯเป็นหลกัประกัน ส ำหรับ
หลกัประกนัประเภทรถเก่ียวข้ำว ซึง่ไม่มีเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิ ผู้ ขอสินเช่ือจะต้องน ำหลกัฐำนหนังสอืรับรอง
กรรมสิทธิที่ออกจำกโรงงำนผู้ ผลิต และสญัญำซือ้ขำย มำแสดงเพื่อเป็นหลกัประกันกำรกู้ ยืมแต่ผู้ ขอสินเชื่อ
ยังคงเป็นผู้ ครอบครองรถ หำกผู้ กู้ ค้ำงช ำระหนีเ้กินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด กลุ่มบริษัทฯ จะติดตำมให้ผู้ ขอ
สนิเชื่อมำช ำระหนี ้แต่ในกรณีที่ลกูหนีค้้ำงช ำระเกินกว่ำนโยบำยที่ก ำหนดกลุ่มบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งยกเลิก
สญัญำ เพื่อให้ลกูหนีม้ำช ำระหนี ้ภำยใน  30 วัน หำกไม่มำช ำระหนีต้ำมก ำหนด บริษัทสำมำรถติดตำมยึด
หลกัประกนั และภำยหลงัจำกยึดหลกัประกนั กลุม่บริษัทให้ลกูหนีม้ำไถ่ถอนภำยใน 30 วนั หำกเกินกว่ำก ำหนด
กลุม่บริษัทจะน ำทรัพย์สนิดงักลำ่วขำยทอดตลำดตำมขัน้ตอน 

 
ยอดสินเชือ่จ าแนกตามประเภทนิติกรรมสญัญา 

สนิเช่ือทะเบียนรถจ ำแนกตำม
ประเภทนติิกรรมสญัญำ 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สญัญำเงินให้กู้ ยืม 16,752.75 77.71 23,431.57 89.48 32,043.68 97.33 
สญัญำเช่ำซือ้ 4,805.80 22.29 2,753.96 10.52 880.16 2.67 
รวม 21,558.55 100.00 26,185.53 100.00 32,923.84 100.00 

ในด้ำนระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ กลุม่บริษัทฯ พิจำรณำปลอ่ยสินเชื่อระหว่ำง 6 – 48 งวดขึน้อยู่กบัประเภทของ
หลกัประกนั เช่น ในกรณีที่เป็นรถจักรยำนยนต์ กลุม่บริษัทฯ จะพิจำรณำให้ผ่อนช ำระไม่เกิน 18 งวด แต่หำกเป็นรถยนต์
ทัว่ไป กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดระยะเวลำกำรผ่อนช ำระไม่เกิน 36 งวด หรือในกรณีที่เป็นรถยนต์ที่ได้รับควำมนิยม บ้ำน 
หรือโฉนดที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำปลอ่ยสนิเชื่อระยะเวลำไม่เกิน 48 งวด ส ำหรับดอกเบีย้ในกำรให้สนิเชื่อของ
กลุม่บริษัทฯ ขึน้อยู่กบัประเภทของหลกัประกนั 
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ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และเพื่อโครงการ 
กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเช่ือเพื่อกำรพำณิชย์และเพื่อโครงกำร โดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) เป็นกำรให้
กู้ ยืมเงินแก่ธุรกิจประเภทต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจกำร เพื่อขยำยธุรกิจของลกูค้ำ ขยำยโรงงำน โครงกำร
ใหม่ๆ โดยจะจัดหำสนิเชื่อลกัษณะต่ำงๆให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรและสอดคล้องกบัควำมเสีย่งด้ำนหลกัประกนั 
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของโครงกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีลกูหนีส้นิเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์และเพื่อโครงกำรที่ยงัคงค้ำงอยู่ทัง้สิน้ 234.62 ล้ำนบำท 
 
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน 
กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเชื่อรำยย่อยแบบไม่มีหลกัประกนัโดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ากดั (มหาชน) บริษัท เงินสด
ทนัใจ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย โดยได้รับอนญุำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยดังนี  ้
     

สนิเชื่อส่วนบคุคลเพื่อกำรอปุโภคบริโภค 
สนิเชื่อส่วนบคุคลเพื่อกำรอปุโภค บริโภค เป็นใบอนญุำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยอนญุำตให้ บริษัทเงินทนุ ศรี
สวสัด์ิ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้บริกำรเฉพำะกลุม่แก่พนกังำนบริษัทต่ำงๆ โดยมีกำรให้เงินกู้ทัง้
ระยะสัน้และระยะยำว  
 

สนิเชื่อส่วนบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั 
กลุม่บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใต้กำรก ำกบัตัง้แต่ปี 2554 ซึง่กลุ่มบริษัทมีนโยบำยให้
สนิเชื่อเฉพำะผู้ประกอบอำชีพที่มัน่คง มีหลกัแหล่งที่แน่นอน และต้องมีผู้ค ำ้ประกนัอย่ำงน้อย 2 รำย แต่อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อประเมินควำมเสี่ยงแล้ว กลุม่บริษัทจงึมีนโยบำยชะลอกำรให้สินเชื่อสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัตัง้แต่ต้นปี 2559  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  มีบญัชีลกูหนีส้นิเชื่อสว่นบคุคลรวมทัง้สิน้จ ำนวน 22 สญัญำ และมียอดลกูหนีต้ำมสญัญำ

กู้ เงินเท่ำกบั 0.71  ล้ำนบำท และยงัคงมีกำรติดตำมลกูหนีอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

  สนิเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
กลุม่บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อรำยยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบั (“สนิเชื่อนำโนไฟ

แน้นซ์”) ตัง้แต่เดือนเมษำยน 2558 เนื่องจำกกำรให้สนิเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็นสนิเชื่อไม่มีหลกัประกนั

เพื่อกำรประกอบอำชีพจึงมีควำมเสีย่งมำกกว่ำสนิเชื่อที่มีหลกัประกนั  กลุม่บริษัทฯ  จงึมีนโยบำยกำรให้สนิเชื่อกบัผู้

ประกอบอำชีพที่คิดจะเร่ิมธุรกิจหรือขยำยธุรกิจของตนเองผ่ำนระบบ แฟรนไชส์  โดยจะพิจำรณำจำกแฟรนไชเซอร์ 

หลกัแหลง่หรือท ำเลที่ตัง้ที่ประกอบอำชีพที่แน่นอน ประมำณกำรรำยได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และพิจำรณำวงเงินที่

เหมำะสม เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่วลง รวมทัง้พิจำรณำให้กบัลกูค้ำของกลุม่บริษัทฯที่มีประวติักำรช ำระเงินที่ดี 

ส ำหรับรำยได้จำกธุรกิจสนิเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจำกเงินกู้ ยืม ค่ำธรรมเนียมกำร

ช ำระขัน้ต ่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรท ำสญัญำ ค่ำปรับจำกกำรผิดนัดช ำระเงิน 
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ในกำรพิจำรณำอนมุัติสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ กลุม่บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนีข้องลกูค้ำโดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลลกูค้ำ โดยตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นและตรวจสอบประวัติกำรค้ำงช ำระจำก

บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั ส ำหรับระยะเวลำกำรให้สนิเชื่อจะพิจำรณำปลอ่ยสนิเชื่อระหว่ำง  24 – 36 งวด 

หำกลกูหนีผิ้ดนดัช ำระ 4 งวด กลุม่บริษัทจะด ำเนินกำรส่งหนงัสือแจ้งให้ลกูค้ำจ่ำยช ำระหรือเลกิสญัญำ หำกลกูค้ำไม่

ช ำระเงินจะด ำเนินคดีทำงกฎหมำยต่อไป  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีบญัชีลกูหนีส้นิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพรวมทัง้สิน้จ ำนวน 432,267 สญัญำ และมียอด

ลกูหนีต้ำมสญัญำกู้ เงินเท่ำกบั   3,416.44  ล้ำนบำท โดยระยะเวลำกำรปลอ่ยสนิเชื่อจะอยู่ในช่วง 12-30 งวด  

ส ำหรับดอกเบีย้ของสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ ค่ำปรับและค่ำบริกำร รวมกนัแล้วคิดเป็นอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงแล้ว

ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 

 

 
 

 
 
 
 
 
ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนีส้ิน 
กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรเร่งรัดติดตำมหนีส้นิ โดย บริษัทบริหำรสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จ ำกัด และบริษัท ศรีสวัสด์ิ พำว
เวอร์ 2014 จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย  โดยมุ่งเน้นกำรติดตำมหนีท้ี่มีหลกัประกนั ทัง้นีบ้ริษัทบริหำรสนิทรัพย์ เอสดบับลวิ
พี จ ำกดั จะรับติดตำมหนีข้องสถำบนักำรเงิน ส่วนบริษัท ศรีสวัสด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั จะรับติดตำมหนีข้องกลุ่ม
บริษัทลิสซิ่งและบริษัทรถยนต์  
กลุม่บริษัทฯมีควำมเชี่ยวชำญและมีพนักงำนที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรติดตำม เร่งรัดหนีส้นิ รวมทัง้กลุม่บริษัทฯมีสำขำ

ให้บริกำรครอบคลมุทกุภูมิภำคทัว่ประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บริษัทฯมีสำขำทัง้สิน้ 4,080 สำขำ ท ำ

ให้มีเครือข่ำยในกำรติดตำมหนีท้ี่กว้ำงขวำงและครอบคลมุ 

ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 
กลุ่มบริษัทฯเร่ิมด ำเนินธุรกิจบริหำรหนีด้้อยคณุภำพในปี 2558 โดยเร่ิมจำกกำรชือ้หนีด้้อยคณุภำพจำกสถำบันกำรเงิน
ที่ขำยหนีด้้อยคุณภำพโดยวิธีกำรประมูล ซึ่งก่อนกำรประมลู บริษัทจะส่งทีมงำนไปศึกษำข้อมูลของหนีด้้อยคณุภำพที่
จะท ำกำรประมูล เพื่อวิเครำะห์และประเมินรำคำเพื่อกำรประมูลซือ้หนี ้ และเมื่อป ระมูลซือ้ได้แล้ว ก็จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบรำยละเอียดลกูหนี,้ สวมสิทธิและรับโอนหนีด้งักล่ำวให้เป็นสนิทรัพย์ของบริษัท  ทัง้นีใ้นกำรประมูลซือ้แต่ละ

สัดส่วนกำรปล่อยสินเช่ือใหม่
จ ำแนกตำมระยะเวลำกำรให้
สนิเช่ือ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1 - 12 งวด 445.75 64.00 3,052.59 60.62 2,954.48 51.82 
13 - 18 งวด 147.20 21.13 1,549.75 30.77 2,027.06 35.56 
19 - 24 งวด 75.05 10.77 397.22 7.89 643.03 11.28 
25 - 36 งวด 28.54 4.10 36.48 0.72 76.42 1.34 

รวม 696.54 100.00 5,036.04 100.00 5,700.99 100.00 
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ครัง้ บริษัทจะค ำนึงถึงอัตรำควำมส ำเร็จในกำรติดตำม กำรจัดเก็บ และกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมตลอด
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะติดตำมได้ และอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุที่บริษัทต้องกำร 
ณ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บริษัทฯ ได้ซือ้หนีม้ำบริหำรและมียอดคงเหลอืตำมรำคำทนุจ ำนวน 3,001 ล้ำนบำท  

ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 
ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัทเอส ดับบลิว พี เซอร์วิสเซส จ ำกดั (SWPS) ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำในกำรวำงระบบกำรบริหำรสินเชื่ออย่ำงครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้บริกำรกบับริษัท
ในต่ำงประเทศ ซึง่เน้นแถบประเทศในกลุม่ CLMV เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในนโยบำยกำรส ำรวจตลำด เพื่อเตรียมขยำยธุรกิจ
ไปยงัต่ำงประเทศ  
ลกัษณะธุรกิจของ SWPS คือกำรให้บริกำรค ำแนะน ำ และเป็นที่ปรึกษำในกำรวำงระบบกำรบริหำรสนิเชื่อแก่ลกูค้ำ
กลุม่เป้ำหมำยที่ประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้สนิเชื่อ เช่น ธนำคำร สถำบนักำรเงิน รวมถงึบริษัทที่เป็นลกัษณะกำรขำย
แบบผ่อนช ำระ โดยขอบเขตของกำรให้บริกำร ประกอบด้วย กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกระบวนกำรปลอ่ยสนิเชื่อ ตัง้แต่
ขัน้ตอนกำรพิจำรณำและจดัท ำแนวทำงกำรตรวจสอบและอนมุติัสินเชื่อหรือควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำสนิค้ำ กำร
ติดตำมและเรียกรับช ำระ และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดท ำกำรตลำด  
 
ธุรกิจรับฝากเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯให้บริกำรรับฝำกเงินในรูปของใบรับฝำกเงินและตั๋วสัญญำใช้เงิน โดย บริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด 

(มหำชน) ให้บริกำรแก่บคุคลทั่วไป นิติบุคคล มูลนิธิ สมำคม โดยมีก ำหนดเวลำช ำระคืนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของผู้ฝำกเงิน ตัง้แต่กำรรับฝำกเงินที่มีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำมหรือเมื่อสิน้ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ เช่น 1 เดือน 3 

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

สอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจยัด้ำนสภำพคลอ่งของบริษัท อตัรำผลตอบแทน และอตัรำดอกเบีย้โดยรวม

ของตลำดเงิน 

ณ 31 ธันวำคม 2560-2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินรับฝำกซึง่แบ่งแยกตำมระยะเวลำกำรจ่ำยคืนดงันี  ้
 
ประเภทเงนิรับฝาก 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เมื่อทวงถำม 67.69 1.12 404.42 5.56 94.70 1.49 
จ่ำยคืนเมื่อสิน้ระยะเวลำ 6,000.09 98.88 6,869.55 94.44 6,253.63 98.51 
รวม 6,067.78 100.00 7,273.97 100.00 6,348.33 100.00 

     2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
เนื่องจำกธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯคือกำรให้บริกำรสนิเชื่อรำยย่อยแบบมีหลกัประกันในรูปแบบรถทุกชนิด โฉนดที่ดิน 
บ้ำน และอำคำรชดุ รวมทัง้กำรให้บริกำรสนิเชื่อเช่ำซือ้ สนิเชื่อส่วนบุคคล และสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ โดยรำยได้
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หลกัของกลุ่มบริษัทฯจำกธุรกิจดังกล่ำว ได้แก่ ดอกเบีย้รับจำกเงินให้กู้ ยืม และรำยได้ดอกผลเช่ำซือ้  ดังนัน้แนวโน้ม
ภำวะกำรเงินของประเทศ เช่น อตัรำดอกเบีย้กำรลงทุนในตั๋วแลกเงิน และอตัรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล ซึง่สง่ผล
ต่อกำรเข้ำถงึแหล่งเงินทุนและต้นทนุในกำรระดมุทุนของกลุม่บริษัทฯ  เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจในแต่ละช่วงเวลำจึง
นบัเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

ภาวะการเงนิปี 2562 

1) อตัรำดอกเบีย้  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (“กนง.”) เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 ที่ประชุมมี
มติปรับลดอัตรำดอกเบีย้นโยบำยร้อยละ 0.25 มำอยู่ที่ ร้อยละ 1.25 ต่อปี เนื่องจำกประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยำยตัวต ่ำกว่ำที่ประเมินไว้และต ่ำกว่ำศกัยภำพ ซึง่สอดคล้องกับกำรปรับลดทิศทำงกำรด ำเนินนโยบำย
กำรเงินของประเทศเศรษฐกิจหลกัที่ปรับลดอัตรำดอกเบีย้นโยบำย ด้ำนอัตรำดอกเบีย้เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน
เฉลี่ยของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.06 มำอยู่ที่ร้อยละ 1.39 ต่อปี และอตัรำดอกเบีย้เงิน
ให้กู้ ยืมแก่ลกูค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี (MLR) เฉลีย่ของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ ปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 6.15 ต่อปี 
ตำมกำรปรับลดอัตรำดอกเบีย้เงินกู้  อย่ำงไรก็ตำมอัตรำดอกเบีย้เงินฝำกที่แท้จริงและอัตรำดอกเบีย้ MLR ที่
แท้จริงปรับตวัเพิ่มขึน้ ตำมกำรชะลอตวัของอตัรำเงินเฟ้อ 

2) สนิเชื่อ  ใน ปี 2562 ยอดคงค้ำงสินเชื่อภำคเอกชนของสถำบันรับฝำกเงิน ณ สิน้ปีขยำยตวัร้อยละ 2.3 ชะลอลง
จำกกำรขยำยตัวร้อยละ 5.9 สิน้ปี 2561  โดยเป็นกำรชะลอตัวจำกภำคครัวเรือน ส่วนสินเชื่อภำคธุรกิจปรับตัว
ลดลงร้อยละ 0.8 ตำมกำรลดลงของสินเชื่อสำขำกำรผลิต กำรขำยสง่และกำรขำยปลีก และที่พกัแรมและบริกำร
ด้ำนร้ำนอำหำร  

3) อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล (Yield)  ณ สิน้ไตรมำสที่สี่ของ ปี 2562 มูลค่ำกำรซือ้ขำยพันธบัตรเฉลี่ย
ปรับตัวเพิ่มขึน้จำกปี 2561  กำรปรับอัตรำดอกเบีย้นโยบำยลดลงจำกร้อยละ 1.75 มำอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.25 
และควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจโลกสง่ผลให้อตัรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลปรับตัวลดลงจำกปี 
2561  

สถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยปี 2562 

ข้อมูลจำกส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ  ระบุสถำนกำรณ์หนีค้รัวเรือนไทยในไตรมำส 4 ปี 
2562 มีแนวโน้มชะลอตวัลง ขณะที่สดัสว่นหนีค้รัวเรือนต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึน้ โดย
หนีส้ินครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอตัวลงตำมกำรชะลอตัวของสนิเชื่อที่อยู่อำศยั และสินเชื่อเช่ำซือ้รถยนต์ ขณะที่สนิเชื่อ
เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมแนวโน้มกำรบริโภคในช่วงปลำยปีและกลยุทธ์ของตลำดสินเชื่อบตัร
เครดิต ทัง้นีภ้ำครัฐมีมำตรกำรต่ำงๆ เช่น 1. สนิเชื่อบัตรเครดิตโดยก ำหนดรำยได้ขัน้ต ่ำและวงเงินสินเชื่อตำมระดบัร่ยได้
ของผู้กู้  2. สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ โดยก ำหนดวงเงินตำมระดับรำยได้ของผู้กู้ ในทุกระดับรำยได้และจ ำกัด
จ ำนวนผู้ให้บริกำรส ำหรับผู้กู้ ที่มีรำยได้ต่อเดือนต ่ำกว่ำ 30,000 บำท 3. สินเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถถูกน ำมำอยู่ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของ ธปท. เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรและคุ้ มครองผู้ กู้ ให้เข้ำถึงสินเชื่อในรำคำที่เหมำะสม 4. 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย โดยก ำหนดเพดำนอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่ำหลักประกัน (Loan to Value: LTV ratio)  
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พิจำรณำจำกยอดคงค้ำงหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคของธนำคำรพำณิชย์ในไตรมำส 4 ปี 2562 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.7 จำกช่วงเดียวของปีก่อน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.90 ต่อสนิเชื่อรวม  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 

สศช.คำดว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะขยำยตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตวัลงจำกปี 2562 ตำมข้อจ ำกัดจำกกำรระบำด
ของไวรัสโควิด -19 ปัญหำภัยแล้ง และควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรงบประมำณ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยตวทำง
เศรษฐกิจยงัมีปัจจัยสนบัสนนุจำก กำรปรับตัวดีขึน้อย่ำงช้ำๆของเศรษฐกิจโลกตำมกำรผ่อนคลำยลงของแรงกดดนัจำก
มำตรกำรทำงกำรค้ำ กำรลดลงของควำมเสี่ยงจำกกำรแยกตัวของสหรำชอำณำจักรแบบไร้ข้อตกลงและนโยบำย
กำรเงินที่อยู่ในภำวะผ่อนคลำย  กำรขยำยตวัในเกณฑ์ที่น่ำพอใจของอปุสงค์ภำยในประเทศทัง้ในด้ำนกำรใช้จ่ำยภำค
ครัวเรือน และกำรลงทุนภำคเอกชนและภำครัฐ  แรงขับเคลือ่นจำกมำตรกำรภำครัฐ ที่มีควำมครอบคลมุทัง้ในด้ำนกำร
ดูแลเกษตรกร ผู้ มีรำยได้น้อย SMEs และเศรษฐกิจฐำนรำก ภำคกำรท่องเที่ยวและกำรลงทุนภำคเอดชน ฐำนกำร
ขยำยตวัที่ต ่ำกว่ำปกติในไตรมำสสดุท้ำยของปี 2562 คำดว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกสนิค้ำจะขยำยตวัร้อยละ 1.4 กำรบริโภค
ภำคเอกชน และกำรลงทนุรวมขยำยตวัร้อยละ 3.5 และ ร้อยละ 3.6 ตำมล ำดบั อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อย
ละ 0.4 – 1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.3 ของ GDP  

แนวโน้มอัตราดอกเบีย้และสถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยปี 2563 

ส ำหรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินของไทยในปี 2563 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มี
มติปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลงอีกร้อยละ 0.25 มำอยู่ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี เนื่องจำกประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 
2563 มีแนวโน้มขยำยตัวต ่ำกว่ำประมำณกำรและต ่ำกว่ำระดับศักยภำพค่อนข้ำงมำก  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำร
ระบำดของไวรัสโควิด -19 ควำมลำ่ช้ำของกระบวนกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 และสภำวะภัย
แล้ง ขณะที่อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต ่ำกว่ำขอบล่ำงของกรอบเป้ำหมำยเงินเฟ้อ และเสถียรภำพระบบกำรเงินมี
ควำมเสีย่งจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ  

ด้ำนแนวโน้มสถำนกำรณ์หนีค้รัวเรือนไทยในปี  2563 คำดว่ำ ยอดคงค้ำงหนีค้รัวเรือนยังขยับขึน้ต่อเนื่อง ยังคงเป็น
สญัญำณที่สะท้อนว่ำ ภำระหนีส้นิยงัเป็นประเด็นที่เปรำะบำงของครัวเรือนบำงกลุม่ โดยเฉพำะครัวเรือนที่มีภำระผกูพัน
กบัหนีห้ลำยก้อน รวมถงึคนรุ่นใหม่ที่มีกำรก่อหนีเ้ร็วขึน้ ซึง่ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำงนี ้ต้องพึง่พำควำมร่วมมือ
จำกหลำยฝ่ำยเข้ำด้วยกนั  

การแข่งขัน 
   สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน 

ตลำดสินเชื่อทะเบียนรถมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเป็นสินเชื่อที่มีหลกัประกัน เป็นเล่มทะเบียนรถ และ
สนิเชื่อทะเบียนรถมีอัตรำผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะที่ยังมีกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยจ ำนวนมำกที่มีควำมต้องกำร
เข้ำถงึแหลง่เงินทุน โดยบริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำมีจ ำนวนถึง 18-20 ล้ำนคนจำกปัจจยัที่กลำ่วมำข้ำงต้น ท ำให้ในปัจจบุนัมี
ผู้ประกอบกำรหลำยรำยได้ให้ควำมสนใจในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกนัมำกขึน้ประกอบกับหลงัจำกตลำดรถยนต์ใหม่
ได้ชะลอตัวลงหลงัรถในโครงกำรรถคันแรกได้ทยอยส่งมอบท ำให้มีผู้ประกอบกำรสินเชื่อเช่ำซือ้รถยนต์ใหม่ได้ขยำย
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ธุรกิจมำยังธุรกิจให้สินเชื่อรถแลกเงินมำกย่ิงขึน้ เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงในภำวะที่กำรแข่งขัน
ในตลำดเช่ำซือ้รถใหม่รุนแรง โดยภำพรวมผู้ประกอบกำรในธุรกิจสนิเชื่อรถแลกเงิน บริษัทฯ สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
หลกัๆ ตำมลกัษณะของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย ได้แก่  

1)  ผู้ประกอบกำรที่เน้นกลุ่มลกูค้ำระดับ A ถงึ B- ซึง่เป็นกลุ่มลกูค้ำที่มีรำยได้ประจ ำ เช่น พนกังำนบริษัท ข้ำรำชกำร 
หรือรัฐวิสำหกิจ ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนีส้่วนใหญ่จะเป็นธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทในเครือธนำคำรพำณิชย์ 
ตัวอย่ำงของผู้ ประกอบกำรในกลุ่มนี  ้ได้แก่ กรุงศรี ออโต้ (Car4Cash) ธนำคำรทิสโก้ (TISCO Auto Cash)
ธนำคำรธนชำต (รถแลกเงิน หรือ Cash Your Car) ธนำคำรกสิกรไทย (K-Car to Cash) ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
(My Car My Cash) และกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง (KTBL Car Convenience Cash) ผู้ ประกอบกำรในกลุ่มนีม้ี ข้อ
ได้เปรียบที่ต้นทุนทำงกำรเงินที่ต ่ำ และมีเครือข่ำยสำขำจ ำนวนมำกในกำรประชำสมัพันธ์สินค้ำ สำมำรถใช้เป็น
ช่องทำงในกำรช ำระค่ำงวด และมีฐำนทุนที่แข็งแกร่ง อย่ำงไรก็ตำมประกอบกำรในกลุ่มนีย้งัคงวิเครำะห์สินเชื่อ
โดยยดึเอกสำรทำงกำรเงินเป็นหลกั เน้นลกูค้ำที่มีประวติัทำงกำรเงินที่ดี   

2)  ผู้ประกอบที่เน้นกลุม่ลกูค้ำระดบั B- เป็นต้นไป ในต่ำงจังหวดั เช่น ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ ลกูจ้ำงโรงงำน ลกูจ้ำง
ทัว่ไป กลุม่เกษตรกร โดยทั่วไปกลุ่มลกูค้ำระดบัลำ่งมีโอกำสและทำงเลอืกในกำรเข้ำหำสนิเชื่อที่ค่อนข้ำงจ ำกัดซึ่ง
อำจจะเป็นผลมำจำกควำมไม่คุ้นเคยในกำรท ำธุรกรรมผ่ำนธนำคำร ไม่มั่นใจว่ำจะได้รับกำรอนุมัติสินเชื่อหรือ
ควำมเข้ำใจว่ำกำรติดต่อผ่ำนธนำคำรจะมีควำมยุ่งยำกและล่ำช้ำ ตัวอย่ำงของผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี ้ได้แก่ 
บริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด (“เงินติดล้อ”) บริษัท จี แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“จีแคปปิตอล”) บริษัท เมืองไทย 
ลิสซิ่งจ ำกัด (“เมืองไทย ลิสซิ่ง”) บริษัท นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง จ ำกัด (“นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง”) ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนีจ้ะ
พิจำรณำวงเงินสนิเชื่อจำกฐำนข้อมลูของลกูค้ำในพืน้ที่ กำรตรวจสอบข้อมลูของลกูค้ำยังสถำนที่จริงโดยพนักงำน
สำขำที่มีควำมคุ้นเคยกับชมุชน ประกอบกับเอกสำรทำงกำรเงิน นอกจำกนัน้ยังให้บริกำรสินเชื่อกับหลกัประกัน
หลำยประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถเพื่อใช้ในกำรเกษตร โฉนดที่ ดิน เป็นต้น ลักษณะของ
ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนีจ้ะเน้นกำรขยำยสำขำไปยังพืน้ที่ชุมชน เพื่อสร้ำงควำมผูกพันกับชุมชน และผู้น ำชุมชน 
เน้นกำรจัดกิจกรรมกบัชมุชน กำรโฆษณำประชำสมัพันธ์ เพื่อเสริมสร้ำงแบรนด์ของตนเองสร้ำงประสบกำรณ์ที่ ดี
กับลูกค้ำเพื่อสร้ำงสำยสมัพันธ์ให้กับบริษัท อย่ำงไรก็ตำมผู้ ประกอบกำรบำงรำยในกลุ่มนีจ้ะมีข้อจ ำกัดด้ำน
ศกัยภำพของเงินทุน หำกเปรียบเทียบคู่แข่งในกลุ่มจะพบว่ำ ณ วนัที่ 31  ธันวำคม  2561 กลุม่บริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำด คิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดลกูหนีใ้นกลุม่ที่มิใช่ธนำคำรพำณิชย์   

 
ตารางเปรียบเทียบมูลหนีข้องกลุ่มผูป้ระกอบการที่มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   

 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

เงินตดิล้อ  เมืองไทยแคปปิตอล กลุ่มน่ิมซ่ีเสง็ จีแคปปิตอล 
สโลแกน ศรีสวสัด์ิ  

เงินสดทนัใจ 
เงินติดล้อ 

สะดวก รวดเร็ว 
  บริการดี ดอกเบ้ียถูก 

NA สินเช่ือสบายใจ 

ปีท่ีก่อตัง้ 2522 2549 2535 2528 2547 

ยอดลูกหนี ้/1 (ล้ำนบำท) 28,809.33 39,724.13 46,548.32 4,437.56 1,934.09 
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 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

เงินตดิล้อ  เมืองไทยแคปปิตอล กลุ่มน่ิมซ่ีเสง็ จีแคปปิตอล 

ณ 31 ธ.ค. 2561 
การกระจายสาขา ทกุภูมิภำค ทกุภูมิภำค ทกุภูมิภำค ภำคเหนือตอนบน -- /2 
ประเภทหลักประกัน 
- รถยนต์มือสอง      
- รถจกัรยำนยนต์      
- รถบรรทกุ      
- รถเพ่ือกำรเกษตร      

- ท่ีดิน      
ที่มา: BOL และเว็บไซด์บริษัท 
หมำยเหต:ุ /1 ลูกหนีแ้ละเงินให้กู้ยืม 
 /2ส่งตวัแทนไปประจ ำท่ีสำขำของผู้จ ำหน่ำยรถ 

   สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน 
กำรแข่งขนัในธุรกิจสนิเชื่อสว่นบคุคลนัน้มีกำรแข่งขนักนัอย่ำงรุนแรง แต่ กลุม่บริษัทฯไม่มุ่งเน้นกำรปลอ่ยสนิเชื่อสว่น
บคุคลภำยใต้กำรก ำกบั แต่เน้นกำรปลอ่ยสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ ซึง่จำกรำยงำนของธนำคำรแห่งประเทศ ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีผู้ประกอบกำรที่ปลอ่ยสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพรวม 40 รำย โดยมีมูลค่ำรวมของหนีส้นิ
ประมำณ 19,318 ล้ำนบำท ดงันัน้ธุรกิจนีจ้ะสำมำรถเติบโตไปได้อีก ซึง่หำกพิจำรณำจำกผู้ประกอบกำรที่มี
กลุม่เป้ำหมำยเดียวกบักลุม่บริษัทฯ แล้วจะพบว่ำผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะเน้นกำรให้บริกำรเฉพำะพืน้ที่ แต่ในขณะที่
กลุม่บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนีส้ิน  
ในอตุสำหกรรมกำรติดตำมหนีส้นิ มีบริษัทรับติดตำมหนีส้นิ ส ำนักงำนกฎหมำยและทนำยควำมเข้ำมำสูธุ่รกิจนี ้ ดงันัน้
กำรแข่งขนัที่ค่อนข้ำงรุนแรง แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯมีเครือข่ำยสำขำที่กว้ำงขวำงครอบคลมุทุกภูมิภำค  ดังนัน้ บริษัทฯ
จงึสำมำรถใช้เครือข่ำยนีใ้นกำรติดตำมเร่งรัดหนีส้นิด้วยต้นทนุที่ถูกกว่ำบริษัท ที่อยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนั   
 ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 
ในปัจจุบันมีบริษัทบริหำรสินทรัพย์อยู่หลำยบริษัท ทัง้ที่เป็นบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของ รัฐ, บริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่มี
บริษัทแม่เป็นธนำคำรพำณิชย์ และบริษัทบริหำรสนิทรัพย์ที่เป็นบริษัทเอกชน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะเข้ำร่วมประมลูใน
กำรซือ้หนีด้้อยคุณภำพที่บริษัทมีควำมถนัด และประกอบกับบริษัทมีเครือข่ำยของสำขำกระจำยอยู่ทุกภูมิภำคทั่ว
ประเทศ ท ำให้สำมำรถติดตำมลกูหนีไ้ด้อย่ำงทั่วถึง  และปริมาณหนีด้้อยคุณภาพของสถาบันการเงินยังมีอยู่มาก 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่  ท าให้มีปริมาณหนีด้้อยคุณภาพ ที่สถาบัน การเงิน น ามา ประมูล 
ขายยงัคงมีอยู่มาก   

 ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 

ในอตุสำหกรรมนี ้ ยงัไม่มีบริษัทที่เร่ิมด ำเนินธุรกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวำงระบบกำรบริหำรสนิเชื่ออย่ำงครบวงจร 

จงึมีกำรแข่งขนัในระดบัต ่ำ และลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยในประเทศพม่ำเอง มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมำกขึน้ สบืเนื่องจำกกำร
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เพิ่มขึน้ของควำมต้องกำรด้ำนสนิเชื่อของประชำกรในประเทศพม่ำ หำกยงัไม่มีคู่แข่งเข้ำมำในธุรกิจนี ้ ท ำให้บริษัทฯ 

สำมำรถขยำยธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 

2.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหลง่ที่มำของเงินทนุของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยำว
คงเหลอื 5,296.05 ล้ำนบำท มีสดัส่วนประมำณร้อยละ 13 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด  ซึง่อำจพิจำรณำว่ำเข้ำข่ำย
พึง่พิงเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินกู้ อื่น เช่น  ตัว๋แลกเงิน และหุ้นกู้ระยะยำว 
เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ เงินรับฝำก เพื่อน ำมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภำพ
คลอ่งให้แก่กลุม่บริษัทฯ อีกทำงหนึง่ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีสดัส่วนร้อยละ 44 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด 
นอกจำกนัน้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินทนุจำกสว่นของผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 43 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด 
 

แหลง่ท่ีมำของเงินทนุ 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินรับฝำก 6,067.78 19.86 7,273.97 20.23 6,348.33 15.04 
ตรำสำรหนีท่ี้ออก 6.00 0.02 6.00 0.02 6.00 0.01 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 1,700.00 5.56 3,400.00 9.45 923.52 2.19 
ตัว๋แลกเงิน 600.00 1.96 650.00 1.81 980.00 2.32 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 70.74 0.23 48.45 0.13 21.84 0.05 

เงินกู้ ยืมเพ่ือใช้ในกำรซือ้ลกูหนี ้ - - 338.83 0.94 - - 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,119.44 13.48 3,445.83 9.58 4,372.53 10.36 

หุ้นกู้  8,565.00 28.03 8,935.08 24.85 11,220.29 26.58 

สว่นของผู้ถือหุ้น 9,426.83 30.86 11,862.86 32.99 18,338.37 43.44 

รวม 30,555.79 100.00 35,961.02 100.00 35,961.02 100.00 

ส ำหรับกำรจดัหำแหลง่เงินทนุในอนำคต  กลุม่บริษัทฯมีนโยบำยในกำรจัดหำแหล่งเงินทนุให้สอดคล้องกบัวตัถ ุ

ประสงค์กำรใช้เงิน โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรช ำระคืนและอตัรำสว่นหนีส้นิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  

การให้กู้ยืมและการให้บริการ 

1. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยปล่อยสินเชื่อให้กับลกูค้ำรำยย่อยที่มีหลักประกัน โดยลกูค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ บุคคลธรรมดำ
ระดับ B- เป็นต้นไป เช่น ลกูจ้ำงโรงงำน ลกูจ้ำงทั่วไป พนกังำนข้ำรำชกำร เป็นต้นที่มีหลกัประกนัเป็นของตนเอง และมี
แหล่งที่มำของเงินได้ที่ชัดเจน มีหลักฐำนทำงกำรเงินเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง โดยลูกค้ำและ/หรือผู้ค ำ้ประกันจะต้องมี
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เอกสำรประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำอนุมติัสนิเชื่อคือ ส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำหลกัฐำนแสดง
เงินเดือน ส ำหรับธุรกิจสนิเชื่อรำยย่อยแบบมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั 
ส ำห รับธุรกิจเร่งรัดหนี ส้ิน  ลูก ค้ากลุ่ม เป้ าหมายจะเป็นบ ริษัทลิสซิ่ งและสถาบันการเงิน   ซึ่งกลุ่มบ ริษั ทฯ 
มีพนกังานที่มีประสบการณ์ ในการเร่งรัดหนีส้นิประเภทที่มีหลกัประกนัประเภทรถ  
2. ขัน้ตอนการการด าเนินงาน 
    สินเชื่อประเภทมีหลักประกัน, ไม่มีหลักประกัน,สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และเพื่อโครงการและกำรขำยเชื่อ 

ในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือผู้ค ำ้
ประกัน เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ขอสินเชื่อ คณุภำพทรัพย์สนิที่เป็นหลกัประกัน และคณุสมบัติ
ของผู้ค ำ้ประกัน โดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำจะต้องตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลูแสดงตวัตน และเอกสำรแสดงที่มำ
ของรำยได้ของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือ ผู้ค ำ้ประกัน นอกจำกนี ้ยังมีกำรตรวจสอบยังสถำนที่จริง ส ำหรับกำรพิจำรณำ
คุณภำพหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ พิจำรณำสภำพกำรใช้งำนและ สภำพคล่องของ
หลักประกัน เพื่อก ำหนดวงเงินสินเชื่อส ำหรับหลกัประกันแต่ละประเภทและรุ่น ส ำหรับหลักประกันประเภทรถ จะ
พิจำรณำจำกชนิด อำย ุรุ่น ย่ีห้อ สภำพหลกัประกันและควำมนิยม โดยทัว่ไปกลุ่มบริษัทฯ ให้สนิเชื่อส ำหรับรถยนต์ ที่มี
อำยุไม่เกิน 15 ปี รถจักรยำนยนต์มีอำยไุม่เกิน 5 ปี หรือหำกเป็นรถเชิงพำณิชย์ เช่น รถไถ รถเก่ียว หรือรถที่มีอำยเุกิน
กว่ำก ำหนด ทำงกลุ่มบริษัทฯ จะประเมินตำมสภำพของหลกัประกนัเป็นรำยกรณี ซึง่โดยส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 80 รถที่
เป็นหลกัประกนัมีอำยเุฉลีย่ 2-14 ปี ส ำหรับหลกัประกนัประเภทบ้ำนและที่ดิน กลุม่บริษัทฯ จะให้สนิเชื่อโดยอ้ำงอิงจำก
รำคำประเมินของกรมที่ดิน และรำคำตลำดของพืน้ที่ใกล้เคียง 

แผนภาพสรุปกระบวนการปล่อยสินเชือ่ของบริษัทฯ 

 

 

ขัน้ตอนกำรขอบริกำรสนิเชื่อ 

เมื่อลกูค้ำมีควำมประสงค์ขอใช้บริกำรสินเชื่อกับกลุ่มบริษัทฯ  ลูกค้ำสำมำรถติดต่อขอสินเชื่อผ่ำนทำงสำขำ โดยมี

เอกสำรประกอบกำรขอสินเชื่อของลกูค้ำ และผู้ ค ำ้ประกัน (ถ้ำมี)ได้แก่ ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

เอกสำร ด้ำนกำรเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน ส ำเนำสมุดเงินฝำก เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลักประกัน เช่น เล่ม

 

ลกูคา้ตดิต่อขอ 
บรกิารสนิเชือ่ 

ตรวจสอบและ 
วเิคราะหส์นิเชือ่  

พจิารณาและ 
อนุมตัสินิเชื่อ 

รบัช าระค่างวด / 
ตดิตามทวงถาม 

การจดัเก็บเอกสารสญัญา
และหลกัประกนั 

ปิดบญัช-ีคนืหลกัประกนั/
ยดึหลกัประกนั-ด าเนินคด ี
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ทะเบียนรถฉบบัจริง โฉนดที่ดินฉบับจริง และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำจะชีแ้จงรำยละเอียดกำรให้สินเชื่อ วงเงินให้สนิเชื่อ 

อตัรำดอกเบีย้ และระยะเวลำกำรผ่อนช ำระหำกลกูค้ำตกลงยอมรับในเงื่อนไขสนิเชื่อ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะบันทกึข้อมูลผู้

ขอสนิเชื่อ และผู้ค ำ้ประกนั (ถ้ำมี) ในแบบค ำขอสนิเชื่อ 

ขัน้ตอนกำรวิเครำะห์สนิเชื่อ 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำ ท ำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรแสดงตัวตน เอกสำรด้ำนกำรเงิน ของผู้ขอสินเชื่อ และ

ผู้ค ำ้ประกัน (ถ้ำมี) และตรวจสภำพหลกัประกัน และควำมถูกต้องของเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลักประกัน โดย

เจ้ำหน้ำที่สำขำจะตรวจสอบยงัสถำนที่จริงเพื่อยืนยนัควำมถูกต้อง และตรวจสอบกับฐำนข้อมูลของกลุม่บริษัทฯยกเว้น

ในกรณีที่หลักประกันเป็นรถจักรยำนยนต์ทำงสำขำจะให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิใน

หลกัประกัน เนื่องจำกกำรตรวจสอบยังสถำนที่จริงมีต้นทุนที่สงูเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินให้สินเชื่อ  ภำยหลงัจำกกำร

รวบรวมข้อมูลทัง้หมด เจ้ำหน้ำที่สำขำจัดท ำรำยงำนประเมินกำรตรวจสอบของทัง้ผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค ำ้ประกัน (ถ้ำมี) 

เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้วงเงินให้สนิเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมติัต่อไป

ขัน้ตอนพิจำรณำอนมุติัสนิเชื่อ 

ในกำรอนุมติั กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดระเบียบอ ำนำจในกำรอนมุัติให้แก่ผู้มีอ ำนำจตำมล ำดบั ขึน้กับประเภทสนิเชื่อ วงเงิน

ขอสินเชื่อ และชนิดของหลักประกัน โดยผู้ มีอ ำนำจอนุมัติตัง้แต่ระดับผู้ จัดกำรสำขำ ผู้ จัดกำรเขต ผู้ จัดกำรภำค 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยสนิเชื่อ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

หำกข้อมลูกำรพิจำรณำสินเชื่อเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรอนุมติัสินเชื่อของกลุม่บริษัทฯ ผู้มีอ ำนำจอนมุติัสนิเชื่อจะแจ้ง

ผลกำรอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้สำขำแจ้งให้ลกูค้ำทรำบต่อไป หำกค ำขอสินเชื่อและเอกสำรประกอบครบถ้วน โดยทั่วไป

กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เวลำในกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรให้สินเชื่อได้ภำยใน  30 นำที ส ำหรับหลักประกันประเภท

รถจกัรยำนยนต์ และรถ 4 ล้อ และภำยใน 1 วนั ส ำหรับหลกัประกันประเภทโฉนด ที่ดิน ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขในกำร

ขอสนิเชื่อ 

เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ ในกรณีที่วงเงินสินเชื่ออยู่ในวงเงินสดส ำรองที่สำขำมีอ ำนำจจ่ำย กลำ่วคือไม่เกิน 30,000 บำท
ส ำหรับสำขำทั่วไปสำขำสำมำรถจ่ำยเงินสดให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ  ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อมีจ ำนวนสงูกว่ำวงเงินของสำขำ 
เจ้ำหน้ำที่สำขำจะน ำส่งเอกสำรทัง้หมดซึ่งประกอบด้วย ใบสรุปวงเงินสินเชื่อ ใบขอโอนเงิน รำยงำนประเมินผลกำร
ตรวจสอบรถยนต์ ทะเบียนบ้ำน บัตรประชำชน และหน้ำบัญชี  เงินฝำกของลกูค้ำให้กับฝ่ำยอ ำนวยสินเชื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของนิติกรรม รำยละเอียดหลกัประกัน  เงื่อนไขสินเชื่อ กับข้อมูลในระบบอีกครัง้ก่อนส่งให้ฝ่ำยโอนเงิน
ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชีลูกค้ำโดยตรงตำมขัน้ตอนปฏิบัติของธนำคำร หลงัจำกโอนเงินเจ้ำหน้ำที่จะรวบรวมกำร
เอกสำรโอนเงินทัง้หมดเป็นรำยวนัให้ฝ่ำยบัญชีเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ ในเอกสำรใบค ำขอโอนเงิน และใบขอสนิเชื่อ 
กบัข้อมลูในระบบ เช่น ชื่อลกูค้ำ วงเงินสนิเชื่อ ยอดลกูหนี ้ระยะเวลำให้สนิเชื่อ เพื่อบนัทกึบญัชีต่อไป 
ส าหรับสินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน พนัก งานสิน เชื่อจะส่งเอกสารเก่ียวกับลูกค้ามาที่ส านักงานใหญ่ 
เพื่อให้ผู้มีอ านาจเป็นผู้อนมุติั 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธรุกิจ  หน้ำ 22 

 

ขัน้ตอนจดัเก็บสญัญำและหลกัประกนั 
ผู้ จัดกำรเขตที่ รับผิดชอบสำขำไปตรวจสอบควำมครบถ้วนของซองสัญญำและหลักประกันที่สำขำก่อนน ำ ส่งให้
ส ำนักงำนใหญ่ภำยใน 30 วันนับจำกวันสิน้เดือน เมื่อได้รับเอกสำรแผนกทะเบียนส ำนักงำนใหญ่จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องของเอกสำรทัง้หมดอีกครัง้หนึง่ หำกเอกสำรไม่สมบูรณ์ ทำงส ำนักงำนใหญ่
จะแจ้งสำขำและเขตที่รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรติดตำมให้ครบ เจ้ำหน้ำที่ห้องเก็บเอกสำรส ำคัญจะส ำเนำเอกสำร
ทัง้หมดในรูปแบบไฟล์ข้อมลูเพื่อใช้เป็นข้อมลูส ำรองในกรณีที่ต้นฉบบัสญูหำย 
ขัน้ตอนรับช ำระเงินและติดตำมทวงถำม 
สำขำและฝ่ำยพฒันำสินเชื่อมีหน้ำที่ในกำรรับช ำระและติดตำมค่ำงวดตำมอำยุสญัญำ โดยลกูค้ำจะได้รับบัตรระบเุลขที่
สญัญำ ค่ำงวดและวันก ำหนดช ำระ เพื่อใช้ในกำรจ่ำยค่ำงวดตำมช่องทำงที่ก ำหนด นอกจำกนี ้Call Center และ
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำจะโทรศพัท์ติดตำมสอบถำมกำรช ำระเงินอย่ำงใกล้ชิด หำกในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวดเกิน 1 
สปัดำห์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนใหญ่จะส่งข้อควำมเตือนทำงโทรศัพท์ถึงลูกค้ำทัง้นี ้ลกูค้ำสำมำรถช ำระค่ำงวดผ่ำนทำง
สำขำของกลุ่มบริษัทฯ เคำน์เตอร์เซอร์วิส และเคำน์เตอร์บริกำรของธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงเทพ และธนำคำร
กสิกรไทย ทั่วประเทศ โดยลกูค้ำจะต้องได้รับหลกัฐำนกำรช ำระเงินทุกครัง้ ในรูปใบเสร็จรับเงินที่ออกจำกระบบของ
ส ำนกังำนใหญ่ หรือใบเสร็จรับเงินชัว่ครำวที่ออกโดยผู้ ให้บริกำรรับช ำระ  
ขัน้ตอนปิดบญัชี หรือติดตำมบงัคบัหลกัประกนั 
เมื่อลกูค้ำช ำระค่ำงวดครบตำมสญัญำ ทำงส ำนกังำนใหญ่จะออกหนงัสอืยืนยนักำรช ำระค่ำเช่ำซือ้ตำมสญัญำ พร้อม
สง่มอบเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน และหลกัฐำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถด ำเนินกำรรับโอน 
หรือไถ่ถอนหลกัประกนัได้ทนัที 
ในกรณีที่ลกูค้ำผิดนัดช ำระหนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรติดตำมหนีส้ ำหรับลกูค้ำแต่ละประเภทหลกัประกัน 
โดยเมื่อลูกค้ำเร่ิมผิดนัด เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยติดตำมหนีจ้ะเร่ิมติดตำมทวงถำมทันที วิธีกำรหลกัที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในกำร
ติดตำมทวงถำมหนีคื้อ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนใหญ่ติดต่อทำงโทรศัพท์ โดยหลงัจำกกำรติดต่อกบัลกูค้ำแล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้
ติดต่อจะท ำกำรบันทึกข้อมลูกำรติดตำมหนีล้งในระบบ หำกไม่สำมำรถติดต่อลกูค้ำได้ หรือลกูค้ำค้ำงช ำระเกินนโยบำย
ที่ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่สำขำจะออกติดตำมลกูค้ำเพื่อทวงถำม หำกในกรณีที่ลกูค้ำไม่ยอมช ำระค่ำงวด ส ำนักงำนใหญ่ส่ง
จดหมำยลงทะเบียนเพื่อบอกเลิกสญัญำ และลกูค้ำยงัไม่ช ำระภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่แจ้ง สำขำสำมำรถด ำเนินกำร
ยดึหลกัประกนัได้ทันทีโดยภำยหลงัยึดหลกัประกัน ลกูค้ำสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ไถ่ถอนหลกัประกันได้ภำยใน 30 
วนั นับจำกวันที่ยึด หำกเกินกว่ำระยะที่ก ำหนด กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถน ำหลกัประกันดังกล่ำวขำยทอดตลำดได้ทันที 
รำคำขำยทรัพย์สินจะอ้ำงอิงรำคำตลำด สภำพรถ เปรียบเทียบกับยอดหนีค้้ำงช ำระ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เน้นกำรขำย
ทรัพย์สนิที่ยดึมำให้เร็วที่สดุ เนื่องจำกหำกทิง้ไว้นำน รำคำทรัพย์สนิจะลดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อกลุม่บริษัทฯ 
ในกรณีที่เป็นสญัญำเงินกู้  โดยมีที่ดินเป็นหลกัประกันตำมสญัญำจดจ ำนอง หำกลกูค้ำไม่มำไถ่ถอนภำยใน 30 วัน กลุ่ม
บริษัทฯ จะฟ้องร้องขอให้ศำลบงัคบัจ ำนอง เพื่อขำยทอดตลำดหลกัประกนัต่อไป ส ำหรับกรณีสญัญำขำยฝำก หำกพ้น
ก ำหนดระยะเวลำไถ่ถอน (ระยะเวลำให้สินเช่ือ) แล้วลกูค้ำไม่ได้ด ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกนั กรรมสทิธ์ิในหลกัประกัน
จะตกเป็นของกลุม่บริษัทฯ ในฐำนะผู้ รับซือ้ฝำกโดยสมบูรณ์ 
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   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนีส้ิน 
-  กำรติดตำมทำงโทรศพัท์ 
บริษัทฯรับจ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระจำกลกูค้ำตัง้แต่ 1 งวดเป็นต้นไป ซึง่ลกูค้ำจะสง่กลุม่เป้ำหมำยที่จะต้องติดตำมให้  
โดยกำรติดตำมจะเร่ิมต้นที่กำรใช้โทรศพัท์ติดตำมก่อน ซึ่งบริษัทฯจะมีระบบกำรติดตำมอย่ำงมีระบบโดยมีกำรบนัทกึ 
กำรสนทนำ ระหว่ำงพนักงำนและลกูหนี ้ หำกลกูหนีม้ีปัญหำหรือมีกำรโต้เถียงกนั พนกังำนระดบัสงูกว่ำที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรเจรจำต่อรองมำกกว่ำเข้ำด ำเนินกำรเจรจำกบัลกูหนีท้นัที 
- กำรติดตำมหลกัประกนั 
ในกรณีที่ลกูค้ำให้บริษัทฯตำมหลกัประกนัของลกูหนี ้  บริษัทฯต้องตรวจสอบตวัตนของลกูหนี ้ และหลกัประกนั เมื่อ
ทรำบหลกัแหล่งของลกูหนีแ้ละหลกัประกนัแล้ว จงึสง่รำยละเอียดลกูหนีใ้ห้พนกังำนสำขำที่อยู่ใกล้เคียงลกูหนี ้ ออก
ติดตำมหลกัประกนัจำกลกูหนี ้และด ำเนินกำรติดตำมหลกัประกนัในกรอบที่กฎหมำยก ำหนด 

       ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 
เมื่อบริษัทรับซือ้หรือรับโอนหนีด้้อยคุณภำพมำจำกสถำบันกำรเงินแล้ว  บริษัทก็จะสง่หนังสือแจ้งลกูหนีเ้ร่ืองกำรรับ
โอนสิทธิ และเชิญให้ลกูหนีเ้ข้ำมำเจรจำเพื่อหำข้อสรุปร่วมกันในกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ซึ่งบริษัทจะต้องพิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้ เพื่อหำแนวทำงในกำรปรับโครงสร้ำงหนีร่้วมกนัซึง่ประกอบด้วย 

- ปรับเปลีย่นเงื่อนไขกำรผ่อนช ำระ 

- โอนทรัพย์ช ำระหนีต้ำมควำมสมคัรใจ 

- Re-finance 

- ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

- ขำยทอดตลำดหลกัประกนั 

ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 

บริษัทฯ จะสง่ผู้ เชี่ยวชำญที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ ไปให้ค ำปรึกษำแก่บริษัทลกูค้ำ โดยมีกำรท ำกำรศกึษำ
และวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนที่มีอยู่แล้วของลกูค้ำ แล้วมำปรับปรุงและเสนอแนะให้กบัลกูค้ำเพื่อน ำไปประยกุต์ใช้
ให้เหมำะสมกบัธุรกิจของลกูค้ำ  

3. กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปัจจุบนัมีกำรแข่งขันที่รุนแรงทัง้จำกผู้ประกอบกำรธุรกิจสนิเชื่อรถแลกเงินเดิม และผู้ประกอบกำรให้สินเชื่อรถยนต์ที่
ต้องกำรขยำยขอบเขตกำรท ำธุรกิจไปสู่สินเชื่อรถแลกเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบำยใช้กำรแข่งขันด้ำน
รำคำ แต่ให้ควำมส ำคญัในกำรใช้นโยบำยในด ำเนินธุรกิจดงันี ้

- ความรวดเร็วในการบริหารจดัการ  
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ในธุรกิจให้สินเชื่อแบบมีหลกัประกัน ควำมรวดเร็วในกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติวงเงินสินเชื่อถือเป็นปัจจัยที่
ส ำคัญที่ลกูค้ำใช้ในกำรพิจำรณำเลือกใช้บริกำร โดยเจ้ำหน้ำที่สนิเชื่อประจ ำสำขำของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถแจ้งผล
กำรอนุมติัสินเชื่อให้ลกูค้ำทรำบภำยใน 30 นำที ส ำหรับหลกัประกันประเภทรถจักรยำนยนต์ ซึ่งสำมำรถแข่งขนัได้
เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรม 

- นโยบายการปล่อยสินเชือ่ทีรั่ดกุม 

ถึงแม้ว่ำกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยจะเป็นลกูค้ำในระดับ B- ที่มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่
ค่อนข้ำงจ ำกัด แต่อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง
กำรตรวจสอบข้อมูล โดยเจ้ำหน้ำที่สินเชื่อประจ ำสำขำจะต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของหลกัฐำนกำรขอสินเชื่อ 
และก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำพิสจูน์ควำมมีตวัตนของลกูค้ำรวมทัง้ผู้ค ำ้ประกนัโดยกำรตรวจสอบภำคสนำม
กำรเก็บภำพถ่ำย ณ สถำนที่จริง จำกที่อยู่ และที่ท ำงำน เนื่องจำกข้อมูลลกูค้ำเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำ
อนมุติัสนิเชื่อจนถงึกำรติดตำมหนี ้

- การบริหารหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรหนีท้ี่มีประสทิธิภำพ ครอบคลมุตัง้แต่กระบวนกำรปล่อยสินเชื่อและกำร
ติดตำมทวงถำมหนี ้โดยเน้นกำรปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ำที่มีที่พักหรือที่ท ำงำนห่ำงจำกสำขำไม่เกิน 20-30 
กิโลเมตร ท ำให้เจ้ำหน้ำที่สำขำสำมำรถตรวจสอบข้อมูลลกูหนี ้และติดตำมหนีไ้ด้อย่ำงทันที จำกกำรบริหำรหนีท้ี่มี
ประสทิธิภำพท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสดัสว่นสินเชื่อที่ไม่ก่อเกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ร้อยละ 
2.97 ซึง่กำรติดตำมหนีน้ี ้กลุม่บริษัทฯก็น ำวิธีกำรมำใช้ในธุรกิจเร่งรัดติดตำมหนีส้นิด้วย 

- ขยายสาขาให้ครอบคลมุพืน้ทีช่มุชน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสำขำให้บริกำรสินเชื่อครอบคลมุพืน้ที่จ ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน นอกจำกนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนกำรขยำยสำขำปีละไม่ต ่ำกว่ำ 50-100 
สำขำ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นกำรเปิดสำขำในแหล่งพืน้ที่ชุมชน ที่มีธนำคำรที่
ลกูค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้สะดวก 

- เครือข่ายสาขาครอบคลมุทัว่ทกุภูมิภาคทัว่ประเทศ 

กำรมีเครือข่ำยสำขำเป็นจ ำนวนมำก นับเป็นข้อได้เปรียบแก่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสำขำให้บริกำรรวมทัง้สิน้ 4,080 สำขำ ท ำให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรมีสำขำในกำรปลอ่ย
สินเชื่อ กำรรับช ำระ กำรติดตำมหนี  ้หรือกำรตรวจสอบข้อมูลลูกหนี  ้/ ผู้ ค ำ้ประกัน ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรติดตำมยึดหลกัประกันในกรณีที่ลกูหนีผิ้ดนัดช ำระเกินก ำหนด รวมทัง้สำมำรถรับจ้ำง
ติดตำมเร่งรัดหนีส้ินได้กว้ำงขวำง รวดเร็วกว่ำคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน  รวมทัง้ในกำรซือ้ทรัพย์ด้อยคุณภำพ กลุ่ม
บริษัทฯยังสำมำรถให้พนักงำนของสำขำไปตรวจสอบทรัพย์ที่จะท ำกำรประมูลซือ้ได้ โดยเป็นกำรลดต้นทุนในกำร
ด ำเนินด้วย 

- เนน้การสรรหาบุคลากรทีมี่ประสิทธิภาพ และพฒันาทีมงานอย่างต่อเนือ่ง 
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เพื่อรองรับกำรขยำยสำขำของกลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรรับพนักงำนโดยประสำนงำนรับสมคัรพนกังำนจำก
สถำบันกำรศึกษำโดยตรง นอกจำกนัน้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรอบรมทักษะต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรขำยและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น หลักสูตรสินเชื่อและกำรเงิน หลักสูตรอบรมที่ดิน ให้แก่พนักงำนทุกคนในทุก
ระดับชัน้อย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกำรให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
นอกจำกกำรให้บริกำรสินเชื่อแก่ลกูค้ำที่สำขำแล้ว พนักงำนสินเชื่อในแต่ละสำขำยังสำมำรถท ำหน้ำที่ติดตำมหนี ้
ตรวจสอบข้อมลูลกูหนี ้ขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย และยงัท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดได้ด้วย 

- ส่งเสริมการตลาดโดยเนน้การประชาสมัพนัธ์ และสร้างความผูกพนักบัคนทอ้งถ่ินหาลูกค้ารายใหม่ 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำและตวัแทน แนะน ำสนิค้ำบริกำร ประชำสมัพันธ์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้
ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมำยกำรค้ำของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำด ส่งเสริม
กิจกรรมกำรเดินตลำดเพื่อเน้นสร้ำงควำมสมัพันธ์กับชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ สร้ำงควำมสมัพันธ์ที่ดีกับลกูค้ำ ด้วย
บริกำรที่มีคุณภำพ สภำพแวดล้อมที่เป็นกันเอง ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร โดยมีกำรติดต่อทำงโทรศัพท์และออกไปพบลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำร 

- บริการสินเชือ่ทีห่ลากหลาย 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเชื่อที่หลำกหลำย ครอบคลมุหลกัประกนัหลำยประเภททัง้ในรถสว่นบุคคล และรถที่ใช้ใน

เชิงพำณิชย์ เช่น รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบคุคล รถกระบะ รถไถ รถเก่ียวข้ำว รถบัส เป็นต้น ซึง่กำรให้สนิเชื่อ

โดยใช้หลกัประกนัประเภทดงักลำ่วจะครอบคลมุกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยได้มำกย่ิงขึน้ 

4. นโยบายการก าหนดราคา 

กลุม่บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขันด้ำนอัตรำดอกเบีย้ แต่พิจำรณำจำกประเภทและลกัษณะของหลกัประกนั และ
รวมถงึคณุสมบติัของผู้ขอสนิเชื่อ และ/หรือผู้ค ำ้ประกนั ประกอบกบั ต้นทุนกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 
ภำยใต้เงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีก ำไรและสำมำรถแข่งขันกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ กลุม่บริษัทฯ ไม่มีนโนบำย
ในกำรให้สนิเชื่อที่ต ่ำกว่ำต้นทนุทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ 
ในส่วนของวงเงินให้สินเชื่อ ส ำหรับหลกัประกันรถทุกประเภท กลุ่มบริษัทฯ จะก ำหนดวงเงินให้สินเชื่อที่มีส่วนลด
ประมำณร้อยละ 30-70 จำกรำคำตลำด ซึ่งพิจำรณำจำกประเภท รุ่น และปีที่ผลิต และควำมนิยม ซึ่งทำงฝ่ำยอ ำนวย
สนิเชื่อจะมีกำรทบทวนวงเงินให้สนิเชื่อเป็นประจ ำทกุ 6 เดือนหรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในภำวะอตุสำหกรรมอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญส ำหรับจ ำนวนเงินผ่อนช ำระ และระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ พิจำรณำก ำหนดให้
สอดคล้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้ แต่อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระจะไม่เกิน 48 งวด 
ส ำหรับหลกัประกันประเภทโฉนดที่ดิน พิจำรณำวงเงินให้สินเชื่อจำกมลูค่ำของที่ดิน และสิง่ปลกูสร้ำง (ถ้ำมี) โดยวงเงิน
ให้สินเชื่อจะอ้ำงอิงกับรำคำประเมิน ซึ่งประเมินโดยทีมงำนของกลุ่มบริษัทฯลักษณะของสัญญำ และที่ตัง้ของ
หลกัประกนั หำกเป็นที่ดินตัง้อยู่ในพืน้ที่ชมุชน จะได้วงเงินให้สนิเชื่อที่มำกกว่ำหลกัประกนัที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ทัว่ไป 
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ในส่วนธุรกิจด้ำนอื่นๆนอกเหนือจำกสินเชื่อแบบมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกันแล้ว กำรก ำหนดรำคำจะขึน้อยู่กับ
ควำมยำกง่ำยของงำน ระยะเวลำและระดบัควำมสำมำรถของพนกังำนที่จะส่งเข้ำไปท ำรำยกำรเป็นหลกั 

5. การจ าหน่าย และช่องทางการให้บริการ 

ลกูค้ำสำมำรถติดต่อขอใช้บริกำรสินเชื่อได้โดยผ่ำนทำงสำขำของบริษัท ซึง่มีอยู่ครอบคลมุทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีจ ำนวนสำขำรวมทัง้สิน้   4,080  สำขำ เปิดให้บริกำรทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30-
16.30 น. และวันเสำร์ เวลำ 8.30-15.30 น. ในทุกๆ เดือนเจ้ำหน้ำที่สำขำจะท ำกำรตลำดโดยเดินสำยประชำสมัพันธ์
เก่ียวกบัประเภทสนิเชื่อให้แก่กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยผ่ำนทำงแหลง่ชุมชนเพื่อประชำสมัพนัธ์สนิเชื่อของกลุม่บริษัทฯ  
ส ำหรับช่องทำงกำรช ำระเงิน ลกูค้ำสำมำรถผ่อนช ำระค่ำงวดผ่ำนทำงสำขำของกลุม่บริษัทฯ เคำน์เตอร์เซอร์วิส ธนำคำร

กรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรกสิกรไทย โดยลกูค้ำเพียงแสดงบตัรประจ ำตวัลกูหนีท้ี่ระบเุลขที่สญัญำให้แก่

เจ้ำหน้ำที่เพื่อบนัทกึกำรช ำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงินจำกผู้ รับช ำระเงิน 
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3. ปัจจยัความเสี่ยง 
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุในหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัควำมเสีย่งที่ประเมินจำกสถำนกำรณ์ปัจจบุัน ทัง้นี ้อำจมีควำมเสีย่งอื่นๆ ที่บริษัทฯ 
ไม่อำจทรำบได้ในปัจจุบัน หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจำรณำว่ำในปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ควำมเสี่ยงที่อ้ำงอิงสภำพเศรษฐกิจและนโยบำยของรัฐบำลเป็นข้อมูลที่ได้มำจำกหน่วยงำนของรัฐ
และแหลง่ข้อมลูต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้ ซึง่บริษัทฯ ไม่ได้ตรวจทำนข้อมลูดงักลำ่ว  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินสดทันใจ จ ำกัด (“เงินสดทันใจ” หรือ “FM”) บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอส 
ดับบลิวพี จ ำกัด (SWPAM) บริษัท ศรีสวัสด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกัด (S2014) บริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) (BFIT) 
บริษัท พี เล็นดิง้ จ ำกดั บริษัท ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิง้ จ ำกดั และบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล 
โฮลดิง้ จ ำกัด อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด บริษัท Srisawad Vietnam LLC และบริษัท ศรีสวสัด์ิ 
เช่ำสินเชื่อ (ลำว) จ ำกัด (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) มีกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อยแบบมีหลกัประกนั คือเล่ม
ทะเบียนรถ (“สนิเชื่อรถแลกเงิน”) รวมถึงบ้ำนและโฉนดที่ดินเป็นหลกัประกนั สินเชื่อรำยย่อยประเภทไม่มีหลกัประกนั สินเชื่อ
เพื่อกำรพำณิชย์และสินเชื่อเพื่อโครงกำร ธุรกิจให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหนีส้นิและรับซือ้หนีด้้อยคุณภำพจำกสถำบนักำรเงินมำ
บริหำร ธุรกิจให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำเกี่ยวกบักำรบริหำรสนิเชื่อแบบครบวงจร และธุรกิจขำยเชื่อ 
ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ที่อำจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของผู้ลงทนุอย่ำงมี
นยัส ำคญัและแนวทำงในกำรป้องกนัควำมเสีย่งมีดงันี ้  
3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ 

3.1.1   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซือ้ 
ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่ำซือ้  มีกำรแข่งขันที่รุนแรงจำกทัง้ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัท
ในกลุ่มสถำบันกำรเงินที่มีควำมได้เปรียบจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ต ่ำและฐำนทุนขนำดให ญ่ ที่ต้องกำรเข้ำมำใน
อุตสำหกรรมเนื่องจำกมองเห็นอัตรำผลตอบแทนที่สงู เช่น ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร บริษัทเช่ำซือ้
หรือลสีซิ่ง ประกอบกบัธุรกิจสนิเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่ำซือ้ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีกำรลงทุนในเคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนมำก และไม่จ ำเป็นต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนใด ท ำให้ผู้ประกอบกำร
รำยใหม่สำมำรถเข้ำมำแข่งขนัได้โดยไม่มีข้อจ ำกดั เพียงมีแหลง่เงินทนุส ำหรับกำรปลอ่ยสินเชื่อเท่ำนัน้ ท ำให้มีคู่แข่งรำย
ใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมมำกขึน้ นอกจำกกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบรำยใหม่แล้วยังมีกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบรำย
เดิมในอุตสำหกรรมที่ต่ำงใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเช่น กำรให้วงเงินสินเชื่อที่สงูขึน้ ขยำยระยะเวลำผ่อนช ำระ อัตรำ
ดอกเบีย้ที่ต ่ำเพื่อดงึดดูลกูค้ำให้มำใช้บริกำร 
อย่ำงไรก็ดี ปัจจยัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจให้สินเชื่อไม่ได้ขึน้อยู่กับกำรมีแหล่งเงินทนุที่เพียงพอเพียงอย่ำงเดียว 
กำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจนีม้ำนำนกว่ำ 40 ปี ท ำให้รู้จักกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี มีบริกำรที่
เข้ำถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำ มีสำขำและกำรให้บริกำรที่ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศ โดยข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2562 กลุม่บริษัทฯ มีสำขำเปิดให้บริกำรจ ำนวน  4,080 สำขำ มีกำรให้บริกำรรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีระบบ
ฐำนข้อมูลลกูค้ำขนำดใหญ่และควำมเชี่ยวชำญในกำรพิจำรณำสินเชื่อและกำรติดตำมช ำระค่ำงวด ท ำให้กลุม่บริษัทฯ 
มีควำมได้เปรียบผู้ ประกอบกำรรำยอื่นและสำมำรถพิจำรณำสินเชื่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ธนำคำร
พำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร  จะเน้นกำรปล่อยสินเชื่อส ำหรับตลำดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลกูค้ำเกรดเอ  ส่วน



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธรุกิจ  หน้ำ 28 

 

บริษัทเช่ำซือ้หรือลีสซิ่ง เน้นกำรให้บริกำรแก่ผู้ ต้องกำรซือ้รถใหม่ หรือรถมือสอง ส ำหรับลกูค้ำตลำดบนหรือกลำง 
ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ เน้นธุรกิจกำรให้บริกำรสินเชื่อทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีควำมต้องกำรใช้เงินซึ่ง
อำจไม่สำมำรถเข้ำถงึบริกำรของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร แต่มีกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ รถ ที่ดิน  
3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล 
ที่ผ่ำนมำ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีกำรแข่งขันที่สูงขึน้ เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมที่ได้รับสูงกว่ำกำร
ปล่อยสนิเชื่อบัตรเครดิต ท ำให้มีผู้ประกอบกำรทัง้ที่เป็นสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบกำรที่ไม่ใช่สถำบนักำรเงินเข้ำมำ
แข่งขันในธุรกิจดังกล่ำวเพิ่มมำกขึน้ กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมเสีย่งดงักล่ำว แต่คำดว่ำควำมเสีย่งดงักลำ่วไม่ส่งผล
กระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ เนื่องจำกผู้ประกอบที่เป็นสถำบันกำรเงินจะเน้นกลุ่มลกูค้ำระดับเกรดเอ ในขณะที่กลุ่ม
บริษัทฯ จะเน้นกลุ่มลกูค้ำระดับเกรดบีโดยเจำะกลุม่เป้ำหมำยที่เป็นข้ำรำชกำร พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ผู้ใหญ่บ้ำน ที่กลุ่ม
บริษัทฯ มีควำมคุ้นเคยและควำมเข้ำใจในพฤติกรรมกำรช ำระหนี ้รวมทัง้เน้นกำรปล่อยสินเชื่อให้กับลกูค้ำเก่ำของกลุ่ม
บริษัทฯประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่สำขำทัว่ประเทศที่เน้นกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดและเข้ำถงึกลุ่มลกูค้ำ
เป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพกำรแข่งขัน แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯก็ชะลอ
กำรปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วตัง้แต่ต้นปี 2559 และส ำหรับในปี 2560 นัน้บริษัทได้มีกำรรวมเอำธุรกิจของ บริษัท
เงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกัด (มหำชน) เข้ำมำ ซึ่งหำกพิจำรณำจำกกำรพิจำรณำกำรปล่อยสนิเช่ือนัน้ จะพิจำรณำให้สินเชื่อ
กบัพนักงำนของบริษัทเอกชน โดยค ำนึงถึงผลประกอบกำรของบริษัทเอกชนต้นสงักดัของพนักงำนที่ขอสนิเชื่อ ซึ่งหำก
ผลประกอบกำรดีก็จะสง่ผลควำมมัน่คงในรำยได้ต่อพนักงำนและควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหนีข้องพนักงำน 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 
ธุรกิจสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็นธุรกิจที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงกำรคลงั
ได้ออกมำตรกำรสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนรำยย่อย ซึ่งก็มีบริษัทต่ำงๆเข้ำร่วมในกำร
ขอรับใบอนุญำตในกำรด ำเนินกำร  ดังนัน้หำกมีบริษัทเข้ำร่วมกำรขออนญุำตมำกขึน้ก็จะท ำให้กำรแข่งขันก็จะรุนแรง
ขึน้ อีกทัง้มำตรกำรของทำงภำครัฐที่อำจให้มีกำรขอใบอนุญำตสินเชื่อรำยย่อยระดับจงัหวัดภำยใต้กำรก ำกับ ซึง่จะให้
ใบอนญุำตแก่ผู้ประกอบกำรในแต่ละจังหวดั 
กลุ่มบริษัทฯมัน่ใจว่ำ บริษัทฯมีสำขำและพนักงำนทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัในทุกภูมิภำค ซึ่งจะมีพืน้ที่ใน
กำรให้บริกำรที่มำกกว่ำ ครอบคลมุกว่ำ อีกทัง้ปัจจุบันมีผู้ที่ ได้รับใบอนุญำตและเปิดให้บริกำรแล้วทัง้หมดจ ำนวน 40 
รำย  สว่นสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับนัน้ ก็จะถูกจ ำกัดด้วยพืน้ที่และวงเงินที่ผู้กู้จะได้ ซึง่กลุม่บริษัทฯ
มัน่ใจว่ำ สนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพที่กลุ่มบริษัทฯมีใบอนุญำตจะสำมำรถครอบคลมุได้มำกกว่ำใบอนุญำตสินเชื่อ
รำยย่อยระดบัจงัหวดั และต้นทนุในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯก็จะต ่ำกว่ำ 
3.1.4   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหนีส้ิน 

ปัจจุบันมีผู้ ประกอบกำรจ ำนวนมำกที่เข้ำมำท ำธุรกิจให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ิน รวมทัง้ผู้ ประกอบกำรท้องถ่ินก็เข้ำมำ

ให้บริกำรด้วย ซึ่งอำจจะส่งให้มีกำรแข่งขันในเร่ืองของรำคำและอำจจะมีเร่ืองภำพลักษณ์ของกำรติดตำมหนีข้อง

ผู้ประกอบกำรบำงรำย ซึง่อำจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนได้ 

กลุม่บริษัทฯมั่นใจในศกัยภำพของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯมีสำขำและพนักงำนในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ของกระจำย

อยู่ตำมจังหวัดต่ำงๆทุกภูมิภำคทั่วประเทศ โดยที่บริษัทฯจะใช้พนักงำนของบริษัทฯ ที่มีประสบกำรณ์ในกำรเร่งรัด
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ติดตำมหนีส้นิ  กระจำยไปตำมสำขำของบริษัทที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึง่ก็จะได้เปรียบในด้ำนต้นทุนกำรติดตำมหนีส้ิน  

อีกทัง้พนกังำนของบริษัทฯจะได้รับกำรอบรมและฝึกฝนเป็นอย่ำงดีเป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำยก่อนออกปฎิบติังำน  

3.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 
 ในอตุสำหกรรมนี ้ยงัไม่มีบริษัทที่ริเร่ิมด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวำงระบบกำรบริหำรสนิเชื่อ  จึงมีกำรแข่งขนัใน
ระดบัต ่ำ แต่อย่ำงไรก็ดีกำรให้บริกำรลกัษณะนีอ้ำจท ำให้ลกูค้ำมีประสบกำรณ์มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและไม่ใช้
บริกำรของบริษัทได้  
บริษัทพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่ลกูค้ำอำจไม่ใช้บริกำรเพรำะสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง แต่เนื่องจำกลกูค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทในประเทศพม่ำนัน้มีแนวโน้มที่จะมำกขึน้ สืบเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของควำมต้องกำรด้ำน
สนิเชื่อของประชำกรในพม่ำซึ่งอำจจะมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำสนใจท ำธุรกิจสนิเชื่อ ท ำให้บริษัทสำมำรถขยำย
ลกูค้ำได้ และในขณะเดียวกนั บริษัทก็พิจำรณำที่จะขยำยบริกำรประเภทนีไ้ปยงัประเทศเพื่อนบ้ำนอื่นอีกด้วย 

3.2 ความเสี่ยงด้านการอ านวยสินเชื่อและหลักประกัน 
3.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จำกกำรที่บริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นและท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” 
หรือ “BFIT”) แล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทและ SAWAD ในฐำนะผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วน
ร้อยละ 45.34 ของทนุที่ช ำระแล้วทัง้หมด ได้ร่วมกนัปรับโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อสร้ำงโอกำส
ในกำรขยำยธุรกิจสินเชื่อในอนำคต โดยบริษัทได้เร่ิมขยำยธุรกิจสินเชื่อจำกเดิมที่ให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่ม
พนักงำนบริษัทเป็นหลกั สูก่ำรให้บริกำรสินเชื่อแบบมีหลกัประกนัแก่ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ (Small SME) และบคุคล
รำยย่อยในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกับธุรกิจที่บริษัท ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั (“ศรีสวัสด์ิ 2014” หรือ ”S2014”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ด ำเนินกำรอยู่ เพื่อให้โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทเกิดควำมชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภำยหลงัเสร็จสิน้กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ในกรณีที่ SAWAD มีสดัสว่น
กำรถือหุ้นใน BFIT ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ตัง้แต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 60 ศรีสวสัด์ิ 2014 และ BFIT จะให้บริกำร
สินเชื่อแบบมีหลกัประกันในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งจะแตกต่ำงกันที่ประเภทหลกัประกัน โดย BFIT จะให้บริกำร
สินเชื่อแบบมีหลกัประกันประเภทบ้ำนและที่ดิน และรถยนต์ 4 ล้อ ขณะที่ศรีสวัสด์ิ 2014 จะให้บริกำรสินเชื่อแบบมี
หลกัประกนัประเภทรถจกัรยำนยนต์ รถบรรทกุ และรถเพื่อกำรเกษตร 
กำรแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่ำง BFIT และ S2014 ตำมแผนใหม่จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำรสนิเชื่อของ 
BFIT ส ำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อรถแลกเงินและสินเชื่อบ้ำนแลกเงิน โดยในส่วนของสินเชื่อรถ
แลกเงิน กลุม่บริษัทจะใช้ประเภทสญัญำ (สญัญำเช่ำซือ้ /สญัญำกู้ ยืม) เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ ขณะที่
สนิเชื่อบ้ำนแลกเงินจะใช้ประเภทธุรกรรม (จ ำนอง/ขำยฝำก) และมูลค่ำกำรกู้ ยืม (เกิน/ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท) เป็นเกณฑ์
ในกำรแบ่งแยกสนิเชื่อระหว่ำง BFIT และ S2014 ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจสินเชื่อของ BFIT แตกต่ำงไปจำกที่
เคยเปิดเผยไว้ในค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  
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 อย่ำงไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯเชื่อมั่นว่ำ กำรแบ่งแยกกำรประกอบธุรกิจตำมแผนใหม่ดังกล่ำว จะไม่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ เนื่องจำกกลุม่บริษัทได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำงสองบริษัทไว้อย่ำงชดัเจน รวมทัง้ได้
จดัวำงมำตรกำรเพื่อขจดัควำมแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงรัดกุมและเพียงพอ ดงันี ้
1.1 มีการจดัท าคู่มือ นโยบาย และก าหนดเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับใช้ในกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่ำง BFIT และ 
S2014 ไว้อย่ำงชดัเจน ดงันี ้
สินเชื่อรถแลกเงนิ - ใช้ Rate Book เป็นตัวก าหนดประเภทสัญญา  
 S2014 จะให้บริกำรสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสญัญำเช่ำซือ้ ซึง่เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติเท่ำกบัหรือสงูกว่ำ 

Rate Book โดยลกูค้ำต้องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัให้แก่ S2014 
 BFIT จะให้บริกำรสนิเชื่อรถแลกเงินประเภทสญัญำเงินกู้ ยืม ซึง่เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมติัต ่ำกว่ำ Rate Book 

โดยลกูค้ำไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั 
 ลกูค้ำผู้มำขอกู้จะเป็นผู้ ระบุควำมต้องกำรทำงกำรเงินของตนเอง และต้องเข้ำท ำสญัญำประเภทที่ตรงกับ

วงเงินที่ต้องกำร หำกลูกค้ำต้องกำรวงเงินอนุมัติสงู ลูกค้ำจะต้องเข้ำท ำสัญญำเช่ำซือ้โดยต้องยินยอมจด
ทะเบียนโอนหลกัประกันให้ S2014 แต่หำกลกูค้ำต้องกำรวงเงินในระดับต ่ำ ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำกู้ ยืมกับ 
BFIT โดยไม่มีกำรจดทะเบียนโอนหลกัประกนัใดๆ 

ดังนัน้ ในกำรแบ่งแยกสินเชื่อรถแลกเงินระหว่ำง BFIT และ S2014 เจ้ำหน้ำที่สำขำซึ่งเป็นผู้ จัดหำและติดต่อกับ
ลกูค้ำจะอ้ำงอิงจำกข้อมูลยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลำนัน้ๆ ซึ่ง Rate Book จะ
แสดงยอดจดัสินเชื่อตำมย่ีห้อ รุ่น และปีของหลกัประกัน โดยวงเงินอนุมัติสนิเชื่อในเบือ้งต้นจะไม่เกินอัตรำที่ Rate 
Book ก ำหนด 
จำกนัน้ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะน ำยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book มำเปรียบเทียบกับวงเงินที่ลกูค้ำขอกู้  โดยหำก
จ ำนวนเงินที่ลกูค้ำขอกู้ต ่ำกว่ำ Rate Book ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำเงินกู้ ยืมกับ BFIT แต่หำกจ ำนวนเงินที่ลกูค้ำขอกู้
เท่ำกับหรือสูงกว่ำ Rate Book ลูกค้ำจะต้องเข้ำท ำสัญญำเช่ำซือ้และจดทะเบียนโอนหลักประกันให้กับ S2014 
เท่ำนัน้ โดยวงเงินอนมุัติสงูสดุของ S2014 จะขึน้อยู่กบัผลกำรประเมินควำมเสีย่งของผู้กู้  ซึง่ขึน้อยู่กับคณุสมบัติของ
ผู้กู้  สภำพหลกัประกนั คณุสมบติัของผู้ค ำ้ประกนั และปัจจยัอื่นๆ 
สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ใช้ประเภทธุรกรรมและมูลค่าการกู้ยืม 10 ล้านบาทเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก
ธุรกิจ  
สนิเชื่อบ้ำนแลกเงิน หรือสนิเชื่อที่มีหลกัประกนัเป็นบ้ำนและที่ดิน (House and Land) ของกลุ่มบริษัทจะใช้ประเภท
ธุรกรรมและมลูค่ำสนิเชื่อที่ 10 ล้ำนบำท เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำง SAWAD และ BFIT ซึ่งอ้ำงอิงตำม
เกณฑ์กำรก ำกับดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยของธนำคำรพำณิชย์ที่ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แบ่ง
กำรก ำกบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยที่ต ่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท และเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท แยกจำกกันตำมควำมเสี่ยงที่
แตกต่ำงกนั 
ในกำรแบ่งแยกสินเชื่อประเภทบ้ำนแลกเงินระหว่ำง BFIT และ S2014 กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สำขำ
พิจำรณำรำคำประเมินที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงที่ประเมินโดยเจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มบริษัท  ร่วมกบัรำคำประเมินของกรม
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ที่ดิน โดยในกำรปลอ่ยกู้ทกุครัง้ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะน ำรำคำประเมินจำกทัง้ 2 แหลง่มำเปรียบเทียบกันเพื่อหำรำคำ
ประเมินกลำงที่เหมำะสม ก่อนปรับลดตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่ำหลกัประกัน 
(LTV) ของบริษัทเพื่อให้ได้วงเงินอนุมัติสินเชื่อในเบือ้งต้น โดยหำกมูลค่ำกำรกู้ ยืมที่ลกูค้ำต้องกำรไม่เกิน 10 ล้ำน
บำท ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำเงินกู้ ยืมกับ BFIT แต่หำกลกูค้ำต้องกำรกู้ ยืมมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท ลกูค้ำจะเข้ำท ำ
สญัญำเงินกู้ ยืมกบั S2014 ทัง้นี ้จ ำนวนเงินที่ลกูค้ำจะได้รับจะไม่เกินวงเงินอนมุติัสนิเชื่อข้ำงต้น  

1.2 ก าหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่ออย่างสม ่าเสมอ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สองฝ่ายก่อนมีผลบังคับใช้ 
กำรประกำศใช้ Rate Book ส ำหรับสนิเชื่อรถแลกเงิน และเกณฑ์มลูค่ำ 10 ล้ำนบำทส ำหรับสนิเชื่อบ้ำนแลกเงิน อยู่
ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรประเมินรำคำหลกัประกัน ซึง่เป็นส่วนงำนที่แยกเป็นอิสระจำกฝ่ำยอ ำนวย
สนิเชื่อของบริษัท ซึง่จะท ำหน้ำที่รับผิดชอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อมูลใน Rate Book ที่มีผลบังคบัใช้
ในแต่ละช่วงเวลำ โดย Rate Book จะมีกำรสอบทำนและปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ ำทุกไตรมำสเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภำวะตลำดรถมือสองที่เปลีย่นแปลงไป  
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรทบทวนเกณฑ์กำรแบ่งแยกธุรกิจที่ส ำคญัไว้ ดงันี  ้
 Rate Book จะต้องมีกำรทบทวนเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

และสภำพเศรษฐกิจที่เปลีย่นไป 
 Rate Book ที่มีกำรตกลงร่วมกันทัง้สองฝ่ำยจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของแต่ละบริษัท โดย

ในส่วนของ BFIT จะมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่สุ่มสอบทำนข้อมูลของ Rate Book ที่มีกำรแก้ไข 
เปรียบเทียบกับรำคำตลำดรถมือสอง ณ ขณะนัน้ เพื่อประเมินควำมสมเหตุสมผลของกำรแก้ไข Rate Book 
อีกครัง้หนึ่งและรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ  ก่อนที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะให้ควำมเห็นชอบต่อกำรแก้ไขปรับปรุง Rate Book ก่อนกำรประกำศใช้ต่อไป 

 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไม่เห็นชอบจะไม่สำมำรถน ำ Rate Book นัน้ออกบงัคบัใช้ได้ 
ทัง้สองฝ่ำยจะต้องหำรือร่วมกันเพื่อให้ได้อัตรำ Rate Book ที่เป็นธรรมและเหมำะสมส ำหรับกำรประกำศใช้
ร่วมกนัต่อไป 

1.3 ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม Conflict Checklist เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สำขำใช้แบบฟอร์ม Conflict Check List ในกำรก ำหนดประเภทสญัญำของ
สนิเชื่อที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลกูค้ำตำมนโยบำยสนิเชื่อของแต่ละบริษัท โดยเจ้ำหน้ำที่สำขำจะต้องแนบ
แบบฟอร์มดงักล่ำวกับ Rate Book ที่ใช้อ้ำงอิงทุกครัง้ ก่อนส่งเอกสำรทัง้หมดให้ฝ่ำยอ ำนวยสนิเชื่อของแต่ละบริษัท
พิจำรณำอนมุติัสนิเชื่อแก่ลกูค้ำรำยนัน้ๆ 

1.4 ก าหนดให้มีการสอบทานข้อมูลสินเช่ือโดยฝ่ายอ านวยสินเช่ือของบริษัท 
บริษัทได้ก ำหนดให้ฝ่ำยอ ำนวยกำรสินเชื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมของกำรพิจำรณำ
สนิเชื่อของเจ้ำหน้ำที่สำขำก่อนด ำเนินกำรอนมุติัสนิเชื่อ ดงันี ้ 
 เมื่อลกูค้ำเข้ำมำติดต่อขอสินเชื่อ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร และข้อมูล

ของลกูค้ำผู้ขอสินเชื่อในเบือ้งต้น รวมถึงตรวจสอบสภำพหลักประกัน และพิจำรณำวงเงินอนุมัติ สินเชื่อใน
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เบือ้งต้นตำมที่ก ำหนดใน Rate Book และเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเงินที่ลกูค้ำต้องกำรขอกู้  เพื่อก ำหนดประเภท
สญัญำสนิเชื่อที่เหมำะสม (สญัญำเงินกู้ ยืม/สญัญำเช่ำซือ้) 

 ในกรณีที่ลกูค้ำอยู่ในเกณฑ์กำรเข้ำท ำสญัญำกับ BFIT เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อทัง้หมดจะถูก
สแกนผ่ำนระบบเพื่อส่งมำยังเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยสินเชื่อของ BFIT ซึง่จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรและข้อมูลดังกล่ำวอีกครัง้หนึ่ง รวมถึงตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ลกูค้ำต้องกำรกู้  เปรียบเทียบกับวงเงิน
อนุมัติสนิเชื่อ และยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book ว่ำข้อมูลมีควำมถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรอนมุติัสนิเชื่อของบริษัทหรือไม่ ก่อนลงนำมอนมุติัสนิเชื่อและแจ้งผลกลบัไปยังเจ้ำหน้ำที่สำขำ 

1.5 ก าหนดให้มีการจดัท ารายงานผลการอนุมัติสินเชื่อประจ าเดือน 
บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรรำยงำนผลและตรวจสอบควำมผิดพลำดของกำรแบ่งแยกประเภทสญัญำสินเชื่อ โดยให้
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยสนิเชื่อจดัท ำรำยกำรผลกำรอนุมติัสนิเชื่อ เปรียบเทียบกบัวงเงินอนมุัติ และยอดจดัตำม Rate 
Book เพื่อรำยงำนต่อผู้บริหำรของบริษัทเป็นประจ ำทกุเดือน  

1.6 ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่สาขาเป็นประจ าทุกปี 
บริษัทได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำกำรสุม่ตรวจโดยกำรเปรียบเทียบจ ำนวนเงินกู้กบัวงเงินอนมุัติ 
และ Rate Book ตำมแต่ละสำขำหมุนเวียนไป เพื่อรำยงำนและประเมินควำมผิดพลำดของกำรแบ่งแยกธุรกิจ
ระหว่ำง S2014 และ BFIT ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ โดยแผนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำน
ตรวจสอบกำรควบคมุภำยในประจ ำปีของบริษัท 

1.7 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ 
นอกจำกมำตรกำรที่ได้ระบุข้ำงต้น บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบต่อกำรแก้ไข Rate Book ก่อนกำรประกำศใช้ รวมถึงพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ดแูลให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูในกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

1.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในการแบ่งแยกธุรกิจ 
กลุม่บริษัทได้วำงระบบกำรท ำงำนใหม่เพื่อรองรับกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำง SAWAD และ BFIT โดยเฉพำะในสว่น
ของขัน้ตอนกำรอนุมติัและกระบวนกำรปลอ่ยสนิเชื่อ ซึง่บริษัทวำงแผนจะน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยลดขัน้ตอน
และบทบำทของพนักงำนสำขำ ซึ่งเป็นจุดที่อำจเกิดควำมเสี่ยงของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยระบบ
สำรสนเทศจะช่วยลดควำมผิดพลำดและท ำให้กำรแบ่งแยกธุรกิจมีควำมชัดเจนมำกย่ิงขึน้  โดยแผนดังกล่ำวเป็น
ส่วนหนึ่งของมำตรกำรขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงสองบริษัท ที่กลุ่มบริษัทได้น ำเสนอในแผนกำร
จดัตัง้กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี บริษัทยังต้องใช้เวลำในกำร
พัฒนำและทดสอบระบบอย่ำงน้อยอีก  3-5 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบดังกล่ำวสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำม
วตัถปุระสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ  
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3.2.2 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนีสู้ญสูงขึน้ 
กำรด ำเนินธุรกิจให้สนิเชื่อทะเบียนรถและสนิเชื่อเช่ำซือ้ในปัจจบุนัไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 
หรือกฎหมำยพิเศษใดๆ ท ำให้ผู้ประกอบกำรในธุรกิจดงักลำ่วสำมำรถขยำยธุรกิจได้อย่ำงเต็มที่ตำมศกัยภำพของบริษัท
เอง ธุรกิจนีจ้ึงมีควำมเสี่ยงจำกสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (“NPL”) หำกขำดควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำอนุมัติ
สนิเชื่อ หรือขำดระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำสินเชื่ออย่ำงเข้มงวดทุกขัน้ตอนรวมทัง้ให้ควำมส ำคัญกับ
คุณภำพของสินเชื่อโดยกำรตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ำและผู้ ค ำ้ประกัน มีรำยงำนประเมินผลกำรตรวจสอบที่ใช้
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระหนีข้องลูกค้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ จ ำนวน  1,077.84  ล้ำนบำท ปรับตวัเพิ่มขึน้จำก 776.90  ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำม
กำรเพิ่มขึน้ของสินเชื่อรวม หำกพิจำรณำเปรียบเทียบอัตรำส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่ำมี
สดัส่วนที่เพิ่มขึน้ร้อยละจำก 2.64  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  เป็นร้อยละ 2.97  ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 ส ำหรับ
กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บริษัทฯ ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเท่ำกบั 623.67 ล้ำนบำท และ 432.89  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอตัรำสว่นค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเชื่อ
รวม เท่ำกับร้อยละ 2.12 และ 1.19 ตำมล ำดับ แม้ว่ำค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะต ่ำกว่ำสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ แต่
เนื่องจำกลกัษณะกำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นกำรให้สินเชื่อที่มีหลกัประกันและอตัรำสว่นกำรปล่อยสินเชื่อต่อ
หลักประกัน (LTV) ต ่ำเพียงร้อยละ 30-70 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพียงพอและ
เหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  
หำกพิจำรณำในด้ำนของหนีส้ญูในช่วงปี 2560-2562  พบว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ญูเพียง 244.35, 323.46 และ 599.85 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอตัรำสว่นหนีส้ญูต่อสินเชื่อรวมเพียงร้อยละ 0.71 – 1.65 เท่ำนัน้ ซึง่น้อยกว่ำอตัรำสว่น
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมที่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 1.19 – 2.43  ทัง้นี เ้นื่ องจำกบริษัทสำมำรถน ำมูลค่ำ
หลกัประกนัมำหกัก่อนจะค ำนวณค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

หน่วย: ล้ำนบำท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

สนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL)/1 645.66 776.90 1,077.84 
สนิเชื่อรวม/2 22,148.96 29,433.00 36,341.00 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวม 2.91 2.64 2.97 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 537.59 623.67 432.89 
% อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือ
รวม 

2.43 2.12 1.19 

หนีส้ญู 244.35 323.46 599.85 
% อัตราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม 1.10 1.10 1.65 
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญต่อหนีสู้ญ (เท่า) 2.20 1.93 0.72 
หมำยเหต ุ/1สนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ หมำยถงึ สนิเชื่อที่กลุม่บริษัทฯ หยดุรับรู้รำยได้ ตำมนโยบำยกำรรับรู้รำยได้  

/2สนิเชื่อรวม หมำยถงึ ยอดหนีต้ำมสญัญำเงินกู้  และสญัญำเช่ำซือ้หกัดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้ 
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3.2.2  ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย  
สญัญำสินเช่ือและหลักฐำนแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกันถือเป็นสินทรัพย์หลักในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรสินเช่ือ 
เนื่องจำกในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวดเกินก ำหนด กลุม่บริษัทฯ จ ำเป็นต้องใช้หลกัฐำนดงักล่ำวในกำรด ำเนินคดีทำง
กฎหมำย หำกในกรณีที่หลกัฐำนกำรให้สนิเชื่อสญูหำยหรือได้รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภัยอำจสง่ผลกระทบในทำงลบ
ต่อธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงจำกเหตุดังกล่ำว และมีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงโดยจัดให้มีห้องเก็บเอกสำร
ส ำคัญ  เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรด ำเนินธุรกิจเนื่องจำกเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลำกำรให้สินเชื่อที่สัน้ และ
วงเงินสนิเชื่อที่ต ่ำ โดยห้องเก็บเอกสำรส ำคัญมีกำรควบคุมกำรเข้ำออกที่รัดกมุและมีกำรท ำประกันอัคคีภัยโดยเจ้ำของ
สถำนที่ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรเก็บเอกสำรทัง้หมดในรูปข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ และมีกำรส ำรองข้อมูล
ทัง้หมดเป็นประจ ำทกุวนัไว้ในอีกสถำนที่หนึง่ เพื่อป้องกนักำรสญูหำยหรือกำรได้รับควำมเสยีหำยจำกภัยต่ำงๆ 
3.2.3  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 
เนื่องจำกหลกัประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ซึ่งมี
ควำมยำกในกำรติดตำมหลกัประกนัหำกลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวด มำกกว่ำหลกัประกนัประเภทอสงัหำริมทรัพย์อื่นๆ เช่น 
บ้ำน ที่ดิน เป็นต้น หำกกลุม่บริษัทฯ ไม่สำมำรถติดตำมหลกัประกนัเพื่อน ำมำขำยและช ำระหนีไ้ด้ ก็จะส่งผลกระทบทำง
ลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ โดยตรง  
เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว กลุม่บริษัทฯ จงึมีนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเชื่อให้กบับคุคล และ/หรือหลกัประกนั และ/หรือผู้ค ำ้
ประกนัที่มีที่อยู่หรือภูมิล ำเนำในพืน้ที่/เขตที่สำขำของกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยู่และยงัก ำหนดให้พนักงำนสำขำที่ประจ ำในเขต
ตรวจสอบข้อมลู ณ สถำนที่จริงเพื่อยืนยันที่อยู่ของหลกัประกนัว่ำตรงกบัที่ลกูค้ำแจ้งหรือไม่ ในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำ
งวด กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำออกส ำรวจและติดตำมหลกัประกันโดยไม่ชักช้ำเพื่อลดโอกำสที่
ลกูค้ำจะน ำหลกัประกนัออกนอกพืน้ที่ อีกทัง้กำรมีเครือข่ำยสำขำจ ำนวนมำกถงึ 4,000 สำขำ ครอบคลมุทกุภูมิภำค ท ำ
ให้สำมำรถช่วยติดตำมหลกัประกนัได้อีกทำงหนึง่ 
3.2.4  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
ส ำหรับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่ำซือ้ เมื่อลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวดตัง้แต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรสง่หนังสอืแจ้งยกเลกิสญัญำหำกลกูค้ำไม่มำเจรจำช ำระหนีภ้ำยใน 30 วัน ในกรณีที่เป็นสญัญำเช่ำซือ้ หรือ
ภำยใน 7 วนั ในกรณีสญัญำกู้ เงิน กลุม่บริษัทฯ สำมำรถยดึหลกัประกันได้ทนัที หลงัจำกนัน้ กลุม่บริษัทฯ จะสง่หนังสือ
แจ้งให้ลกูค้ำมำไถ่ถอนหลกัประกนัภำยใน 30 วนั ทัง้ในกรณีสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำกู้ เงิน หำกพ้นช่วงเวลำดังกล่ำว
และลกูค้ำไม่มำติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัประกันได้ทันที โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จ ำหน่ำย
ทรัพย์สนิรอกำรขำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น สำขำส ำหรับรถจักรยำนยนต์ หรือโกดังจอดรถยึด ส ำหรับรถประเภทอื่นๆ 
รวมทัง้กำรว่ำจ้ำงบริษัทผู้ประมูลภำยนอก เช่น บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท คำร์ออน จ ำกดั ท ำ
กำรเปิดประมลูแก่บคุคลทัว่ไป เพื่อน ำเงินที่ได้รับมำช ำระหนีค้งค้ำงของลกูค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัประกัน
ที่ยดึมำได้ก็จะสง่ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ  
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อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเชื่อโดยพิจำรณำจำกรถที่อยู่ในควำมนิยมของตลำด หรือที่ดินที่ตัง้อยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรขำดสภำพคล่องในกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน  ทัง้นี ้เมื่อยึดหลกัประกันแล้ว 
เจ้ำหน้ำที่จะจดัเก็บและด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผ่านการประมูลและผ่านช่องทางของสาขา 
ส ำหรับรำคำขำยหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกมูลหนีค้งค้ำงซึ่งโดยปกติจะต ่ำกว่ำรำคำตลำด
โดยทัว่ไป  ดงันัน้รำคำจ ำหน่ำยหลกัประกนัที่ยดึมำจงึมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำตลำดท ำให้มีสภำพคลอ่งในกำรจ ำหน่ำยเพิ่ม
มำกขึน้  
 

ทรัพ ย์สิน รอกำรขำย
จ ำแนกตำมประเภ ท
หลกัประกนั 

 
31 ธนัวำคม 2560 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

มูลค่ำ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อ
คนั) 

มูลค่ำ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อคนั) 

มูลค่ำ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อคนั) 

รถจกัรยำนยนต์เก่ำ  72.66 5,637 12,889 123.32 11,370 10,846 136.46 13,915 9,807 
รถจกัรยำนยนต์ใหม่  3.38 95 35,578 2.38 66 36,086 2.23 62 35,929 
รถยนต์ส่ีล้อ 137.79 1,195 115,305 199.79 1,784 111,992 267.74 2,471 108,352 
รถเชิงพำณิชย์ 22.06 130 169,692 46.79 258 181,370 60.06 329 182,561 

รถใช้งำนเพ่ือกำรเกษตร 1.84 8 230,000 1.64 6 272,963 1.68 6 279,560 

บ้ำนและท่ีดิน 17.67 17 1,039,411 24.33 22 1,105,814 36.01 34 1,059,091 

รวม 255.40 7,082 36,063 398.25 13,506 29,487 504.17 16,817 29,980 

หำกพิจำรณำสดัส่วนทรัพย์สนิรอกำรขำยตำมจ ำนวน พบว่ำส่วนใหญ่เป็นรถจักรยำนยนต์เก่ำ โดยมีมูลค่ำเฉลี่ยต่อคัน
ประมำณ 9,807 บำท  

3.2.5  ความเสี่ยงจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายไม่คุ้มมูลหนี ้

กลุม่บริษัทฯ จะท ำกำรยดึหลกัประกนัเมื่อลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวดตำมสญัญำที่ตกลงกันไว้และจะน ำหลกัประกนัมำขำย
ทอดตลำดโดยผ่ำนสำขำ โกดัง หรือ ว่ำจ้ำงบริษัทผู้ จัดกำรประมูลภำยนอก เ ปิดประมูลให้แก่บุคคลทั่วไป ส ำหรับ
รถจักรยำนยนต์ใหม่ หำกบริษัทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัประกันได้มำกกว่ำยอดหนีค้งค้ำง เฉพำะกรณีที่เป็นสญัญำเช่ำ
ซือ้ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่เหลือหลงัจำกหักหนีค้งค้ำงและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องให้กับลกูค้ำ หำกยอดหนีค้งค้ำงของ
ลกูค้ำสงูกว่ำมลูค่ำของหลกัประกนัที่จ ำหน่ำยได้ ซึง่อำจจะเป็นผลมำจำกอำยขุองหลกัประกนัของบริษัทที่มีอำยุเฉลี่ย 
2-14 ปี  และไม่สำมำรถเรียกร้องส่วนต่ำงจำกลกูค้ำหรือผู้ ค ำ้ประกันได้ บริษัทฯ ก็จะมีผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
หลกัประกนัซึง่จะสง่ผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  

เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ในกำรพิจำรณำและอนุมติัวงเงินสินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่ำหลักประกันอย่ำงระมัดระวัง และก ำหนดวงเงินสินเชื่อที่มีส่วนลดจำกรำคำตลำดของหลักประกัน
ประมำณ 30-70% ขึน้กับประเภท รุ่น ควำมนิยมของหลกัประกัน จึงท ำให้ยอดหนีค้งค้ำงมีมูลค่ำน้อยกว่ำรำคำขำย
ทอดตลำดหลกัประกัน  ผลขำดทุนจำกกำรขำยหลกัประกันของ FM นัน้เกิดจำกนโยบำยของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องกำร
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จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ใหม่ที่ยึดมำให้เร็วที่สดุ เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรที่รำคำรถจักรยำนยนต์ใหม่ปรับตัวลงอย่ำง
รวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำยส ำหรับสนิเชื่อเช่ำซือ้
รถจกัรยำนยนต์ใหม่ ในอตัรำร้อยละ 25 ของยอดมลูหนี ้ณ วันที่ยึดหลกัประกัน ซึ่งเป็นอตัรำที่ฝ่ำยบริหำรประเมินโดย
อ้ำงอิงจำกข้อมลูในอดีต รวมทัง้ในปัจจบุนักลุม่บริษัทก็ได้ชลอการปลอ่ยสนิเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่แล้ว 

ณ 31 ธันวำคม 2562 ทรัพย์สนิรอกำรขำยสว่นใหญ่ประมำณร้อยละ 70 มีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกระยะเวลำตัง้แต่วัน

ยดึหลกัประกัน อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับทรัพย์สินรอกำรขำยที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 156.70  ล้ำนบำท นัน้ โดยส่วน

ใหญ่เป็นรถจักรยำนยนต์ใหม่ และบำงส่วนเป็นบ้ำนและที่ดิน ที่ต้องใช้เวลำด ำเนินกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือ

กำรด้อยค่ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  

รำคำทุนทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำแนกตำม
ระยะเวลำตัง้แต่วนัยดึหลกัประกนั 

31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

น้อยกว่ำ 1 เดือน 39.03 15.28 34.42 8.64 120.06 23.81 
1 – 3 เดือน 66.14 25.90 68.74 17.26 70.17 13.92 
4 – 6 เดือน 84.99 33.28 85.83 21.55 24.79 4.92 
7 – 12 เดือน 43.45 17.01 106.34 26.70 132.45 26.27 
มำกกว่ำ 12 เดือน 21.78 8.53 102.92 25.84 156.70 31.08 

รวม 255.40 100.00 398.25 100.00 504.17 100.00 
หกั ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สนิรอกำร
ขำย 

(2.76) (1.06) (11.29) (2.83) (21.82) (4.33) 

ทรัพย์สนิรอกำรขำย-สทุธิ 252.64 98.94 386.96 97.17 482.35 95.67 

นอกจำกนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้น ำมลูค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำยที่จ ำหน่ำยได้จริงไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำก ำหนด
วงเงินสินเชื่อใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยตำมรำคำต้นทุน
จ ำนวน 504.17 ล้ำนบำท มีค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำจ ำนวน 21.82 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของรำคำต้นทนุ 

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องด าเนินคดี 

ธุรกิจให้บริกำรสนิเชื่อทะเบียนรถ และสนิเชื่อเช่ำซือ้ ไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยเฉพำะของหน่วยงำนใด กฎหมำยที่เก่ียวข้อง
คือกฎหมำยแพ่งพำณิชย์ และกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค เร่ืองประกำศให้ธุรกิจเช่ำซือ้รถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสญัญำ ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัและท ำตำมกฎหมำยดังกลำ่วอย่ำงเคร่งครัดโดยใช้สญัญำเช่ำ
ซือ้ สญัญำกู้ เงิน ตำมแบบมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด  

ส ำหรับกิจกำรสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรโดยยึดถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรเสมอมำโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย เร่ือง
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กำรก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรที่มิใช่สถำบันกำรเงิน และ เร่ืองกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสนิเชื่อ
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบนักำรเงินซึ่งก ำหนดให้บริษัทฯเรียก
เก็บดอกเบีย้จำกลกูค้ำได้ในอัตรำสงูสดุไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีและดอกเบีย้ค่ำบริกำรค่ำปรับตลอดจนค่ำธรรมเนียม
อื่นๆรวมทัง้หมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีส ำหรับสนิเชื่อสว่นบคุคล และ ดอกเบีย้ ค่ำปรับ ค่ำบริกำรต่ำงๆ รวมแล้ว
ไม่เกินอตัรำร้อยละ 36 ต่อปีส ำหรับสนิเชื่อนำโนไฟแน้นซ์  

อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำกลุม่บริษัทฯจะได้ปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกิจกำรของบริษัทฯอย่ำง
ถกูต้องมำโดยตลอดและที่ผ่ำนมำก็ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้องด ำเนินคดีจำกกลุ่มลกูหนีท้ี่ปล่อยสนิเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ก็ยงัคง
ตระหนักถงึควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกรณีลกูค้ำร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ซึง่หำกเกิดกรณีดังกลำ่ว ก็จะสง่ผลกระทบทำง
ลบต่อธุรกิจและกำรด ำเนินงำน ดังนัน้ กลุม่บริษัทฯ จงึเน้นท ำกำรสือ่สำรข้อมลูเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถกูต้องกบัลกูค้ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึให้ควำมส ำคญัตัง้แต่กำรประเมินควำมสำมำรถช ำระหนีข้องลกูค้ำและผู้ค ำ้ประกนัเพื่อลดโอกำส
กำรผิดนัดช ำระหนีอ้นัจะน ำไปสูก่ำรยดึหลกัประกนัหรือฟ้องร้อง ในกรณีมีกำรค้ำงช ำระ บริษัทฯ ก็มีนโยบำยติดตำมหนี ้
ที่ชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำย บริษัทฯ จึงเชื่อว่ำโอกำสที่กลุ่มบริษัทฯ จะถูกร้องเรียนหรือ
ฟ้องร้องด ำเนินคดีจำกลกูค้ำมีน้อยมำก 

3.3.2  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซือ้ของภาครัฐ 

ปัจจุบัน ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเชื่อเช่ำซือ้ ไม่มีข้อจ ำกัดจำกหน่วยงำนใดๆ ของ
ภำครัฐ หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย เว้นแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ำมำก ำกับดูแล
สญัญำเช่ำซือ้ และพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกเก็บดอกเบีย้เกินอัตรำ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐพิจำรณำเข้ำมำก ำกับดแูลผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อทะเบียนรถและสนิเชื่อเช่ำซือ้ เพื่อ
ควบคมุให้กำรด ำเนินงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกนั อำจจะสง่ผลกระทบในทำงลบต่อทุกบริษัทที่อยู่ในธุรกิจดงักล่ำว 

อนึ่งในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ธุรกิจสนิเชื่อทะเบียนรถถูกควบคมุโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 
ได้ขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับแล้ว และเชื่อมั่นว่ำกำรเข้ำมำก ำกับดูแลภำครัฐจะไม่
สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และจะเป็นกำรกดดนัต่อผู้ประกอบกำรรำยเลก็ๆที่ยงัไม่มีระบบกำรท ำงำนที่
เป็นมำตรฐำนและเป็นกำรสร้ำงก ำแพงป้องกันมิให้มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในธุรกิจประเภทนีไ้ด้ง่ำยเหมือนเช่น
ในอดีต ทัง้นีก้ำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) ก็
เป็นไปตำมกฎระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทยทกุประกำร  

3.3.3  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ 

ส ำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของธนำคำรแห่งประเทศไทย ดังนัน้หำกมีกำรออกกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ปฏิบติังำนบำงอย่ำงเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ 
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กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึควำมเสีย่งดังกลำ่วจึงได้มีกำรติดตำมข่ำวสำร กำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ประเมินผล
กระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนดมำตรกำรให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อย่ำงเหมำะสมและทนักำล 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้หลกัได้แก่ รำยได้ดอกเบีย้รับจำกกำรให้บริกำรสินเชื่อ ซึง่เป็นอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำที่ก ำหนด
ในสญัญำ  ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยส ำคัญได้แก่ต้นทนุเงินกู้ ยืมสถำบนักำรเงิน ซึ่งก ำหนดเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ ก็จะสง่ผลกระทบต่อสว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ำย โดยเฉพำะในกรณี
ที่อัตรำดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้จะส่งผลต่อต้นทุนเงินกู้ ยืมที่สูงขึน้ ท ำให้ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้ลดลง ย่อมจะมีผลกระทบ
โดยตรงกบัผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุม่บริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน อัตรำดอกเบีย้รับและจ่ำยของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วนต่ำงอยู่พอสมควร หำกอัตรำดอกเบีย้ปรับ
เพิ่มขึน้   บริษัทฯ เชื่อว่ำรำยได้ของกลุ่มก็ยังคงเพียงพอและครอบคลมุต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังลด
ควำมเสี่ยงได้จำกสัญญำให้สินเชื่อใหม่ ซึ่งสำมำรถก ำหนดอัตรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุน
กำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจำกนี ้อัตรำดอกเบีย้มีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลำสัน้ถึงปำนกลำง ประกอบกับ
บริษัทฯ สำมำรถระดมทนุผ่ำนกำรออกหุ้นกู้  เพื่อลดต้นทนุค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ลง  

3.4.2  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

จำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ ให้สินเชื่อจะต้องมี

แหลง่เงินทุนที่เพียงพอรองรับกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 แหลง่ที่มำของเงินทนุในกำรปลอ่ยสนิเชื่อ

ของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 7 แห่ง 2) ตั๋วแลกเงิน   3) สว่นของผู้ ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้  โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินทัง้ 7 แห่งคงเหลือ 5,296.05  ล้ำนบำท หำก

พิจำรณำสดัส่วนเงินกู้ ยืมแยกตำมสถำบันกำรเงินพบว่ำ กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสดัส่วนเงินกู้จำกแต่ละสถำบันกำรเงิน

สดัส่วนร้อยละ 0.00-6.00 ของแหล่งที่มำของเงินทุนรวม หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินกู้ จำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว 

ย่อมสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ   

แม้ว่ำบริษัทฯ จะกู้ ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั แต่ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนและประวัติกำรช ำระ
คืนเงินกู้ที่ดีมำโดยตลอด และไม่เคยถกูธนำคำรเรียกช ำระเงินกู้ คืนก่อนก ำหนด อนึ่ง เพื่อลดกำรพึ่งพิงแหลง่เงินทนุจำก
สถำบันกำรเงิน บริษัทฯ ได้จดัหำแหลง่เงินทุนเพิ่มเติมโดยกำรออกและเสนอขำยตั๋วเงินระยะสัน้ให้แก่ผู้ลงทุนสถำบัน
หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้เสนอขำยตัว๋เงินรวมจ ำนวน 980 ล้ำนบำท รวมทัง้กำรออกหุ้น
กู้ไม่ด้อยสทิธิ รวม 3 ครัง้ จ ำนวนเงินรวม  3,550 ล้ำนบำท เพื่อลดกำรพึง่พิงดงักลำ่วลงได้ระดบัหนึง่  

ทัง้นีใ้นส่วนของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) นัน้สำมำรถจะระดมเงินฝำกได้ด้วยตัวเอง จึงมีแหลง่เงินทุนที่
ส ำคญัในกำรปลอ่ยสนิเช่ือของ บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
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3.4.3  ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี  ้

เนื่องจำกงวดกำรผ่อนช ำระของสินเชื่อส ำหรับรถจักรยำนยนต์ (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10  ของมลูค่ำลกูหนีส้นิเชื่อรวม 
ณ  31 ธันวำคม 2562) มีระยะเวลำให้สนิเชื่อเฉลี่ยไม่เกิน 18 งวด และสินเชื่อส ำหรับรถ 4 ล้อ (สดัส่วนร้อยละ 33 ของ
มูลค่ำลกูหนีส้ินเชื่อรวม ณ 31 ธันวำคม 2562) มีระยะเวลำให้สินเชื่อเฉลี่ยไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหล่งเงินทุนของ
กลุม่บริษัทฯ เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงินและตั๋วแลกเงินรวม 3,840.93  ล้ำนบำท เงินกู้ ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 2,435.12 ล้ำน
บำท และหุ้นกู้ระยะยำว 11,220.29  ล้ำนบำท และเงินรับฝากทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 6,354.33 ล้านบาท จงึท ำให้มี
ควำมเสี่ยงจำกหำกธนำคำรไม่ต่ออำยสุญัญำเงินกู้  หรือเจ้ำหนีเ้รียกคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักลำ่วคืนทนัที หรือ อำจจะไม่
มีเงินจ่ำยคืนเงินกู้และหุ้นกู้ เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 

 

รำยกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน (ล้ำนบำท) ร้อยละเทียบกบัสนิทรัพย์รวม 
ลกูหนีท้ี่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี – สทุธิ 28,908.02 63.59 
ลกูหนีท้ี่ถงึก ำหนดช ำระเกิน 1ปี – สทุธิ 7,000.08 15.40 
สนิทรัพย์รวม 45,461.61    100.00  
หนีส้นิระยะสัน้ที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 12,601.43 27.72 

 
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลกูค้ำที่ดีของสถำบันกำรเงิน และไม่เคยมีปัญหำด้ำนกำรเงินหรือกำรผิดนั ดช ำระหนี ้
นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ บริษัทฯ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรหำแหล่ง
เงินกู้อื่น รวมถงึกำรระดมทุนจำกประชำชนในครัง้นี ้เพื่อเพิ่มสภำพคล่องและบริหำรแหล่งเงินทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ได้จัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดครอบคลุมกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตของสินเชื่อใน
อนำคต เพื่อวิเครำะห์ ประเมินสภำพคลอ่งและวำงแผนจัดหำเงินทนุให้รองรับและสอดคล้องกบัเงื่อนไขสนิเชื่อดงักลำ่ว
และท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง 

3.4.4  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทอำจไม่สำมำรถช ำระหนีส้ิน และภำระผูกพันได้เมื่อครบก ำหนด 
เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทนุได้เพียงพอภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
และมีต้นทนุที่ไม่เหมำะสม ซึง่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสยีหำยต่อบริษัทได้  

บริษัทท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรทบทวน ติดตำมและประเมินวิเครำะห์
สถำนกำรณ์สภำพคลอ่งอย่ำงใกล้ชิดผ่ำนเคร่ืองมือต่ำงๆในกำรจัดสรรเงิน และรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินประจ ำวนั และ
น ำเสนอต่อกรรมกำรผู้ จัดกำรทุกวัน และมีคณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินและหนีส้ินซึ่งมีกำรประชุมทุกเดือนเพื่อ
พิจำรณำถงึสภำพคลอ่งของบริษัท และกรณีหำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน บริษัทได้จดัเตรียมแผนฉกุเฉินสภำพคล่องและ
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แนววิธีปฏิบัติงำนเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดงักล่ำว รวมถงึท ำกำรทดสอบกรณีมีผู้ฝำกเงินมำถอนเงินฝำกจ ำนวน
มำก   
3.4.5  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจำกบริษัทมีธุรกิจกำรให้บริกำรและขำยเชื่อในประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งอำจจะท ำให้มีผลกำรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ หรือกำรอ่อนตวัลงของเงินตรำของประเทศที่บริษัทเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 

ในกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจของบริษัทที่ให้บริกำรแก่ลกูค้ำในประเทศพม่ำนัน้ บริษัทท ำสญัญำให้บริกำรและคิด
ค่ำธรรมเนียมเป็นเงินบำทไทย ท ำให้ไม่มีสว่นต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน สว่นในประเทศเวียตนำมที่ท ำธุรกิจขำยเชื่อนัน้ 
เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำแลกเปลีย่นของธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว พบว่ำ ควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำง
เงินบำทไทยและเวียตนำมดองนัน้ อยู่ในระดบัต ่ำ  

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.5.1  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อเช่ำซือ้ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน ซึ่ งกลุ่ม
บริษัทฯ กระจำยอ ำนำจอนุมัติวงเงินให้ผู้จัดกำรสำขำสำมำรถอนุมัติและจ่ำยเงินให้แก่ลกูค้ำได้ทันทีในกรณีที่ไม่เกิน
อ ำนำจอนุมัติ และในกรณีที่ลกูค้ำมำผ่อนช ำระค่ำงวดที่สำขำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินประจ ำแต่ละสำขำจะเป็นผู้ รับเงินสด
จำกลกูค้ำ จำกลกัษณะดงักลำ่วกลุม่บริษัทฯ จงึอำจเผชิญควำมเสีย่งจำกกำรทุจริตของพนกังำนระดบัปฏิบติักำร  

กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัถึงโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ดงักลำ่ว จึงได้วำงระบบควบคมุภำยในเพื่อตรวจสอบสำขำโดยกำร
น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยสนับสนนุ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนกลำงสอบทำนกำรปล่อยสินเชื่อกับลกูค้ำทุก
ครัง้ที่ได้รับสนิเชื่อจำกกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยืนยนัว่ำลกูค้ำได้รับเงินครบตำมสญัญำ และในทกุครัง้ที่ลกูค้ำมำผ่อนช ำระค่ำ
งวดที่สำขำ เจ้ำหน้ำที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินจำกระบบข้อมลูกลำงให้กบัลกูค้ำ อีกทัง้ทำงส ำนกังำนใหญ่มีระบบกำร
เฝำ้ระวัง หำกสำขำมียอดรับช ำระเงินจำกลกูค้ำรวมเกินระดบัที่บริษัทฯ ก ำหนด ทำงส ำนักงำนใหญ่จะแจ้งให้สำขำน ำ
ฝำกเงินเข้ำธนำคำร นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหน่วยงำนตรวจสอบสำขำท ำหน้ำที่ออกปฏิบัติงำนสุม่ตรวจสอบกำร
ปลอ่ยสนิเชื่อและกำรรับ-จ่ำยเงินของสำขำเป็นประจ ำ  โดยมำตรกำรต่ำงๆ และระบบงำนที่บริษัทฯ วำงไว้จะช่วยจ ำกัด
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ไว้ในระดับที่ไม่เป็นสำระส ำคัญต่อผลประกอบกำร อีกทัง้บริษัทฯ มีมำตรกำรให้พนักงำนที่
สำมำรถรับเงินจำกลกูค้ำหรือจ่ำยเงินให้แก่ลกูค้ำ ต้องมีเงินประกนัหรือบคุคลค ำ้ประกนักำรท ำงำน  

3.6     ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 

3.6.1  ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 45 

ณ วันที่ 23  พฤษภำคม  2562  กลุ่มแก้วบุตตำซึ่งประกอบด้วย นำงสำวธิดำ แก้วบุตตำ นำงสำวดวงใจ แก้วบุตตำ 
นำยฉัตรชัย แก้วบุตตำ และนำงจริยำ แก้วบุตตำ เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 46.70 ของทุนช ำระแล้ว 
ซึ่งสัดส่วนกำรถือหุ้ นดังกล่ำว ส่งผลให้กลุ่มแก้วบุตตำมีอ ำนำจในกำรควบคุม และมีอิทธิพลในกำรตัดสินใจ และ
สำมำรถควบคุมเสียงข้ำงมำกในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ อำจมีควำมเสีย่งในกำรรวบรวม
คะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอในที่ประชุมได้ 
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อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงบริษัทฯ พบว่ำโครงสร้ำงบริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน และโปร่งใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกบักรรมกำร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหำร รวมถงึบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ซึง่บคุคลดังกลำ่วไม่มีสทิธิออกเสยีงใน
กำรอนุมติัรำยกำรนัน้ๆ รวมทัง้กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมอิสระเข้ำร่วมพิจำรณำและตัดสินใจ เพื่อ
ควำมโปร่งใสและเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้ ถือหุ้ นว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและกำร
บริหำรงำนที่มีประสทิธิภำพ 

3.6.2  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ รับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในรูปของกำรค ำ้ประกนัเงินกู้จำกผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ  23
พฤษภำคม 2562 กลุ่มแก้วบตุตำซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม 46.70 ของทุนช ำระแล้ว ค ำ้ประกันเงินกู้จ ำนวน  
500 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ (รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12. รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั) จึง
อำจพิจำรณำได้ว่ำบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกลุ่มแก้วบุตตำ และหำกบริษัทฯ ไม่ได้รับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินดงักลำ่ว อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อนึง่ กำรค ำ้ประกนัดังกลำ่วเป็นไปตำมเงื่อนไขที่สถำบนักำรเงินเป็นผู้ก ำหนด ซึ่งทำงกลุม่บริษัทฯก ำลงัเจรจำกบัสถำบัน

กำรเงินให้ด ำเนินกำรถอนค ำ้ประกนั 
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4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ จ ำนวน 640.26 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (บาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดิน เป็นเจ้ำของ 3,902,300 ไม่มี 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 364,759,635 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน เป็นเจ้ำของ 103,085,602 ไม่มี 
อปุกรณ์ส ำนักงำน เป็นเจ้ำของ 70,209,027 ไม่มี 
ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ 98,303,199 มี 

รวม 640,259,764  
หมำยเหต ุ กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะ จ ำนวนทัง้สิน้  21,837,080 บำท 

4.2 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ เงิน 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ เงิน แสดงตำมมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับ โดยแสดงจ ำนวนหนีต้ำมสญัญำหัก
ด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้ และค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยจ ำแนกตำมอำยหุนีค้้ำงช ำระได้ดัง้นี  ้

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ 
 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม  2561  31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่ค้ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไม่เกิน 1 เดือน 2,754.41 57.30 1,495.11 54.29 351.23 39.90 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 เดือนถงึ 3 เดือน 1,672.39 34.79 1,027.06 37.29 419.00 47.60 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 291.11 6.06 144.67 5.25 46.11 5.24 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 44.77 0.93 53.88 1.96 27.12 3.08 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 44.54 0.93 33.24 1.21 36.71 4.17 
รวม 4,807.22 100.00 2,753.96 100.00 880.17 100.00 

หัก ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (135.70) (2.82) (92.68) (3.37) (60.90) (6.92) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิ 4,671.52 97.18 2,661.28 96.63 819.27 93.08 
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ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ เงนิ 
 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม  2561  31 ธันวาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่ค้ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไม่เกิน 1 เดือน 13,533.64 78.04 22,133.30 82.96 26,928.61 75.94 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 เดือนถงึ 3 เดือน 3,316.01 19.12 3,878.64 14.54 7,439.33 20.98 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 337.20 1.94 500.75 1.88 761.27 2.15 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 81.15 0.47 110.28 0.41 225.58 0.64 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 73.73 0.43 56.07 0.21 106.04 0.03 
รวม 17,341.74 100.00 26,679.04 100.00 35,460.83 100.00 

หัก ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (401.89) (2.32) (530.99) (1.99) (372.00) (1.05) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ เงนิ-สุทธิ 16,939.85 97.68 26,148.05 98.01 35,088.83 98.95 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมระยะเวลำกำรค้ำงช ำระของลกูหนีค้งเหลอืหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยังไม่
ถือเป็นรำยได้และมูลค่ำหลักประกันซึ่งหลักประกันค ำนวณในอัตรำร้อยละ 0-75 ของจ ำนวนลูกหนีค้งเหลือหักด้วย
ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบถึงโอกำสในกำรรับช ำระคืนจำกลูกหนีแ้ละจำกกำรขำย
หลกัประกนั หลกัเกณฑ์กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแต่ละงวดมีดงันี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 

สัญญาเช่าซือ้และเงนิให้
กู้ยืมรถจกัรยานยนต์ 

สัญญาเช่าซือ้และเงนิให้
กู้ยืมหลักประกันประเภท

อื่น 

เงนิให้กู้ยืม
ส่วนบุคคล 

อตัรำร้อยละ
ของค่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูค่ำ
หลกัประกนั 
(ร้อยละ) 

อตัรำร้อยละ 
ของค่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูค่ำ
หลกัประกนั 
(ร้อยละ) 

อตัรำร้อยละ 
ของค่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

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

หมายเหตุค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัรำร้อยละของค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลอืตำมสญัญำ-ดอกเบีย้ที่ยงั
ไม่ถือเป็นรำยได้-มลูค่ำหลกัประกนัที่ค ำนวนในอัตรำตำมตำรำงข้ำงต้น) 
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นโยบายการตัดหนีสู้ญ  

กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำตัดหนีส้ญูตำมกฎกระทรวงฉบับที่  186 (พ.ศ. 2534) ออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยหนีส้ญูจำกบัญชีลกูหนี ด้ังนี ้หำกหนีข้องลูกหนีร้ำยใดมีมูลหนีไ้ม่เกิน 100,000 
บำท มีกำรค้ำงช ำระตัง้แต่ 3-4 งวดขึน้ไป และมีกำรด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมและ/หรือมีกำรท ำหนังสือบอกเลิก
สญัญำ หำกไม่ได้รับกำรติดต่อจำกลกูหนี ้ทำงกลุม่บริษัทฯ จะพิจำรณำตดัหนีส้ญูได้ทนัที ส ำหรับกรณีที่ลกูหนีม้ีมูลหนี ้
ตัง้แต่ 100,000-500,000 บำท นอกจำกมีลกัษณะกำรติดตำมทวงถำมเหมือนกลุ่มลูกหนีข้้ำงต้น แล้วกลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องให้ศำลมีค ำสัง่รับค ำฟ้องหรือศำลได้มีค ำสัง่รับค ำขอเฉลี่ยหนีแ้ล้ว บริษัทฯ จึงจะสำมำรถตัดหนีด้ังกล่ำวเป็นหนี ้
สญูได้  ส่วนกรณีที่ลกูหนีม้ีมูลหนีต้ัง้แต่ 500,000 เป็นต้นไป จะต้องมีกำรฟ้องร้องลกูหนีใ้นคดีล้มละลำยและศำลได้มี
ค ำสัง่รับค ำฟ้องหรือ ศำลได้มีค ำสัง่รับค ำขอช ำระหนีแ้ล้ว จงึจะสำมำรถตดัเป็นหนีส้ญูได้ 

4.3     เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีเ้ป็นกำรให้กู้ ยืมเพื่อกำรพำณิชย์ เพื่อโครงกำร และเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค ส ำหรับใข้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ หรือส ำหรับขยำยกิจกำรอนัเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ  
เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ ณ สิน้ปี 2560-2562 มีรำยละเอียดดงันี ้
 

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้(หน่วย:ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้ 1,678.19 1,133.97 952.78 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ 1.61 3.62 3.49 

รวมเงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 1,679.80 1,137.59 956.27 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.09) (373.29) (376.29) 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรปรับมลูค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี  ้ (1.23) (0.46) (0.04) 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ สุทธิ 1,305.48 763.84 579.94 

  
 นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ส ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีน้ี ้กลุ่มบริษัทฯมีกำรจัดชัน้และกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมข้อก ำหนดของธนำคำร
แห่งประเทศไทย 

4.4 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมจากการซือ้ลูกหนี ้

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้เป็นรำยกำรซือ้หนีด้้อยคุณภำพจำกสถำบนักำรเงินมำบริหำร ซึง่มีรำยกำรซือ้ขำยใน
ระหว่ำงปี ซึง่มีควำมเคลือ่นไหวและยอดคงเหลอืดังนี  ้
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ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้(หน่วย:ล้ำนบำท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ต้นงวด 2,311.62 2,742.05 3,188.78 

ซือ้เพิ่ม 585.88 1,048.58 21.00 

ตดัจ ำหน่ำยจำกกำรรับช ำระหนี  ้ (155.45) (601.85) (205.35) 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ปลำยงวด 2,742.05 3,188.78 3,004.43 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (3.29) (4.41) (3.51) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมจากการซือ้ลูกหนี ้สุทธิ 2,738.76 3,184.37 3,000.93 

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ที่ไม่มีตวัตนจ ำนวนรวม 568.10  ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า(บาท) ภาระผูกพัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้ำของ 14,104,662 ไม่มี 
ใบอนญุาตทางการเงิน เป็นเจ้าของ 554,000,000 ไม่มี 

4.6 เคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธ์ิ 

ณ 31 ธันวำคม  2562 กลุม่บริษัทฯ มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ จ ำนวน 2 เคร่ืองหมำย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้  

 

เคร่ืองหมาย
การค้า/บริการ 

ประเภท 
ส าหรับ สถานะ ออกให้ สิน้สุด เลขที่ 

 
บริกำร 

บริกำรให้กู้ ยืม รับจ ำนอง  
รับจ ำน ำ 

อนมุติั 29 ม.ค. 56 10 พ.ย. 64 บ56313 

 
บริกำร 

บริกำรให้กู้ ยืม รับจ ำนอง  
รับจ ำน ำ 

อนมุติั 4 เม.ย.54 17 ก.พ. 63 บ49642 

4.7 นโยบายการลงทุน 

4.7.1 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย 

ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ ลงทนุในบริษัทย่อยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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บริษัท ธุรกิจ ทนุที่ออกและช ำระ
แล้ว (ล้ำนบำท) 

ร้อยละของกำรลงทนุ มลูค่ำเงินลงทนุ 

ลงทนุทำงตรง 
บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั ให้สินเชื่อเช่ำซือ้และ

ให้กู้ ยืมเงิน 
150.00 99.99 150.00 

บ ริษั ทบ ริหำ รสินท รัพ ย์  เอ
สดบับลวิพี จ ำกดั 

บริหำรสนิทรัพย์ 
100.00 95.00 95.00 

บ ริษั ท  ศ รีสวัส ด์ิ  พ ำว เวอ ร์ 
2014 จ ำกดั 

ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ติ ด ต ำ ม
ห นี ้สิ น  ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
สิ น เชื่ อ  น ำ ย ห น้ ำ
ประกนัวินำศภัย 

2,000.00 99.99 1,999.97 

บริษัท ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์เนชั่น
แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 

ลงทนุในกิจกำรอื่น 
300.00 99.67 299.00 

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการเงินทนุ 
2,756.24 82.04 7,730.16 

บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั ท ำ platform ส ำห รับ
ให้บริกำรในกำรปล่อย
สนิเชื่อ 

5.00 75.00 3.75 

รวม 10,277.88 
ลงทนุทำงอ้อม (ผ่ำนบริษัท ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั) 
บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิส
เซส จ ำกดั 

ให้ บ ริก ำ ร ด้ ำน ก ำ ร
บริหำรจัดกำรและที่
ปรึกษำ 

300.00 99.99 299.49 

Srisawad Vietnam LLC ขำยเชื่อและให้บริกำร
สนิเชื่อ 

101.92 10.00 10.19 

บริษัท ศรีสวัส ด์ิ  เช่ำสิน เช่ือ 
(ลำว) จ ำกดั 

ให้บริกำรสนิเชื่อ 
12.08 90.00 10.96 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ 
ก ำไร และศักยภำพกำรเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยจะเป็นไปตำม
นโยบำยของบริษัทฯ อีกทัง้กำรลงทุนต้องเป็นกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรและควบคุม
บริษัทย่อย หรือมีส่วนก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจำกนี ้กำรลงทุนจะเป็นไปได้ทัง้ใน



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                          รำยงำนประจ ำปี 

ส่วนท่ี 1. กำรประกอบธรุกิจ  หน้ำ 47 

 

รูปแบบกำรลงทุนเอง กำรร่วมทุน หรือกำรลงทุนบำงส่วน อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สำมำรถสง่ตวัแทนไปเป็นกรรมกำรได้  

4.7.2 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ นอกจำกกำรลงทนุอนัเก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินงำนหลกัของบริษัทฯ  

4.8 สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

4.8.1 สัญญาเงนิกู้ยืมเงนิ  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเพื่อขอสินเชื่อกบัสถำบนักำรเงิน 7 แห่ง  ดงัรำยละเอียด

ต่อไปนี ้

สถำบนักำรเงินแห่งที่ 1 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ วงเงินเบิกเกินบญัชี 
วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท 35 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไม่มี ไม่มี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 900 ล้ำนบำท --  ล้ำนบำท 
เงื่อนไขอื่นๆ  กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถเบิกเงินกู้ ได้โดยอิงสดัสว่นจำกจ ำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อกับ

ผู้ เช่ำซือ้ หรือผู้กู้  
 ห้ำมกลุม่บริษัทฯ ให้กรรมกำรกู้ ยืมเงินก่อนช ำระหนีธ้นำคำรเสร็จสิน้ทกุวงเงิน  
 กลุม่บริษัทฯ ตกลงไม่ช ำระเงินกู้ ยืมเงินกรรมกำรก่อนช ำระหนีธ้นำคำรเสร็จสิน้ทกุวงเงินและ

เงินกู้ ยืมกรรมกำรต้องไม่คิดดอกเบีย้ที่สงูกว่ำอตัรำเงินกู้ของธนำคำร 
 หำกมีเหตกุำรณ์ใดที่ท ำให้สถำบันกำรเงินเชื่อโดยเหตอุันสมควรว่ำเหตุกำรณ์นัน้กระทบต่อ

ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ถงึขนำดเป็นเหตใุห้ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบริษัทฯ 
ลดลงหรือระงบัลง สถำบนักำรเงินมีสทิธิยกเลกิเงื่อนไขตำมสญัญำเงินกู้ได้ทนัที 

 ด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจ้ำของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่ำ (ไม่รวมเงินกู้ ยืม
กรรมกำร) โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรำยปี 

สถำบนักำรเงินแห่งที่ 2 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ วงเงินเบิกเกินบญัชี 
วงเงิน 2,400 ล้ำนบำท 90 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไม่มี ไม่มี 
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ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 --  ล้ำนบำท --  ล้ำนบำท 
เงื่อนไขอื่นๆ  กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถเบิกเงินกู้ ได้โดยอิงสดัส่วนจำกจ ำนวนเงินที่กลุม่บริษัทฯ ให้สนิเชื่อกับผู้

เช่ำซือ้ หรือผู้กู้  
 ส ำหรับวงเงินกู้  1,000 ล้ำนบำท มีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ด ำรงอัตรำส่วนหนี ส้ินต่อส่วนของ

เจ้ำของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 เท่ำ 
  หำกกลุ่มบริษัทฯ ผิดนดัหนีห้รือข้อผูกพนัใดๆ ที่ท ำกบัสถำบนักำรเงิน สถำบันกำรเงินมีสิทธิ

เรียกร้องให้ผู้ค ำ้ประกนั ช ำระคืนเงินต้นทัง้จ ำนวน พร้อมทัง้ดอกเบีย้ ค่ำสินไหมทดแทนและ
ภำระติดพนัอื่นๆ 

 
สถำบนักำรเงินแห่งที่ 3  

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ 
วงเงิน 500 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ค ำ้ประกนักำรใช้วงเงินโดยกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 -  ล้ำนบำท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงิน

รวมไม่เกิน 3.0 เท่ำ (ไม่รวมเงินกู้ ยืมกรรมกำร) 
 
สถำบนักำรเงินแห่งที่ 4  

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ วงเงินกู้ระยะยำว 
วงเงิน 2,500 ล้ำนบำท 1,000 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไม่มี ไม่มี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 --  ล้ำนบำท 300  ล้ำนบำท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพันกับทรัพย์สินถำวรของบริษัท ยกเว้นกำรโอนสิทธิใน

ลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินที่ได้ลงนำมไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงินรวมไม่ เกิน 

4.5 เท่ำ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตำ จะต้องถือหุ้นไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 51 

 
สถำบนักำรเงินแห่งที่ 5 
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ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยำว 
วงเงิน 2,500 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไม่มี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 1,511.11  ล้ำนบำท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพันกับทรัพย์สินถำวรของบริษัท ยกเว้นกำรโอน

สิทธิในลูกหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกับสถำบันกำรเงินที่ได้ลงนำมไว้
เดิม 

 บริษัทฯต้องด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงิน
รวมไม่เกิน 4.5 เท่ำ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 

 ตระกลูแก้วบตุตำ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีอ ำนำจควบคมุในบริษัทเป็นหลกั 
 
สถำบนักำรเงินแห่งที่ 6 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะสัน้ วงเงินกู้ระยะยำว วงเงินเบิกเกินบญัชี 
วงเงิน 500 ล้ำนบำท  1,500 ล้ำนบำท 75  ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 --  ล้ำนบำท 1,472.22  ล้ำนบำท 23.52  ล้ำนบำท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพันกับทรัพย์สินถำวรของบริษัท ยกเว้นกำรโอนสิทธิในลูกหนี ้

และทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินที่ได้ลงนำมไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องด ำรงอัตรำส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงินรวมไม่เกิน 4.5 

เท่ำ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตำ เป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุในบริษัทเป็นหลกั 

 

สถำบนักำรเงินแห่งที่ 7 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยำว 
วงเงิน 1,460 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไม่มี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 1,089.20  ล้ำนบำท 
เงื่อนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพันกับทรัพย์สนิถำวรของบริษัท ยกเว้นกำรโอนสทิธิ
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ในลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินที่ได้ลงนำมไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องด ำรงอัตรำสว่นหนีส้นิรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงินรวม

ไม่เกิน 4.5 เท่ำ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตำ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีอ ำนำจควบคมุในบริษัทเป็นหลกั 

 

4.8.2 ตั๋วแลกเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสัน้ที่ได้รับอนุญำตให้เสนอขำยวงเงินรวมทัง้สิน้ 4,000 ล้ำนบำท อำยุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ ณ 31 ธันวำคม 2562 มีตั๋วแลกเงินที่ออกขำยแล้วจ ำนวน 980 ล้ำน
บำท  

4.8.3 สัญญาเช่าสาขา   

กลุม่บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่กบับคุคลภำยนอก และบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง เพื่อใช้เป็นสำขำ โดยมีระยะเวลำ
ตำมสญัญำเช่ำสว่นใหญ่ไม่เกิน 3 ปี เงื่อนไขกำรช ำระเงินรำยเดือน รำย 3 เดือน รำย 6 เดือน และรำยปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีภำระผกูพันจำกกำรเช่ำสำขำรวม 4,080 สำขำ (รวมสำขำบำงสว่นที่บริษัทได้
จ่ำยมัดจ ำค่ำเช่ำล่วงหน้ำก่อนที่จะเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในปี 2563) คิดเป็นภำระผูกพันตำมสญัญำเช่ำรวมทัง้สิน้ 954.21 
ล้ำนบำท  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ไม่มี 
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6.ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1  ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในธุรกิจอื่น 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000400 
ทนุจดทะเบียน : 1,374,661,443  บำท 
ทนุช ำระแล้ว : 1,336,247,251  บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,336,247,251 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
Website : www.meebaanmeerod.com 
โทรศพัท์  : 0-2693-5555 
โทรสำร : 0-2573-1565 
บคุคลอ้ำงอิง   
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

นำยทะเบียนหุ้นกู้  : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2299-1111 

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

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

 : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกัด 
เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 3/1  
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2680-4037 

ผู้สอบบัญชี : นำงอโนทยั  ลกิีจวฒันะ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3442 หรือ 
นำยไพบลู   ตนักูล            ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4298 หรือ 
น.ส.สนิสิริ  ทงัสมบัติ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 7352 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2344-1000  โทรสำร  0-2286-5050  

ผู้ตรวจสอบภำยใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ำกดั 
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อำคำรบี ชัน้ 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 
ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

 

ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป   

ชื่อบริษัท : บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรเช่ำซือ้รถมอเตอร์ไซด์ใหม่และสนิเชื่อส่วนบคุคล 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 150,000,000 บำท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัทบริหำรสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จ ำกดั 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชัน้ 2 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหนีส้นิและบริหำรหนีด้้อยคุณภำพ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 100,000,000 บำท 
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ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหนีส้นิ และให้บริกำรสนิเชื่อ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 2,000,000,000 บำท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชัน้ 1,3,5,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : กิจกำรเงินทนุ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 2,756,236,205 บำท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกัด 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในกิจกำรอื่น 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 300,000,000 บำท 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสดบับลิวพี เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนกำรบริกำรสนิเชื่อ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 300,000,000 บำท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัด์ิ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ท ำ platform เพื่อให้บริกำรสนิเชื่อ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 5,000,000 บำท 
   
ชื่อบริษัท : Srisawad Vietnam LLC 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1st Floor, VCCI Tower,No. 1, Lenin Avenue , Hung Dung ward, Vinn City, 
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Nghe An Province, Vietnam 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจขำยเชื่อ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 33,500,000,000 Dong หรือประมำณ 101.92 ล้ำนบำท 
   
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวสัด์ิ เช่ำสนิเช่ือ (ลำว) จ ำกดั 
สถำนที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : บ้ำนโพนทนั ไชเชษฐำ ก ำแพงนครหลวงเวียงจนัทร์ 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรสนิเชื่อ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 3,000 ล้ำนกีบ หรือประมำณ 12.08 ล้ำนบำท 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

7.1.1  ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,374.66 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 1,336,247,251 
บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,336,247,251 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

7.1.2     ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

 

ชื่อของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

วนัที่ออก 12  มิถนุำยน  2558 

จดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทซึ่งมีรำยชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่  7 พฤษภำคม 2558 ใน
อตัรำสว่น 25 หุ้นสำมญัต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำคำเสนอขำย -0- บำท 

อตัรำกำรใช้สทิธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1.237 หุ้น 

รำคำใช้สทิธิ 48.476 บำท 

ก ำหนดกำรใช้สทิธิ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนพฤษภำคม และพฤศจิกำยนของแต่ละปี โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรกใน
วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนพฤศจิกำยน 2560 ซึ่งตรงกบัวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 และวนัใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัที่ 29 พฤษภำคม  2563 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 5  ปี 

วนัครบก ำหนด 11  มิถนุำยน  2563 

จ ำนวนที่ออก 39,995,792 หน่วย 

จ ำนวนคงเหลอื 31,051,843 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นที่รองรับ 38,411,134 หุ้น 
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รำยชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นกำรถือหุ้นจำกทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว ตำมที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัที่ 23  พฤษภำคม  2562 สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือผู้ถอืหุ้น 
23 พฤษภาคม 2562 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

624,133,497 
401,314,784 
96,956,154 
47,307,599 
78,554,960 

46.70 
30.03 
7.26 
3.54 
5.88 

2.         บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 138,696,484 10.38 

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

125,827,257 9.42 

4 South East Asia UK (Type C) Nominees  53,780,240 4.02 

5. State Street Europe Limited 24,836,936 1.86 

6. กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 20,087,030 1.50 

7. กองทนุเปิด เค 20 ซีเลค็ท์หุ้นระยะยำวปันผล 9,372,246 0.70 

8. นำยสทุธิศักด์ิ  ชยัประดิษฐ 8,824,513 0.66 

9 JP Morgan Thailand Fund 7,522,310 0.56 

10. กองทนุเปิดไทยพำณิชย์หุ้นระยะยาว พลสั 6,832,120 0.51 

11. ประชำชนทั่วไป 316,334,618 23.67 
 รวม 1,336,247,251 100.00 

 
หมำยเหตุ/1 นบัรวมกลุม่ครอบครัว ซึ่งมิใช่กำรนบัรวมกำรถือหุ้นโดยผู้ที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 แห่งพรบ.
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรสทุธิหลงัหัก
ภำษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหักส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจำรณำจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ทัง้นีค้ณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้น ไม่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว 
หรือเปลีย่นแปลงนโยบำยดังกล่ำวได้เป็นครัง้ครำว โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นใช้เป็นทุนส ำรองส ำหรับกำรช ำระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงิน
ลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะตลำด ซึง่อำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนำคต เป็นต้น 
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7.4         การออกตั๋วแลกเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสัน้ที่ได้รับอนญุำตให้เสนอขำยวงเงินรวมทัง้สิน้ 4,000 ล้ำนบำท อำยุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขำยต่อผู้ ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ ณ  31 ธันวำคม 2562  มีตั๋วแลกเงินที่ออกขำยแล้วจ ำนวน 980    
ล้ำนบำท  

7.5         การออกหุ้นกู้  

กลุม่บริษัทฯ มีวงเงินที่สำมำรถออกหุ้นกู้ประเภทต่ำงๆทัง้สิน้  30,000 ล้ำนบำท และกลุม่บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อย
สทิธิและไม่มีหลกัประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อขำยให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถำบนั โดยสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุม่บริษัทฯมีหุ้นกู้ที่ออกและขำยแล้วทัง้สิน้ดังนี ้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ  

วนัที่ออก สญัญลกัษณ์ จ ำนวนเงิน อตัรำดอกเบีย้ อำยหุุ้นกู้  วนัที่ครบก ำหนด 
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 

29 มี.ค. 62 SAWAD223A 550,000,000 4.10 3 ปี 29 มี.ค. 65 
13 มิ.ย. 62 SAWAD236A 500,000,000 4.40 4 ปี 13 มิ.ย. 66 
27 มิ.ย. 62 SAWAD226A 2,500,000,000 4.15 3 ปี 27 มิ.ย. 65 
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8.  โครงสร้างการจดัการ 

8.  โครงสร้างการจดัการ 
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โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรจ ำนวน 6 ชดุ คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
และคณะกรรมกำรสนิเชื่อ ดงันี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 12  ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ ประธำนกรรมกำร 

2. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร 

       อิสระ 

3. นำยฉตัรชยั  แก้วบตุตำ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 

5. นำยประยงค์  แสนนวล  กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 

6. นำยสมยศ  เงินด ำรง  กรรมกำร 

7 นำยพินิจ  พวัพนัธ์  กรรมกำร 

8 นำยจงฮัน่  ไซ  กรรมกำร 

9 นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

10. นำยวีระ  วีระกลุ  กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

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

12. นำยวีระชยั   งำมดีวิไลศกัด์ิ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 นำงโฉมชบำ     สถำพรพงษ์ เลขำนกุำรบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทตำมหนงัสอืรับรองบริษัทฯ 

นำงสำวดวงใจ  แก้วบุตตำ หรือ นำยฉัตรชัย  แก้วบุตตำ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยสมยศ  เงินด ำรง หรือ นำ ย
ประยงค์ แสนนวล และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยควำม
ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. พิจำรณำก ำหนดภำรกิจ วิสยัทัศน์ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม รวมถึง
กำรอนุมติังบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ   และก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินธุรกิจไปตำมกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
ที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทัง้นี อ้ำจมีกำรทบทวนกลยุทธ์และเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ 
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3. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนมุัติกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเข้ำร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจกำร
อื่นๆ หรือลงทนุในบริษัทหรือกิจกำรต่ำงๆ ที่น ำเสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำร  

4. ด ำเนินกำรให้บริษัทฯ มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบภำยใน 
และมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนภำยใน 
และกำรเปิดเผยข้อมลู มีควำมถกูต้อง โปร่งใส เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5. ก ำกับดูแลปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำรรวมทัง้กำรใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทไปในทำงที่มิชอบและพิจำรณำขจัดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสตัย์
สจุริต มีเหตมุีผลและเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี  

6. สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบในงบกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงินที่ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ      
สอบทำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

7. รับทรำบรำยงำนและติดตำมกำรบริหำรกิจกำรจำกกรรมกำรผู้จดักำร   

8. ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม ่ำเสมอ 

9. สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบในงบกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงินที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทำน  
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

10. พิจำรณำแต่งตัง้ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และ/หรือ คณะอนกุรรมกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นเฉพำะเร่ือง 

11. แต่งตัง้หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรือ
อำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในเวลำ ที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควรและคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจดงักล่ำวได้ในกรณีที่คณะกรรมกำร
บริษัทได้มอบอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จดักำรหรือบคุคลอื่นท ำหน้ำที่แทนในเร่ืองเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ 

12. พิจำรณำและอนุมัติกิจกำรอื่นๆ ที่ส ำคญัอนัเก่ียวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นก่อน  

(ก) เร่ืองใดๆที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) เร่ืองใดๆที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯระบุให้ต้อง
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเช่นกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัทตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

เร่ืองดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำ
ร่วมประชมุและจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำ
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทฯทัง้หมดหรือบำงสว่นที่ส ำคญั 

(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ 
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(ค) กำรท ำแก้ไขหรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญกำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำ ไร
ขำดทนุกนั 

(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบั 

(จ) กำรเพิ่มทนุกำรลดทนุกำรออกหุ้นกู้  

(ฉ) กำรควบกิจกำรหรือเลกิบริษัทฯ 

(ช) กำรอื่นใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำว
ข้ำงต้น 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท ำให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นกำร
อนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย หลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
อนมุติัไว้ 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยวินยั วิทวสักำรเวช  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

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

3. นำยวีระชยั     งำมดีวิไลศกัด์ิ  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์   เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยนำยวินัย  วิทวัสกำรเวช และนำยวีระชัย งำมดีวิไลศักด์ิ เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนบัญชีและ
กำรเงินเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯนำยวินัย  วิทวัสกำรเวช ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรี สำขำบญัชี จำก มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ ที่ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม  จ ำกัด 
(มหำชน) และกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระที่ บริษัท สนิมัน่คงประกันภัย จ ำกดั (มหำชน) นำยวีระชยั งำม
ดีวิไลศัก ด์ิ  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญ ชี จำก
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน), 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระที่ บริษัท สนิมัน่คงประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ 
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ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ทัง้นี ้เมื่อครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งดังกล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำร
แต่งตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน
กบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปีโดยพิจำรณำ
งบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องหลกักำรบัญชีวิธีปฏิบัติทำงบัญชีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
กำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชีที่ส ำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ำยจัดกำรเก่ียวกับกำรก ำหนด
นโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป  

2. วำงแนวทำงและสอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับผู้ สอบบัญชีภำยนอกและผู้
ตรวจสอบภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และกำรประเมินผลกำร
ตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน ถึงปัญหำหรือข้อจ ำกัดที่เกิดขึน้จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
วำงแผนกำรควบคุมกำรประมวลข้อมูลทำงอิเล็คโทนิกส์ และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันกำร
ทจุริตหรือกำรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทำงที่ผิดโดยพนักงำนบริษัทฯ หรือบุคคลภำยนอก และพิจำรณำควำมเป็นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ตำมข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน กลต. รวมทัง้ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

4. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณ
งำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำร
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย รวมทัง้พิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้พิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวเพื่อน ำเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยที่
เก่ียวข้องและเพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

6. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึง่รำยงำน
ดังกล่ำวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดและจะต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบทัง้นี ้
รำยงำนดงักลำ่วจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนีเ้ป็นอย่ำงน้อย 
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- ควำมเห็นเก่ียวกับกระบวนกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ถึงควำม
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 

- รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

7. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้มีหน้ำที่ในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน้ำที่
อื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรทนัทีในกรณีดงัต่อไปนี  ้

- รำยกำรที่มีหรืออำจก่อให้มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- ข้อสงสยัหรือสนันิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องส ำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

- ข้อสงสยัว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือข้อก ำหนดใดๆของส ำนักงำน กลต. และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

- รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรทรำบ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนและได้มีกำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรแล้วว่ำต้องด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกันหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนสิง่ที่พบดังกล่ำว
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วแต่กรณีได้ 

8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจที่จะขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำ
จ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียกขอข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ
เพิ่มเติมในเร่ืองต่ำงๆ ได้ 



  
 บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         รำยงำนประจ ำปี                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกับดแูลกิจกำร  หน้ำ 65 
 

10. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ/หรือด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสีย่ง ทบทวนกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจของผู้ บริหำรทบทวนร่วมกับผู้ บริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นต้น 

ทัง้นี  ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท ำให้
กรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมติให้ควำมเห็นในรำยกำรที่
กรรมกำรตรวจสอบท่ำนนัน้หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มี
สว่นได้สว่นเสยีหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวน  4  ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยฉัตรชัย แก้วบตุตำ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำรบริหำร 
4. นำงวนำพร พรกิติพงษ์ กรรมกำรบริหำร 

นำงวนำพร        พรกิติพงษ์  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรบริหำรมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี  ้เมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดงักลำ่ว กรรมกำรบริหำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

1.     พิจำรณำก ำหนดภำรกิจ วิสยัทศัน์ นโยบำย กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัทฯ และกลุ่ม 
เป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้ก ำกับดแูลให้ฝ่ำยจดักำร ด ำเนินธุรกิจไปตำมแผนที่
ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทัง้นีอ้ำจมีกำรทบทวนกลยุทธ์และเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัท 

2.     พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอก่อนที่จะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
ฯพิจำรณำและอนุมัติ  ทัง้นี  ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี ในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ และให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ
ทรำบในที่ประชมุครำวต่อไป 

3.      พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำ และ /หรือธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำร/สถำบันกำรเงิน กำรให้สินเชื่อและเงินให้กู้ ยืม กำรขำยหลักประกันหรือ
ทรัพย์สินรอกำรขำย  กำรจัดซือ้จัดจ้ำงซึ่งทรัพย์สิน /บริกำร ตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำร หรือภำยใต้วงเงินที่ก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนมุติัและด ำเนินกำร 
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4.     มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบติักำรอย่ำงหนึง่อย่ำง
ใด  โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร  หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ๆ  ได้ตำมที่เห็นสมควร  

5.     มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท ำ ให้
คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมติัรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  โดย
คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องน ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อให้
พิจำรณำและอนมุติัรำยกำรดังกลำ่วภำยใต้ข้อบงัคบัหรือประกำศหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง   

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีจ ำนวน 6 ท่ำนประกอบด้วย 

1. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศักด์ิ  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำยสคุนธ์ กำญจนหัตถกิจ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำยฉัตรชัย แก้วบตุตำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยสมยศ เงินด ำรง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6. นำยประยงค์ แสนนวล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
         นำยวศิษฐ์ กำญจนหัตถกิจ เลขำนกุำรกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ โดยกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตัง้อีกได้ และให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1. พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลมุถึงควำมเสี่ยง
ประเภทต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสีย่งด้ำนกำรลงทนุ และควำมเสีย่งที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสยีงของกิจกำร เป็นต้น เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ 

2. ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำม
เสีย่ง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดแูลปริมำณควำมเสีย่งของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม 
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3. ดแูลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่ได้รับอนมุัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

4. ก ำหนดเกณฑ์วดัควำมเสีย่งและเพดำนควำมเสีย่งที่บริษัทจะยอมรับได้ 

5. ก ำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจดักำรควำมเสีย่งให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์ 

6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถงึควำมมีประสิทธิผลของระบบ
และกำรปฏิบติัตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

7.  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกบักำรบริหำร กำรด ำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของ
บริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
กลยทุธ์ที่ก ำหนด 

8.  จดัให้มีคณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่งตำมควำมจ ำเป็น 

9.  สนับสนนุคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จ ำเป็นให้สอดคล้อง
กบัขอบเขตควำมรับผิดชอบ 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำนประกอบด้วย 

1. พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
3. นำยวีระชยั  งำมดีวิไลศกัด์ิ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 นำยประยงค์  แสนนวล เลขำนกุำรกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบ
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำร
แต่งตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีก 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

1. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำและคณุสมบัติของผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชดุย่อยและกรรมกำรผู้จดักำร  

2.   ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยและ
กรรมกำรผู้จดักำร ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3.   ก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร กรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรผู้จดักำร 

4.   พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และน ำเสนอต่อผู้ ถือหุ้ น     เพื่อ
พิจำรณำอนมุติั 

5.  พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จดักำรต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุติั 
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6.  ทบทวนและสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นประจ ำทุกปีและรำยงำน     ให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ 

7.  ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึง
กำรมอบหมำยที่ท ำให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  สำมำรถพิจำรณำให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มี
สว่นได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องน ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ
ต่อไป 

8.1.6  คณะกรรมการสินเชื่อ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 คณะกรรมกำรสนิเชื่อ มีจ ำนวน  4  ท่ำนประกอบด้วย 

1. นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ  กรรมกำรสนิเชื่อ 
2. น.ส.ดวงใจ      แก้วบตุตำ  กรรมกำรสนิเชื่อ  
3. นำยประยงค์          แสนนวล  กรรมกำรสนิเชื่อ 
4. นำยสมยศ             เงินด ำรง  กรรมกำรสนิเชื่อ  

 นำยวศิษฐ์   กำญจนหตัถกิจ  เลขำนกุำรกรรมกำรสนิเชื่อ  

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรสนิเชื่อ 

กรรมกำรสินเชื่อ มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดงักลำ่ว กรรมกำรสนิเชื่อที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีก 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสนิเชื่อ 
 
1. พิจำรณำอนมุติัสนิเชื่อที่เกินจำกอ ำนำจอนมุติัของคณะกรรมกำรบริหำร ดังนี  ้

1.1 สนิเชื่ออสงัหำริมทรัพย์  ได้ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท 
1.2 กำรแก้ไขและกำรปรับปรุงหนี  ้
ทัง้นีจ้ะไม่รวมถึงกำรพิจำรณำอนมุติัรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่น
ได้เสยีหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทัง้พิจำรณำขอบเขตสนิเชื่อ
ในสว่นที่ไม่เกินจำก Single Lending Limit ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้
ไม่เกินจ ำนวน 500 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ Single Lending Limit  ให้หมำยถงึจ ำนวนเงินที่จะสำมำรถให้กู้ ได้สงูสดุ 
โดยให้หมำยรวมถึงผู้กู้ , บริษัทที่ผู้กู้มีอ ำนำจควบคมุ รวมถึงกลุม่บุคคลที่เก่ียวข้องกบัผู้กู้  

2. น ำเสนอรำยงำนสรุปกำรให้สนิเชื่อรำยใหญ่ และ/หรือกำรแก้ไขปรับปรุงหนีต่้อคณะกรรมกำรบริษัททรำบ 



  
 บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         รำยงำนประจ ำปี                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกับดแูลกิจกำร  หน้ำ 69 
 

8.1.7 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดงัต่อไปนี ้

1. นำยฉัตรชัย แก้วบตุตำ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำรผู้จัดกำร 
2. นำยสมยศ  เงินด ำรง  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำสนิเชื่อ 
3. นำงวนำพร  พรกิติพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

           4.     นำยประยงค์  แสนนวล  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบคุคลและพฒันำบคุคล 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ดงัต่อไปนี ้

1.      ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อก ำหนด  
ตลอดจนนโยบำย  แผนธุรกิจ และมติของที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุก
ประกำร    

2.     พิจำรณำอ ำนำจออกค ำสัง่  ระเบียบ  ประกำศ  บนัทกึ  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมนโยบำย 

3.     ควบคมุดแูลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

4.     ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรถอดถอน 
กำรก ำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน พิจำรณำควำมดีควำมชอบ โบนัสพนักงำน สวัสดิกำร และ    กำรเลิกจ้ำง 
พนกังำนในต ำแหน่งผู้บริหำรในระดบัต่ำงๆ ของบริษัทฯ 

5.     ด ำเนินกำรตกลงผูกพันในกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยสำมำรถพิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ
ของบริษัทฯ ภำยในวงเงินไม่เกินที่ก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนุมติัและด ำเนินกำรของบริษัทฯ         ซึง่ผ่ำนกำร
อนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว 

6.      มอบอ ำนำจหรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเห็นสมควรท ำหน้ำที่แทนในเร่ืองที่จ ำเป็น
และสมควรโดยให้อยู่ในดลุพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

7.     มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร และ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำร  

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
สำมำรถอนุมติัรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   โดยเร่ืองดังกลำ่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและที่
ประชุมคณะกรรมกำรเพื่ออนุมติัต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ 
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและ
หลกัเกณฑ์ โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำอนมุัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วแล้ว 
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8.1.8 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556  เมื่อวันที่ 14 มิถนุำยน 2556 ได้แต่งตัง้นำงโฉมชบำ สถำพรพงษ์ เป็น
เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขำนุกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบหลกัในกำรจัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรใน
นำมของบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร 

ทัง้นีน้ำงโฉมชบำ สถำพรพงษ์ ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรพัฒนำกรรมกำร (DAP) ของสมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ในปี 2548 และผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรประกำศนียบัตรส ำหรับเลขำนกุำรบริษัท 
รุ่นที่ 56/2014  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัท 

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมกำร 
- หนงัสอืนดัประชมุกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
- หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
3. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

อ านาจอนุมัติและด าเนินการ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯครัง้ที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2556 ได้อนุมัติระเบียบอ ำนำจอนุมัติและ
ด ำเนินกำร ฉบบัที่ 2/2556 และปรับปรุงใหม่เมื่อวนัที่ 23  กนัยำยน  2557  โดยมีขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมติัวงเงินใน
กำรลงทนุ กำรเงิน กำรให้สนิเชื่อและวงเงินค่ำใช้จ่ำย สรุปดงันี ้
 

 

ประเภทธุรกรรม 
อ ำนำจอนมุติั 

คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

กรรมกำรผู้จดักำร 

กำรลงทนุในบริษัทใหม่ หรือบริษัทอื่น ไม่เกิน 15 ล้ำนบำท  - 
กำรกู้ ยืมเงิน ไม่เกิน 200 ล้ำนบำท  ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท 
กำรให้สนิเชื่อและเงินให้กู้ ยืม    

- มีหลกัประกนั (สงัหำริมทรัพย์) ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
- มีหลกัประกนั (อสงัหำริมทรัพย์) ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท ไม่เกิน 7 ล้ำนบำท ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 
- ไม่มหีลกัประกนั ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ไม่เกิน 0.7 ล้ำนบำท ไม่เกิน 0.5 ล้ำนบำท 

กำรซือ้ เช่ำ ทรัพย์สนิถำวร  
(กรณีเกินงบประมำณ) 

ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
 

ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำย (ต่อครัง้หรือโครงกำร)    
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- ค่ำประชำสัมพัน ธ์  ป ระนอมหนี ้
จ ำหน่ำยหนี สู้ญ  ว่ำจ้ำงที่ป รึกษำ 
วิจยัข้อมลู 

ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท  ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

- ค่ำรับรอง ค่ำเดินทำง  ไม่เกิน 0.5 ล้ำนบำท  ไม่เกิน 0.1 ล้ำนบำท 
- ค่ำบริจำค ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท  ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะร่วมกันก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรพิจำรณำสรรหำ
กรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้           ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรจะต้องมีคณุสมบติัครบตำมพระรำชบญัญัติมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535  กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกับ           กำรพิจำรณำถึง
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นต้น ทัง้นี  ้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดว่ำ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
ต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจกัรและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม 1. เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร    ก็ได้ 
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ ได้รับเลอืกเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพงึมี ให้ประธำนที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำ
จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่
จะต้องออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่จะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตัง้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่
ได้อีก นอกจำกพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

นอกจำกนีข้้อบงัคบัของบริษัทฯ ยงัมีข้อก ำหนดต่อไปนี ้

1. ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือเข้ำ
เป็นหุ้ นส่วนในห้ำงหุ้ นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้ นส่วนจ ำกัด หรือเข้ำเป็น
กรรมกำรในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ    เป็นกำร
แข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
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2. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีสว่นได้สว่นเสียในสญัญำที่บริษัทฯ ท ำขึน้             ไม่ว่ำ
โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

8.2.2 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรพิจำรณำ
สรรหำบุคคลที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัตำมพระรำชบัญญัติมหำชน
จ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ รวมถงึ ประกำศ ข้อบังคบั และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบกับกำรพิจำรณำถงึคณุสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบำย
แต่งตัง้คณะกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

คณุสมบติัของกรรมกำรอิสระประกอบไปด้วย 

1. ได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ได้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำหรือผู้ มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่
ย่ืนค ำขออนญุำตต่อส ำนักงำนทัง้นีล้กัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร 
หรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้อนญุำต 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้ บริหำรผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ผู้ มี
อ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

6. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน กลต. 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
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สงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ย่ืนค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำน กลต.  

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วน ของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ย่ืน
ค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำน 

9. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

11. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

12. เป็นผู้ที่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

13. สำมำรถอทุิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำร
ตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

ในกรณีที่แต่งตัง้บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจพิจำรณำผ่อนผันให้ได้ หำก
เห็นว่ำกำรแต่งตัง้บคุคลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดังกลำ่วมีคณุสมบัติไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(ข) เหตผุลและควำมจ ำเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ให้บุคคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 
3 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้
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1. ได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
2. เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคณุสมบติัตำมที่ก ำหนด และ 

(ก) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 
และ  

(ข) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง

น้อย 1 คนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทฯ 
กรรมกำรตรวจสอบซึง่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตัง้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก 

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยพิจำรณำแต่งตัง้จำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรงำนในส่วนที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนปกติและกำรก ำหนดนโยบำยและแผนธุรกิจ โครงสร้ำงและ
นโยบำยกำรบริหำรงำนรวมถงึกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจดักำร   

8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ มีอ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวน 6 คน เป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องเป็นกรรมกำรอิสระด้วย  

8.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวน 3 คนเป็นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดย
กรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต้อง
เป็นกรรมกำรอิสระ   

8.2.7 คณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั ง้กรรมกำรจ ำนวน  5 คน โดยพิจำรณำแต่งตัง้จำกกรรมกำรหรือผู้ บริหำรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนในส่วนที่เก่ียวกับกำรพิจำรณำและวิเครำะห์สินเชื่อและหลกัประกัน  เพื่อให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษัท 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 กรรมการบริษัทฯ 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 ณ วันที่ 24 เมษำยน  2562  ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน ทัง้นี  ้กรรมกำรที่ เป็ นพนักงำนหรือผู้ บริหำรจะไม่ได้รับ
ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรดงันี ้
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบีย้ประชุม/ 

บ าเหน็จกรรมการ 
ประธำนกรรมกำร 135,000 - 
รองประธำนกรรมกำร 90,000 - 
กรรมกำรที่มิได้เป็นพนกังำนหรือผู้บริหำร 65,000 - 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรชดุย่อย   
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 - 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

25,000 - 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 25,000 - 

ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ณ วันที่ 24 เมษำยน 2561 และที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 วันที่  
24 เมษำยน 2562 ได้ก ำหนดโบนัสกรรมกำรของปี 2561 และ 2562 ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ำยให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จ่ำยเงินปันผล
เป็นหุ้นสำมญั ทัง้นีโ้บนสักรรมกำรต้องไม่เกิน 5,000,000 บำท 

ทัง้นี ้รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่แต่ละรำยได้รับในงวดปี 2561 – 2562  มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  โบนัสกรรมการ 

2561 2562 2561 2562 

นำยสคุนธ์ กำญจนหัตถกิจ ประธำนกรรมกำร  1,620,000 1,620,000 1,030,030 894,000 
พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำน

กรรมกำรสรรหำฯ 
1,080,000 1,080,000 643,780 596,030 

นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ  กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1,080,000 1,080,000 643,780 596,030 

นำยวินยั  วิทวัสกำรเวช รองประธำนกรรมกำร/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

1,380,000 1,380,000 858,370 761,590 

นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำรอิสระ 780,000 780,000 429,185 430,460 
นำยเวทย์  นชุเจริญ/1 กรรมกำร 780,000 585,000 429,185 430,460 
นำยพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมกำร 780,000 780,000 429,185 430,460 
นำยวีระ  วีระกลุ กรรมกำรอิสระ 780,000 780,000 214,590 430,460 
น.ส. ดวงใจ  แก้วบตุตำ/2 กรรมกำร 780,000 780,000 321,890 - 
นำยจงฮัน่ ไซ/3 กรรมกำร - 97,500 - - 
รวม  9,060,000 9,060,000 4,999,995 4,569,490 

หมำยเหต ุ /1   นำยเวทย์  นชุเจริญ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรตัง้แต่วนัที่ 17 ตลุำคม 2562 

 /2  น.ส.ดวงใจ แก้วบตุตำ ขอไม่รับโบนสักรรมกำรในปี 2562 
 /3   นำยจงฮัน่ ไซ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตัง้แต่ 13 พฤศจิกำยน 2562 
ค่ำตอบแทนอื่น 
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ในระหว่ำงปี 2555 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ตกลงขำยหุ้นสำมญัที่ตนถืออยู่จ ำนวน 35,600 หุ้น ให้กบักรรมกำรใน
รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 100 บำท ซึ่งกำรขำยหุ้นดังกล่ำวมีเนือ้หำตีควำมได้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 2 เร่ืองกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบันทึกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนซึ่งอยู่ภำยใต้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่ปรับปรุงใหม่และแสดง
เปรียบเทียบไว้ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 จ ำนวน 36.19 ล้ำนบำท และส่วนเกินมลูค่ำ
หุ้นจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยจ ำนวนเดียวกนั 

8.3.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหำร 13  รำย ได้รับค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสัและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสงัคมเงินกองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ ค่ำต ำแหน่ง ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย เป็นต้น  โดยกำรให้โบนัสแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯจะ
พิจำรณำจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และผลงำนของผู้บริหำรแต่ละคน ส ำหรับกรรมกำร     ให้ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผู้ บริหำร 13 รำย ในปี 2561 และ 13 รำยใน ปี 2562  รวม 57.38 ล้ำนบำทและ 66.06   ล้ำนบำท 
รำยละเอียดดงันี ้

รูปแบบค่าตอบแทน (บาท) ปี 2561 ปี 2562 
เงินเดือนและโบนสั 54,911,343 63,964,267 
ค่ำคอมมิชชัน่   
ผลตอบแทนอื่นๆ 2,464,507 2,097,206 
รวม 57,375,850 66,061,473 

8.4 บุคลากร 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดงัตำรำงต่อไปนี ้
 จ านวนพนักงาน (คน) 2560 2561 2562 
ฝ่ำยกำรตลำด 16 19 2 
ฝ่ำยอ ำนวยสนิเชื่อ 74 61 81 
ฝ่ำยบริกำรที่ปรึกษำกำรลงทนุและรับฝำกเงิน 3 3 3 
ฝ่ำยตรวจสอบ ก ำกบั และพฒันำคุณภำพสนิเชื่อ  333 354 857 
ฝ่ำยกิจกำรสำขำ  36 31 29 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 246 244 225 
ฝ่ำยปฏิบติักำร - - 91 
ฝ่ำยบุคคลและพฒันำบคุคล 26 30 22 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ - - 34 
ฝ่ำยพฒันำสำขำ 21 - - 
สำขำ 5,347 6,237 7,527 
ฝ่ำยกลยทุธ์กำรลงทนุ 26 26 26 
ส ำนกักรรมกำรผู้จดักำร 12 11 10 
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 จ านวนพนักงาน (คน) 2560 2561 2562 
จ านวนพนักงานรวมทัง้บริษัทฯ 6,140 7,016 8,907 

 
 

ประเภทผลตอบแทน (บาท) 2560 2561 2562 
เงินเดือนและโบนสัรวม 1,030,857,186 1,128,946,797 1,334,403,575 
ค่ำคอมมิชชัน่ 117,292,426 134,111,234 105,817,368 
ผลตอบแทนอื่นๆ 198,445,198 260,520,934 297,461,448 
ผลตอบแทนรวม 1,346,594,710 1,523,578,965 1,737,682,391 

ทัง้นี ้ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวน  22,325,025 บำท ในปี 2561 
จ ำนวน 26,858,786  บำท ในปี 2562 จ ำนวน 31,831,051  บำท 

8.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 

8.6 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบำยจดัให้มีกำรอบรมภำยในให้กับพนกังำนเป็นประจ ำ เพื่อให้พนกังำนมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับสภำวะกำรแข่งขันในปัจจุบัน โดยจัดให้มีกำรสัมมนำทัง้ในรูปแบบ Orientation ส ำหรับ
พนักงำนใหม่ กำรสัมมนำในรูปแบบ In-house Training เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงให้มีกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริงและจำกค ำแนะน ำของผู้บังคับบัญชำที่มีประสบกำรณ์ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังมีกำรจัดส่งพนักงำนไป
อบรมภำยนอกในเร่ืองเก่ียวกับวิชำชีพต่ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น กำรปรับเปลีย่นมำตรฐำนบัญชี และกำรบัญชีภำษีอำกร 
เป็นต้น 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ก ำลงัพัฒนำโปรแกรม E-Learning เพื่อใช้ในกำรฝึกอบรมพนักงำนผ่ำนระบบเครือข่ำยภำยใน
บริษัท 

8.7  นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างาน 

 บริษัทฯมีนโยบำยให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ดีในสว่นของอำคำรสถำนที่ โดยมีระบบและอปุกรณ์ที่มีมำตรฐำน มี
กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม พร้อมทัง้จัดสถำนที่ท ำงำนให้เหมำะสม เอือ้อ ำนวยให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรท ำงำน และค ำนึงถึงสวัสดิภำพและสขุอนำมัย มีข้อมูลกำรลำหยดุที่เก่ียวเนื่องกับกำรเกิดอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 
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9 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อยกระดับกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่แล้ว ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนที่ชัดเจน และกระจำยกำรปฏิบัติ
ไปสู่พนักงำนของบริษัททุกระดบัชัน้ อันเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงแท้จริง โดย
บริษัทฯได้รับเอำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบติัดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่อำจไม่จ ำกดัเฉพำะสทิธิที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็น
กำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้ น 
ได้แก่ กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งก ำไรของบริษัทฯ กำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำร
เข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคับและหนงัสอืบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุติัรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

นอกจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ยังได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในเร่ืองต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) เปิดเผยนโยบำยในกำรสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
(2) มีกำรให้ข้อมูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรือ

ประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชมุสำมัญและวิสำมัญผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสำรแนบวำระกำร
ประชมุและจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผู้ ถือหุ้นในกำรศกึษำสำรสนเทศของบริษัทฯ 

(3) อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอย่ำงเต็มที่ และละเว้นกำรกระท ำ
ใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสในกำรเข้ำประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุ่งยำกหรือมีค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนที่จดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีควำมสะดวกต่อกำรเดินทำง เป็นต้น 

(4) ประธำนที่ประชมุจะจัดสรรเวลำให้เหมำะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้
ค ำถำมต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมโดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมกับกำรน ำส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำดังกล่ำวไว้บน Website ของ
บริษัทฯ ด้วย 

(5) สง่เสริมให้กรรมกำรบริษัทฯ ทกุคนเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้น 
(6) จดัให้มีกำรลงมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส ำหรับแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้

กรรมกำร 
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(7) จะด ำเนินกำรให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น กำรนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย ำ 

(8) จะสง่เสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชมุสำมัญและวิสำมญัผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชมุทรำบพร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

(9) จัดให้รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นมีกำรบันทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นตัง้ประเด็นหรือซักถำม และบันทึกค ำถำม
ค ำตอบ ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ ถือหุ้ นเห็นด้วย คัดค้ำน หรืองดออกเสียงอย่ำงไร รวมทัง้บันทึก
รำยชื่อกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชมุและกรรมกำรที่ลำประชมุด้วย 

(10) เปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ ถือหุ้นบน 
website ของบริษัทฯ ภำยหลงักำรประชมุแต่ละครัง้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบำยจดักำรให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร และผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ต่ำงชำติ ได้รับกำรปฏิบติัที่เท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้

(1) สง่หนังสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีระเบียบวำระ พร้อมค ำอธิบำยและเหตุผล แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนันัด
ประชมุไม่น้อยกว่ำ 14 วัน หรือระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยหรือประกำศที่เก่ียวข้องก ำหนด และในกรณีที่มี
ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ บริษัทฯ จะจดัให้มีหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภำษำองักฤษตำมควำมเหมำะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น 

(3) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นให้
ชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระที่ผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ บริหำร ไม่ควรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำร
ลว่งหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสนิใจ 

(4) ก ำหนดวิธีกำรให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยสำมำรถเสนอชื่อผ่ำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำด้ำนคณุสมบติัและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 

(5) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

(6) สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ส ำคัญ เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียว
โยง กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
(8) ก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมกฎหมำยจัดส่งรำยงำน

ดงักลำ่วให้แก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ รวมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี   
(9) ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทำง

ดงักลำ่วให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ำมบุคคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลภำยในท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
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บริษัทฯ ภำยใน 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีและเป็นเวลำ 48ชั่วโมง
ภำยหลงัข้อมลูสำรสนเทศส ำคัญถกูเปิดเผย 

(10) ก ำหนดให้กรรมกำรที่มีสว่นได้เสยีในวำระใด ต้องงดเว้นจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน 
ได้แก่   ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้เสยีภำยนอก เช่น ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ 
สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักล่ำวได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี และจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด
สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยตำม
แนวทำงดงัต่อไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั รักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท ำกำรใดๆ อัน
เป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่ำงยั่งยืน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี 

ลกูค้ำ  : มุ่งมัน่สร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้ำ โดย
ลกูค้ำจะต้องได้รับบริกำรที่ดี มีคุณภำพ เป็นธรรม และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ 
รวมทัง้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด มีกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพของบริกำรให้สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รักษำสัมพันธภำพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลกูค้ำอย่ำงจริงจัง และสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำข้อมูลของลกูค้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

พนกังำน : 
 

ปฏิบติักบัพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวสัดิกำร และ
กำรพัฒนำศกัยภำพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทกุระดับอย่ำงเท่ำ
เทียมและเสมอภำคกัน โดยถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ และ      เป็นปัจจัย
ส ำคัญในกำรผลกัดันองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
และบรรยำกำศกำรท ำงำน เป็นทีม สง่เสริมกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนให้มี
ควำมก้ำวหน้ำ มีควำมมัน่คงในอำชีพและคุณภำพชีวิต รวมทัง้รักษำสภำพแวดล้อมและควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนทกุคนปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
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คู่ค้ำและเจ้ำหนี:้ ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสตัย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้ำและเจ้ำหนี ้โดยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และกติกำ   ที่ก ำหนด
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่ เรียก ไม่รับ หรือจ่ำย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ อย่ำง
เคร่งครัด และมีกำรปฏิบติัต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำมก ำหนดเวลำ กำร
ดแูลหลกัทรัพย์ค ำ้ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตำมข้อสญัญำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่ค้ำ และเจ้ำหนีล้่วงหน้ำ หำกไม่
สำมำรถปฏิบติัตำมข้อผกูพนัในสญัญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงักล่ำว 

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลัก
ปฏิบัติกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขันที่ดีอย่ำงเสมอภำคกัน         ไม่
กีดกันผู้อื่นในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร
กลำ่วหำ ให้ร้ำยป้ำยส ีและโจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกมลูควำมจริง หรือมีกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่
ไม่เป็นธรรมต่อกำรแข่งขนั    

ชมุชน สงัคม :  
และ 
สิง่แวดล้อม 

มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน
ด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สง่เสริมกำรใช้พลงังำน
อย่ำงมีประสทิธิภำพ ตระหนกัถงึคณุภำพชีวิตของชุมชนและสงัคม      ตลอดจนค ำนึงถึงกำร 
ด ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรปฏิบติังำนและกำรตัดสนิใจ กำรด ำเนินกำร
ใด ๆ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำน กลต. และ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วนมีผลต่อกระบวนกำร
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เช่นงบกำรเงิน แบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี โดยเฉพำะข้อมลูตำมรำยงำนงบกำรเงินจะต้อง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบจำกผู้สอบ
บญัชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนกำรเผยแพร่ 

(2) สนับสนุนกำรเปิดเผยข้อมูลทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(3) เปิดเผยรำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดงักลำ่ว ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็ปไซด์ของบริษัท 

(4) เปิดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีในรำยงำนประจ ำปี 
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(5) เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวน
ครัง้  ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชมุในปีที่ผ่ำนมำและควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำที่ รวมถึงกำรฝึกอบรมและ
พฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

บริษัทมีหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผู้ท ำหน้ำที่สือ่สำรกับนกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และภำครัฐที่เก่ียวข้อง 
เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดของทำงกำร เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ เก่ียวข้องทุก
กลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม โดยในปี 2562 ผู้บริหำรระดับสงูและนักลงทุนสมัพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่ำนกิจกรรม
สือ่สำรต่ำงๆดงันี ้  

กิจกรรม จ านวนครัง้ จ านวนบริษัท จ านวนราย 

กำรประชุมกับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 
(Analyst Meeting) 

5 197 202 

กำรพบปะกับนักลงทุนและนักวิเครำะห์ (Company visit/One on 
one Meeting) 

55 55 86 

กำรประชมุทำงโทรศพัท์ 26 33 36 

กำรเข้ำร่วมงำนประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) 7 33 82 

เข้ำร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทนุ (Opportunity Day) 3   

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน  12 ท่ำน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมกำรที่มำ
จำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน  3  ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ บริหำรจ ำนวน  9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน กลต. ก ำหนด จ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของส ำนักงำน 
กลต.ที่ได้ก ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด คณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทัง้ด้ำน
ธุรกิจ บญัชีและกำรเงิน ซึง่เกี่ยวข้องและสนบัสนนุธุรกิจบริษัทฯ ทัง้หมด  

(2) ตำมข้อบังคับของบริษัทฯก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีกรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่ง1 ใน 3 
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกัน
ว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่ง
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรที่ออกตำมวำระนัน้อำจได้รับเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

(3) กรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  
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(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับผู้ บริหำรระดับสูง
อย่ำงชัดเจนโดยคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร
ในระดับนโยบำย ขณะที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนด  

(5) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ มำจำกกำรเลือกตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำร มีอ ำนำจหน้ำที่แบ่งแยกกนัชดัเจนเพื่อเป็นกำรถ่วงดุลกำร
จดักำรและไม่มีผู้ ใดมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดักำรงำนประจ ำวนัของ
บริษัทฯ ภำยใต้กรอบนโยบำยตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯโดยมีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรไว้อย่ำงชดัเจน  

(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (รำยชื่อเลขำนุกำรบริษัทฯ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้เ ปิดเผยไว้ใน
หวัข้อ 9.1.6) 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรขึน้อีก4 คณะเพื่อช่วยก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน   

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน ทกุท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่เฝ้ำ
สงัเกตประสิทธิผลของงำนตรวจสอบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมทำงกำรเงินและกำรบัญชีภำยใน
และกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมทัง้หน้ำที่อื่นตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

(2) คณะกรรมกำรบ ริหำร มี จ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่ เป็นผู้ บ ริหำร  4 ท่ำนโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ช่วยฝ่ำยจัดกำรในกำรบริหำรงำนประจ ำวันภำยใต้กรอบนโยบำยที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 6 ท่ำน เป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระและเป็น
กรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมเห็นชอบ ก ำหนดยทุธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ง
ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณ
ควำมเสีย่งของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม 

(4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำร
อิสระ 2 ท่ำนโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงใน
กำรสรรหำและกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้ บริหำร
ระดับสงู ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ให้สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
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ในอุตสำหกรรมเดียวกันเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้อนุมติัค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสงู 
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ น ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

(5) คณะกรรมกำรสินเชื่อ มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้ บริหำร 4 ท่ำน และกรรมกำรผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ในสำยงำนกำรวิเครำะห์สินเชื่ออีก 1 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรสินเชื่อ มีหน้ำที่พิจำรณำ
กลัน่กรอง วิเครำะห์ ประเมิน สนิเชื่อของบริษัท ในสว่นที่เกินอ ำนำจอนมุติัของกรรมกำรบริหำร  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำ
และให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภำรกิจ กล
ยทุธ์ เป้ำหมำย ควำมเสี่ยง แผนงำนและงบประมำณ รวมทัง้ก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล  

(2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2556ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำย
ดังกล่ำว ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดงักลำ่วเป็นประจ ำ 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนเข้ำใจถงึมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยได้จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อักษร พร้อมทัง้ประกำศและแจ้งให้
พนกังำนทกุคนรับทรำบและยดึถือปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่ว่ำกำร
ตัดสินใจใดๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เท่ำนัน้ และ
ควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ ก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และ
ไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้มี กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกับขัน้ตอนด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
ถกูต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทัง้ในระดับบริหำร และ
ระดับปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ และได้ว่ำจ้ำงบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด เป็นผู้
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) จำกภำยนอกเข้ำมำท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ และรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอเหมำะสม  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบก ำหนดนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมทัง้องค์กร ซึ่งบริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้บริหำรเป็นผู้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่



  
 บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         รำยงำนประจ ำปี                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกับดแูลกิจกำร  หน้ำ 85 
 

อำจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  รับทรำบและเสนอแนะเพื่อจ ำกัดควำมเสี่ยง
หรือจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ หำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเหล่ำนี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะก ำหนดนโยบำยให้มีกำรทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิผลของกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) บริษัทฯ จะก ำหนดกำรประชมุและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ และแจ้งให้กรรมกำร
ทรำบก ำหนดกำรดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรจะประชมุไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี 

(2) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำรจะร่วมกันก ำหนดวำระกำรประชมุและพิจำรณำเร่ืองเข้ำ
วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้  

(3) ในกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5  วันท ำ
กำร เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำที่จะศกึษำข้อมลูในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน 

(4) ประธำนกรรมกำรจะส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

(5) ประธำนกรรมกำรจะสนับสนุนให้กำรประชมุด ำเนินไปในลกัษณะที่เอือ้อ ำนวยให้มีกำรน ำเสนอพิจำรณำ
และอภิปรำยในรูปแบบที่เหมำะสมในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ และเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ในบำงวำระอำจมีผู้ บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ที่เก่ียวข้อง และจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้
สำมำรถน ำไปปฏิบติัได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ   

(6) คณะกรรมกำรมีสิทธิเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้ จำกกรรมกำรผู้จดักำร หรือเลขำนุกำรบริษัทฯ 
หรือผู้บริหำรอื่นที่ได้รับมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำร
อำจจดัให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยบริษัทฯ 

(7) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเอง
ตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำร
ร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมกำรผู้จดักำรทรำบถงึผลกำรประชมุด้วย 

(8) ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ถือมติเสยีงข้ำงมำกเป็นหลกัโดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมี
เสยีงหนึ่งเสยีงโดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัประธำนในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

(9) ในกำรประชมุแต่ละครัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมประชมุด้วยโดยเป็นผู้บนัทกึรำยงำน
กำรประชุมและจดัสง่ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้
ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ถัดไปรวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำรเก่ียวกับกำร
ประชมุต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงอิง  
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ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้สิน้  13 ครัง้ และ 12 ครัง้ โดยมี
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรแต่ละท่ำนดงันีU้pat 

ข้อมลูณ 3มิถนุำยน 2555) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 
1. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ ประธำนกรรมกำร 13/13 12/12 
2. นำยฉตัรชยั แก้วบุตตำ กรรมกำร 13/13 12/12 
3. นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ กรรมกำร 10/13 12/12 
4. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 11/13 11/12 
5. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 11/13 9/12 
6. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำร 11/13 12/12 
7. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 13/13 10/12 
8. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำร 13/13 12/12 
9. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 9/13 11/12 
10. นำยเวทย์  นชุเจริญ/1 กรรมกำร 12/13 7/9 
11. นำยพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมกำร 11/13 9/12 
12. นำยวีระ  วีระกุล กรรมกำรอิสระ 11/13 9/12 
13. นำยจงฮัน่ ไซ/2 กรรมกำร - -/2 

 
หมำยเหตุ /1     นำยเวทย์  นชุเจริญ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ 17 ตลุำคม 2562  

/2   นำยจงฮั่น ไซ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  
10/2562 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะจัดขึน้อย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้ และสำมำรถเรียกประชุมได้ทนัทีกรณีมีวำระ
ส ำคัญที่ต้องพิจำรณำมีกำรจดบันทึกกำรประชุมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรและมีระบบกำรจัดเก็บที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่  5/2556 เมื่อวันที่  15 พฤษภำคม 2556 ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำมำท ำหน้ำที่ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤษภำคม 2556 และที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 
31 พฤษภำคม 2556 ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ  4 ครัง้และจะมีกำรจด
บนัทึกกำรประชมุไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษรและมีระบบกำรจดัเก็บที่สำมำรถตรวจสอบได้กำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรจะสนบัสนนุให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรโดยรวม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ในปี 2561 และปี 2562 มีกำรประชมุคณะกรรมกำรชดุย่อยโดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุแต่ละครัง้ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/5 4/4 
2. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ 4/5 4/4 
3. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 4/4 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 
2/2 3/3 

2. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

2/2 3/3 

3. นำยฉตัรชยั แก้วบุตตำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

2/2 3/3 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 3/3 3/3 
2. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
3. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
4. นำยฉตัรชยั แก้วบุตตำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
5. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
6. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
คณะกรรมกำรสนิเชื่อ 
1. นำยฉตัรชยั  แก้วบตุตำ กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 5/5 
2. นำยเวทย์  นชุเจริญ/1 กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 3/3 
3. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตำ กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 5/5 
4. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 5/5 
5. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 5/5 

หมำยเหตุ /1     นำยเวทย์  นชุเจริญ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ 17 ตลุำคม 2562  

5. ค่าตอบแทน 

(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร ก ำหนดให้เหมำะสมตำมหน้ำที่ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสำหกรรม  ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำย
เดือน 

(2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้บริหำรระดับสงู เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดภำยในกรอบที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอื่น    
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(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผู้ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นประจ ำทุกปีเพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) ค่ำตอบแทนที่จะจ่ำยให้แก่กรรมกำรจะเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีด้วย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำร ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท   
เข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมสมัมนำ เพื่อเพิ่มพนูควำมรู้และน ำมำใช้ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอย่ำงต่อเนื่อง 

(2) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจัดกำรจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถงึกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ 

(3) คณะกรรมกำรจะจดัให้มีโครงกำรส ำหรับพัฒนำผู้บริหำร โดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปี
ถงึสิง่ที่ได้ท ำไปในระหว่ำงปี  

ในระหว่ำงปี  2562 บริษัทฯได้จัดให้กรรมกำรและผู้ บ ริหำรเข้ำรับกำรอบรมในส่วนของกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้สภำวิชำชีพบญัชี 

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพำะข้อมูลที่เก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงินของ  
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยกำรจ ำกดัจ ำนวนบคุคลที่จะทรำบข้อมลูในวงจ ำกัด และจดัให้มีกำรให้
ควำมรู้แก่ผู้บริหำร เพื่อรับทรำบภำระหน้ำที่ ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลนุิติภำวะซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทัง้บทก ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ำมผู้ บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูล
ภำยในกระท ำกำรใดๆ ซึง่เป็นกำรขัดต่อมำตรำ 241 แห่ง พรบ. หลกัทรัพย์คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ ดงันี ้

1) กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ 

2) กรรมกำรผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องไม่น ำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและ 
ไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

3) กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ โดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทฯ และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมูล
ภำยในของบริษัทฯ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ข้อก ำหนดนีใ้ห้รวม
ควำมถึง   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ ด้วย
ผู้ใดที่ฝ่ำฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่ำวจะถือว่ำได้กระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง 
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4) บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ  (Insider Trading) โดย
ห้ำม  มิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนระดบัตัง้แต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป และบคุคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภำยใน
ท ำกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภำยใน 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ ำปี และเป็นเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัข้อมลูสำรสนเทศส ำคัญถกูเปิดเผย 

5) กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป
หรือเทียบเท่ำ จะต้องจดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่บุคคลดงักลำ่ว รวมถงึคู่สมรสและ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะถืออยู่ ให้แก่เลขำนกุำรบริษัทฯ ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัเข้ำรับต ำแหน่ง  

6) กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป
หรือเทียบเท่ำ จะต้องรำยงำนรำยกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส ำนกังำน กลต. ทกุครัง้เมื่อมีกำรซือ้
ขำย ภำยใน 3 วนัท ำกำรตำมที่พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  และแจ้งให้เลขำนุกำร
บริษัทฯ ทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ 

รำยงำนควำมเคลือ่นไหวของกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 62 

ซือ้เพิ่ม/
แปลงสภาพ 

หุ้นปันผล
รับ 

ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

1. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ - - - - - 

2. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช - - - - - 

3. พล.ต.อ. ภำณ ุ เกิดลำภผล - - - - - 

4. นำยวีระชยั  งำมดีวิไลศกัด์ิ - - - - - 

5. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ - - - - - 

6. นำยพินิจ  พวัพนัธ์ - - - - - 

7. น.ส.ธิดำ  แก้วบตุตำ 364,831,624 - 36,483,160 - 401,314,784 

8. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตำ 88,141,959 - 8,814,195 - 96,956,154 

9. นำยฉตัรชยั  แก้วบตุตำ 43,006,909 - 4,300,690 - 47,307,599 

10. นำยสมยศ  เงินด ำรง - - - - - 

11. นำยวีระ  วีระกลุ 174,770 72,000 24,677 - 174,770 

12. นำยจงฮัน่ ไซ - - - - - 

13. นำยประยงค์  แสนนวล 791,666 - 70,006 (361,672) 500,000 

14. นำงวนำพร  พรกิติพงษ์ 918,181 14,844 91,818  1,024,843 

15. นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์ - - -  - 



  
 บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         รำยงำนประจ ำปี                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกับดแูลกิจกำร  หน้ำ 90 
 

 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยำบรรณของบริษัท ใช้ส ำหรับผู้ บริหำรของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่ำบุคคล

ดงักลำ่วจะได้ลงนำมรับทรำบหรือไม่ 

ในหลกักำรของกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ กำรมีชื่อเสยีงในด้ำนควำมซ่ือสตัย์สจุริต เป็นสิง่ที่มีค่ำอย่ำงย่ิงต่อ

ควำมส ำเร็จของบริษัท ทัง้ยังมีผลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำและผลก ำไรทำงธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและควำมดี

งำมของพนักงำนระดับผู้บริหำรตัง้แต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มำตรฐำนกำรปฏิบัติเหล่ำนีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ควำมเชื่อมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของบริษัท คือ กำรท ำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมำยและต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และเคำรพใน

สทิธิของผู้ ค้ำ และลกูค้ำของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยำบรรณนีเ้ป็นส่วนที่เพิ่มขึน้จำกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่อื่น ๆ ของบริษัท  หำกข้อควำมในระเบียบข้อบงัคับ 

ประกำศ หรือค ำสัง่ใด  ๆขดัแย้งกบัข้อควำมในจรรยำบรรณ ให้ใช้ข้อควำมในจรรยำบรรณนีแ้ทน 

พนกังำนระดบัผู้บริหำรทกุคน ต้องปฏิบติัตนตำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ และค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชำในระดบัเหนือขึน้ไป กลำ่วคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสัง่ ข้อตกลง ประกำศ หรือหนังสอืเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกำศให้พนกังำนทกุคนทรำบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ชื่อเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสภุำพ ให้เกียรติ และให้ควำมนบัถือต่อผู้ ร่วมงำน 
(4) ต้องปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมตัง้ใจ วิริยะอุตสำหะ รักษำระเบียบแบบแผนและธรรมำภิบำลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่ำงอันดีให้แก่พนกังำนโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีควำมก้ำวหน้ำ และเป็นไปอย่ำงถกูต้องตำม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์และควำมลับของบริษัท ของลูกค้ ำ หรือที่ เก่ียวกับกิจกำรใด ๆ ที่ 
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด กำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ อันเก่ียวกับธุรกิจกำรเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะต้องกระท ำตำมแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสมที่ได้รับอนุญำตเท่ำนัน้ และต้องกระท ำด้วยควำม
รอบคอบและมีประสิทธิภำพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลำที่เป็นพนักงำนของบริษัท และภำยหลังจำกพ้น
สภำพของพนกังำนของบริษัท พนกังำนทุกคนตกลงจะรักษำข้อมลูอนัเป็นควำมลบัดงักลำ่วข้ำงต้นไว้เป็น
ควำมลบั หำกมีกำรเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลำ่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้กับบริษัท พนกังำนตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ควำมเสยีหำยให้แก่บริษัท ตำมที่เกิดขึน้จริงทุก
ประกำร 
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(6) ต้องช่วยกนัระมัดระวงัและป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหำยหรือสญูหำยไม่ว่ำจำกบคุคลหรือ
จำกภัยพิบัติใด ๆ เท่ำที่สำมำรถจะท ำได้อย่ำงเต็มที่ รวมทัง้ไม่น ำสิ่งของใด ๆ ไม่ว่ำอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ อื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท 

(7) บริหำรงำนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชำอย่ำงใกล้ชิด มีควำมยติุธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตำม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ำกับพนักงำนในบังคับบัญชำให้ปฏิบั ติตำม

ระเบียบ วินัย และข้อก ำหนดของบริษัท ในกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตำม
กฎหมำยคอมพิวเตอร์ กฎหมำยลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงำนระดับผู้บริหำรทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบติัหรือประพฤติตนไปในทำงที่จะน ำไปสู่ควำมเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลำ่วคือ 

(1) ใช้เวลำท ำงำนของบริษัท ไปท ำอย่ำงอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตัว 
(2) ประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ ำนำจครอบง ำกำรจัดกำร ซึ่งอำจเป็นผลเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำ
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทำงที่อำจท ำให้เสือ่มเสยีต่อต ำแหน่งหน้ำที่และเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อควำมที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 
(5) ท ำงำนด้วยควำมประมำทเลินเล่อ กระท ำกำรใด ๆ อันไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรที่ดี 

เพื่อให้งำนลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนควำมจริงเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึง่อำจจะเป็นผลเสียหำย

ต่อบริษัท ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขดัขวำง หรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขดัขวำงกำรปฏิบัติงำนโดยชอบของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในบริษัท 

หรือออกค ำสัง่ใด ๆ ให้พนกังำนปฏิบติัในทำงมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ท ำผิดกฎหมำยแพ่งและกฎหมำยอำญำ อันส่งผลเสียหำยให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็

ตำม 
(9) เปิดเผยค่ำจ้ำงหรือเงินเดือน อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกลกูค้ำ ผู้ ค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง หรือบคุคลอื่นใด ที่ท ำ

ธุรกิจกบับริษัท หรือกำรเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้ว่ำเกินกว่ำควำมเหมำะสม ยกเว้นของขวญัตำมประเพณี
นิยม หรือกำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจตำมปกติ หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมธุรกิจอันน ำมำซึ่งชื่อเสียง
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ทำงกำรค้ำ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนตำมธรรมเนียมนิยม แต่หำกสิง่เหล่ำนัน้มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท 
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำระดบัตัง้แต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรำบทนัที 

(11) ให้สนิบนไม่ว่ำโดยตรงหรือผ่ำนบุคคลที่สำม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่ำงไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลกูค้ำ
หรือคู่ค้ำ ซึง่นบัว่ำเป็นกำรขดัแย้งต่อนโยบำยของบริษัท 

(12)  กระท ำกำรเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประกำรใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลกำรด ำเนินงำน และกำรบันทึกบัญชีให้ผิดไปจำกควำมเป็นจริงโดยเจตนำ ไม่ว่ำเพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตำม 

(13) ช ำระเงิน หรือจัดกำรทำงธุรกิจโดยมีเจตนำ หรือท ำให้เข้ำใจได้ว่ำส่วนหนึ่งของกำรช ำระเงิน หรือกำร
จดักำรทำงธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสำรเพื่อกำรช ำระเงิน
หรือกำรจดักำรทำงธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยให้สนันิษฐำนได้ว่ำมีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

(15) ไม่รักษำข้อมลูทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท หรือที่บริษัทได้มำจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ของพนกังำน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงำนและทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่น 
(17) กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงำนที่ไม่ใช่สำยจัดซือ้ขอกำรสนับสนุนจำกผู้ ค้ำหรือคู่ค้ำ (หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขอกำร

สนับสนุนดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ หำรือกับสำยจัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร ยกเว้น กำรจดักิจกรรมร่วมทำงกำรตลำด ให้กำรตลำดของสำยกำรตลำดและพฒันำธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระท ำกำรอนัเป็นกำรละเลย หรือเอือ้อ ำนวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ำมำแสวงหำประโยชน์ หรือเข้ำถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งก ำรกระท ำผิดของผู้
ให้บริกำร ตำมกฎหมำยคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมำยลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) กำรฝ่ำฝืนที่ไม่ร้ำยแรง: ผู้บริหำรจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลำยลกัษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุลกัษณะของ
กำรฝ่ำฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อำศัยเป็นหลักของกำรฝ่ำฝืนนัน้ โดยให้โอกำสผู้ บริหำรดังกล่ำวโต้แย้งข้อ
กล่ำวหำดังกล่ำวต่อผู้ บังคับบัญชำ หำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ ให้น ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรวินัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อพิจำรณำ และให้ถือค ำตัดสินของ
คณะกรรมกำรวินัยเป็นที่สิน้สดุ หำกมีกำรฝ่ำฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหำรไม่แก้ไขควำมผิดจำกกำรฝ่ำ
ฝืนในครัง้แรกตำมที่ได้รับหนงัสือเตือนนัน้ ผู้บริหำรดงักล่ำวจะถกูลงโทษทำงวินยัอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งอำจ
รวมถงึกำรเลกิจ้ำงได้ 

(2) กำรฝ่ำฝืนร้ำยแรงซึ่งรวมถึงกำรฝ่ำฝืนดังต่อไปนี ้เช่น กำรให้หรือกำรรับสินบน กำรฉ้อโกง กำร
เปิดเผยข้อมูลควำมลบั หรือทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท ต่อบคุคลที่สำม และกำรกระท ำใด ๆ ที่ เสือ่ม
เสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รำยงำนข้อมูล กำรหำรือ หรือเอกสำรส ำคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชำ: บริษัท อำจพิจำรณำเลกิจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย และโดยไม่จ ำเป็นต้องออกหนงัสือเตือน
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน 
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4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีแนวทำงกำรปฏิบติัที่ชดัเจน จงึได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และ  

ควำมรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้องไว้ ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.1.1 ก ำหนดและอนุมติันโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

1.1.2 อนมุติัและทบทวนแนวทำงปฏิบติัส ำหรับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

1.1.3 ก ำกบัดแูลให้มีระบบที่สนบัสนนุต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ที่มีประสทิธิภำพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.2.1 สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ 

1.2.2 สอบทำนให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.3.1 สง่เสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่ำพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยมีกำรปฏิบติั

ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

พร้อมทัง้สือ่สำรไปยงัพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

1.3.2 ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบงำนและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ ข้อบงัคบั และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มีหน้ำที่ ดงันี ้ 

1.4.1 ควบคมุและก ำกบัให้มีกำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัได้จริง สำมำรถระบุควำม

เสีย่ง ตรวจสอบ และบริหำรจัดกำรให้มีมำตรกำรที่เพียงพอในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว 

และทนัเวลำ 

1.4.2 สนบัสนนุกำรพฒันำกระบวนกำร รวมทัง้บคุคลำกรเพื่อให้มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ของ

องค์กรบรรลผุล 

1.5 พนักงาน  มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.5.1 ท ำควำมเข้ำใจและปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  รวมถงึมำตรกำรอื่นๆ(ถ้ำมี) และ

เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมตำมที่บริษัทฯก ำหนด 

1.5.2 แจ้งเบำะแสทนัทีเมื่อพบเห็น หรือสงสยัว่ำจะมีกำรคอร์รัปชัน่ ให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัข้อสงสยัในกำรกระท ำกำรคอร์รัปชัน่  

1.5.3 พนกังำนต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และจะต้องปฏิบติั

ตำมมำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะพนักงำนที่เก่ียวข้องกบังำน

ที่มีกระบวนกำรหลกัซึง่มีควำมเสีย่งต่อกำรคอร์รัปชัน่ เช่น งำนจัดซือ้จดัจ้ำง, งำนสนิเชื่อ, กำรพนกังำน,  

งำนกำรเงิน 
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1.6 สายงานตรวจสอบ มีหน้ำที่ ดังนี ้

1.6.1 ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบติังำนว่ำเป็นไปอย่ำงถกูต้อง ตรงตำมนโยบำย มำตรกำร  

ระเบียบปฏิบติั และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ

ต่อควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ที่อำจเกิดขึน้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.6.2 พฒันำเคร่ืองมือกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชัน่ และจดัให้หน่วยงำนภำยในองค์กร

ประเมินควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ 

1.6.3 สรุปประเมินควำมเสี่ยงน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กร  

1.6.4 รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคมุควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ที่ฝ่ำยงำนพิจำรณำ และทบทวน

ควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่อย่ำงน้อยทกุ 3 ปี  

1.7  หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้ำที่ดงันี ้

1.7.1 บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

1.7.2 จดัให้มีกระบวนกำรคดัเลอืก กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม และบทลงโทษที่เก่ียวกบักำรปฏิบติั

ด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ 

1.7.3 สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมกำรปฏิบติัในแนวทำงต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลกีเลี่ยงกำรกระท ำ

ที่อำจเข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชัน่ 

1.7.4 สือ่สำร เผยแพร่ นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่และกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพื่อสร้ำง

จิตส ำนึกในกำรปฏิบติังำนด้วยควำมซ่ือสตัย์ปรำศจำกกำรคอร์รัปชัน่ 

1.8 หน่วยงานบัญชีและการเงนิ มีหน้ำที่ดงันี ้

1.8.1 บนัทกึ เก็บรักษำข้อมูลและเอกสำรที่เก่ียวข้องกบัรำยกำรบัญชีรับจ่ำยและภำษี 

1.8.2 ด ำเนินขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนทำงกำรเงินกำรบัญชีให้สอดคล้องกับหลกัมำตรฐำนกำรบัญชีที่

ได้รับรองทัว่ไป 

1.8.3 ด ำเนินกำรควบคุมกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบและขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนเบิกค่ำใช้จ่ำย คู่มือ

อนมุติัค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำน และสอดคล้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ 

2. กรอบการควบคุม 

2.1  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดระเบียบกำรปฏิบติังำน ซึ่งมีกำรจัดแบ่งภำระหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงบงัคบับัญชำ

และมีกำรอนมุัติด ำเนินกำรอย่ำงมีขัน้ตอน โดยกระบวนกำรปฏิบติังำนจะมีระบบควบคมุภำยใน กระบวนกำร

สอบทำนและควบคุมให้สอดคล้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ

ภำยใน ซึง่พนกังำนทุกคนต้องด ำเนินงำนตำมระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบติังำนและข้อก ำหนดของบริษัทฯ 
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2.2  แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนและแนวทำงป้องกนัควำมเสีย่งต่อกำรคอร์รัปชัน่ตำมรูปแบบกำรคอร์รัปชัน่

หลกัๆ ดงันี ้

2.2.1 การให้และรับสินบน 
2.2.1.1 ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั ให้หรือรับสนิบนในรูปแบบใดๆ

ทัง้สิน้ เพื่อตอบแทนกำรให้ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ และห้ำมมอบหมำยให้ผู้อื่นให้หรือรับสนิบน

แทนตนเอง 

2.2.1.2 ห้ำมเป็นตวักลำงในกำรเสนอให้หรือรับสนิบนใดๆกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  

2.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 

กำรให้หรือรับของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น กบัลกูค้ำ คู่ค้ำ ตวัแทน

ทำงธุรกิจให้ปฏิบติัตำมระเบียบกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรให้ หรือรับของขวัญ ของก ำนัล กำรเลีย้ง

รับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ทัง้นีใ้ห้ยดึหลกักำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ และต้องใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผลและ

สำมำรถตรวจสอบได้ 

2.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลอืหรือให้กำรสนบัสนนุกำรเมืองแก่พรรคกำรเมือง กลุม่กำรเมือง หรือ

นกักำรเมือง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรดงักลำ่ว  

2.2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงนิ  สนับสนุน 
2.2.4.1 กำรบริจำคเงิน หรือทรัพย์สนิเพื่อกำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรให้เงิน

สนบัสนนุต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสถกูต้องตำมกฎหมำย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ไม่เป็นกำรกระท ำกำร

ใดๆ ที่จะมีผลเสียหำยต่อสงัคมสว่นรวม 

2.2.4.2 กำรให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สนิบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ต้องไม่ได้

ถกูน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสนิบน 

2.2.4.3 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนบัสนนุ ให้ปฎิบติัตำมระเบียบ

ขัน้ตอนกำรปฎิบติังำนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ และคู่มืออ ำนำจอนุมติัค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำร

ด ำเนินงำนที่บริษัทก ำหนด ทัง้นีก้ำรเบิกจ่ำยต้องระบวุัตถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐำนที่ตรวจสอบได้ 

2.3 การหมุนเวียนการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

สนบัสนนุให้มีกำรหมนุเวียนกำรปฏิบติัหน้ำที่ของพนักงำนที่รับผิดชอบงำนที่มีควำมเสีย่งต่อคอร์รัปชัน่ เช่น 

หน่วยงำนจัดซือ้ จดัจ้ำง กำรโยกย้ำยสำขำ เป็นต้น  
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5) แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 
5.1 พนักงำนต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทรำบว่ำมีกำรปฏิบัติงำนที่ขัดแย้งต่อระเบียบค ำสัง่
ของบริษัทหรือเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยหรือเพียงแต่สงสยัว่ำเป็นกำรกระท ำที่คอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท 
พนกังำนต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำหรือบคุคลที่รับผิดชอบทรำบข้อมูลดังกล่ำว 
ทัง้นีห้ำกมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถำม สำมำรถขอค ำปรึกษำผู้บงัคบับัญชำ  

5.2 ผู้ที่พบเห็น หรือสงสยัว่ำจะมีกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชัน่ หรือ ได้รับผลกระทบอนัเนื่องจำกกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่สำมำรถแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทำงใดทำงหนึง่ของบริษัท ดงันี ้              

 แจ้งโดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร          

 แจ้งโดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ                

 แจ้งผู้บงัคบับญัชำ    
กรณีที่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหำรระดบัสงู หรือกรรมกำรบริษัท ให้แจ้งเร่ืองโดยตรงต่อประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          

5.3 พนกังำนพงึต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่ำงๆ ต่อกรณีพบเห็นกำรกระท ำที่
เข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชัน่ 

5.4 บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงำนที่แจ้งเบำะแส หรือ ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่นตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในระเบียบเร่ือง กำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรทจุริตและกำรคอร์รัปชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรมทำงธุรกิจและหลกัธรรมำภิบำล รวมทัง้มีกำรคืนประโยชน์ให้แก่สงัคม

และชมุชน  ด้วยกำรจดักำรรณรงค์กำรขบัขี่ปลอดภัยและเมำไม่ขับ ร่วมกบักองบังคบักำรต ำรวจจรำจร    จดัท ำแผ่นพบั

ประชำสมัพนัธ์กำรรณรงค์ขบัขี่ปลอดภัย และคู่มือคิดก่อนตำย เพื่อสร้ำงนิสยักำรขบัขี่ที่ปลอดภัย  รวมทัง้บริจำค

รถจกัรยำนยนต์และรถยนต์เพื่อเป็นอปุกรณ์กำรศกึษำแก่สถำบนัอำชีวศกึษำและสถำบนักำรศึกษำต่ำงๆในจงัหวดัที่บริษัทมี

สำขำตัง้อยู่  เป็นกำรเสริมสร้ำงให้นกัศกึษำมีอปุกรณ์ในกำรเรียนรู้ในสำยอำชีพ และบริจำคเงินเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม

โรงเรียน  

บริษัทได้มีกำรก ำหนดหลกักำรเพื่อเป็นแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นแนวปฏิบติัของบริษัท ดงันี  ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯค ำนงึถึงกำรปฏิบติัต่อลกูค้ำบนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม  โดยปฏิบติัต่อลกูค้ำที่เข้ำมำที่ส ำนกังำน

ของบริษัทฯทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั   

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ประกำศมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้พนกังำน ผู้บริหำร กรรมกำร ได้ปฏิบติัตำมแล้ว 

โดยในอนำคตก็จะน ำมำตรกำรนีไ้ปใช้ร่วมกบัคู่ค้ำของบริษัทและพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทด้วย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯเคำรพต่อสทิธิมนษุยชน โดยยดึถือหลกัเร่ืองควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถงึแหลง่เงินทนุ  ดงันัน้บริษัทฯ

จงึด ำเนินกำรเปิดสำขำของบริษัทเพื่อให้ครอบคลมุในระดบัต ำบล ซึง่ท ำให้ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถงึแหลง่เงินทนุ

ได้สะดวกขึน้  อีกทัง้ในกำรจ้ำงงำน บริษัทฯก็จะใช้บุคคลำกรในพืน้ที่นัน้ๆ เป็นผู้ให้บริกำรลกูค้ำ ก็จะท ำให้ คน

ในพืน้ที่นัน้ๆก็จะสำมำรถเข้ำถึงแหลง่งำนโดยไม่ต้องย้ำยถ่ินฐำน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีกำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม และไม่มีกรณีพิพำทเร่ืองแรงงำน  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้

พนกังำนได้เรียนรู้ในหน้ำที่กำรงำนที่หลำกหลำย 

5. ความรับผิดชอบผู้บริโภค 

ถงึแม้บริษัทฯจะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรเงิน    บริษัทฯก็รับผิดชอบต่อลกูค้ำตำมนโยบำยกำรท ำธุรกิจของ

บริษัทฯ   

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกำรของบริษัทฯ เป็นกำรให้บริกำร จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับสิง่แวดล้อม  แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ก็มี

กำรรณรงค์ให้พนกังำนช่วยกนัประหยัดพลงังำน  ประหยดักำรบริโภคทรัพยำกร เช่นกำรรณรงค์ให้ช่วยกนั

ประหยดัน ำ้ ประหยดัไฟ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสง่ข้อมูลต่ำงๆแทนกำรใช้กระดำษ เป็นต้น 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
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บริษัทฯมีแผนในกำรเข้ำร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม  โดยเร่ิมจำกกำรรณรงค์ให้มีกำรขบัขี่อย่ำงปลอดภัยและ

เมำไม่ขบั  ร่วมกบักองบงัคบักำรต ำรวจจรำจร จดัท ำเป็นแผ่นพับประชำสมัพนัธ์รณรงค์ขบัขี่ปลอดภัย และ

คู่มือคิดก่อนตำยเพื่อสร้ำงนิสยักำรขบัขี่อย่ำงปลอดภัย  

บริษัทฯยงัเลง็เห็นควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงบคุคลำกรสำยอำชีพช่ำงยนต์  จงึบริจำครถยนต์และรถจกัรยำน 

ยนต์ ให้แก่สถำบนัอำชีวศกึษำและสถำบนักำรศึกษำในท้องถ่ิน เพื่อให้สถำบนักำรศกึษำน ำไปเป็นอปุกรณ์

ทำงกำรศกึษำหรือใช้ประโยชน์ของสถำบนักำรศึกษำ   

บริษัทฯ ได้ให้กำรสนบัสนนุกำรศกึษำ กำรสนบัสนนุอำชีพ และให้กำรช่วยเหลอืผู้พิกำรทัง้ทำงร่ำงกำรและ

พิกำรทำงสติปัญญำผ่ำน มลูนิธิออทิสติกส์แห่งประเทศไทย มูลนิธิครูบญุช ูมลูนิธิศรีสวัสด์ิ-สมำน  แก้วบตุตำ 

โดยในปี 2560 บริษัทฯได้รับเกียรติบัตรเชิดชอูงค์กร จำกสมำคมผู้ปกครองคนพิกำรทำงสติปัญญำแห่ง

ประเทศไทย 

บริษัทฯ เข้ำร่วมกำรช่วยเหลอืชมุชนที่ได้รับผลกระทบจำกอทุกภัยครัง้ใหญ่ในภำคอีสำน ซึ่งได้แก่ จังหวดั

อบุลรำชธำนี ยโสธร ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ด้วยกำรน ำเคร่ืองอปุโภคบริโภคไปแจกจ่ำยในชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบดังกลำ่ว  

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ (สปสช.) จดัให้มีกำรตรวจสขุภำพให้กบัลกูค้ำ

สำขำบริเวณชุมชนใกล้เคียงกบัส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท เป็นกำรตรวจคดักรองสขุภำพให้ลกูค้ำ ที่ส ำนักงำน

ใหญ่ของบริษัท 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
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11.    การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรควบคมุภำยในที่ดี โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบ
ทำนให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบควบคมุภำยในที่เหมำะสมและมีประสทิธิภำพ และกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และเจ้ำหน้ำที่ที่ เก่ียวข้อง รวมถึง
รำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำและได้สรุประบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ 5 ด้ำน ตำม
แน วท ำ งข อ ง  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission)   ดั งนี ้ 1) 
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 2) กำรประเมินควำมเสี่ยง  3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร   4) ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และ 5) ระบบกำรรำยงำนและติดตำม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯมีควำมเห็นว่ำ
กลุ่มบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอตำมสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่เป็นอยู่ 
ส ำหรับผลกำรประเมินควำมเพีย งพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ที่ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้วสรุปได้ดงันี ้

1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
โดยมีกำรส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงควำมจ ำเป็นของระบบควบคมุภำยใน มีกำรจดัโครงสร้ำงอย่ำงเหมำะสม  
กำรก ำหนดหน้ำที่อย่ำงชดัเจน และมีนโยบำยและระเบียบปฏิบติัที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

2) กำรประเมินควำมเสีย่ง  

กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินธุรกิจและ
ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้ บริหำรเป็นผู้
วิเครำะห์ควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบและเสนอแนะเพื่อจ ำกดัควำม
เสี่ยงหรือจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ หำกมีควำมเสี่ ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนดแล้ว กลุม่บริษัทฯ จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่ง
เหลำ่นี ้  

3) กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มั่นใจว่ำแนวทำงที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดไว้ได้รับก ำร
ตอบสนองและปฏิบัติตำมจำกพนักงำนในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจและระดับกำรอนุมัติรำยกำร
อย่ำงเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่เพื่อไม่ให้เอือ้ต่อกำรกระท ำทุจริต และมีกำรก ำหนดขัน้ตอนและวิธีกำรท ำ
ธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว เพื่อป้องกันควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศที่สำมำรถน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
เพียงพอ  มีกำรปรับปรุงให้มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นหมวดหมู่โดยเฉพำะเอกสำรทำงบัญชีที่มีควำมส ำคญัต่อกำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีกำรส ำรองข้อมลูที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกวัน
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โดยกำรส ำรองลงเทป และจัดเก็บไว้ในอีกสถำนที่ซึ่งห่ำงจำกส ำนักงำนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำหำกเกิดกรณี
ฉกุเฉิน กลุม่บริษัทฯ จะยงัมีข้อมลูเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 

5) ระบบกำรรำยงำนและติดตำม 

กลุม่บริษัทฯ มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
มีกำรตรวจสอบติดตำมกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบสำขำ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของสำขำทัง้หมดเป็นประจ ำ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อกรรมกำรผู้ จัดกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำ
พนกังำนได้ปฏิบติัตำมคู่มือและระเบียบกำรปฏิบติังำนของบริษัทฯ ที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี ้กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ำกัด ให้ท ำหน้ำที่ผู้
ตรวจสอบภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ในกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของกลุม่บริษัทฯ และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรับทรำบ เป็นประจ ำทกุไตรมำส 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  2/2562  เมื่อวันที่ 25  กุมภำพันธ์  2563  ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินกำรควบคมุภำยในโดยให้ฝ่ำยบริหำรชีแ้จงระบบต่ำงๆ ในกำร
บริหำรงำนและกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรซักถำมข้อมูลจำกผู้บริหำร คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมในสภำพปัจจุบัน กล่ำวคือ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน
ครอบคลมุทัง้ 5 สว่น ประกอบด้วย กำรควบคมุภำยสภำพแวดล้อมในองค์กร กำรประเมินควำมเสีย่ง กำรควบคุม
กำรปฏิบติังำน ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม  

ทัง้นีย้ังให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก ได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำง
เพียงพอเพื่อสำมำรถด ำเนินงำนระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน วงจรรำยได้หรือ
ค่ำใช้จ่ำย และได้ติดตำมควบคมุดแูลกำรใช้งำนและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรที่พนกังำน
และผู้บริหำรอำจน ำไปใช้โดยมิชอบ  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ครัง้ที่ 1/2563  ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 25  กุมภำพันธ์  2563  ได้ให้
ควำมเห็นเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในของบริษัทและพิจำรณำตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในตำมแบบประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้ 5 ส่วน 
ประกอบด้วย กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสีย่ง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม โดยมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีกำรควบคุมอย่ำงเพียงพอ
ตำมแนวทำงที่ก ำหนด และไม่มีกำรเปลีย่นแปลงที่มีสำระส ำคญัเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

กลุม่บริษัทฯไม่มีหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในที่รับผิดชอบเร่ืองกำรตรวจสอบภำยในโดยตรง แต่ กลุ่มบ ริษัทฯได้
จ้ำงหน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทคือ 
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 บริษัท พีแอนด์ แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ำกดั 

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

ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000
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12.     รายการระหว่างกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.26 และและด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50  และเป็น
กรรมกำรในศรีสมำนคอนโดเทล  

- นำงสำวธิดำ แก้วบุตตำ ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 30.03 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 
50 และเป็นกรรมกำรในศรีสมำนคอนโด
เทล 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำพื น้ที่ เนื อ้ที่  2,039.57 
ตำรำงเมตร ค่ำเช่ำ 171.80  บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน และห้องพัก ตัง้อยู่ที่อำคำร  
ศรีสมำนคอนโดเทล               ซอยอินทำ
มำระ 41 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขต ดินแดง กทม . เพื่ อ ใช้ เป็ น
ส ำนักงำนและสถำนที่เก็บเอกสำรและ
หลกัประกันของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นที่
พักพนักงำน โดยมีระยะเวลำเช่ำตำม
สญัญำเท่ำกบั 1 ปี  

 ค่ำเช่ำ 

 ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,849,565 
 

611,986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,642,156 
 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำสถำนที่จำกศรีสมำนคอนโดเทล 
เพื่อใช้เป็นส ำนักงำนและสถำนที่เก็บสญัญำและ
หลักประกัน และเป็นที่พักส ำหรับพนักงำนที่มำ
ฝึกอบรมเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ และอัตรำ
ค่ำบริกำรที่ เรียกเก็บและเงื่อนไขกำรช ำระเงิน
เป็ น ไป ตำมที่ ศ รีสม ำน  คอ น โด เท ล  คิ ดกั บ
บุคคลภำยนอกและเป็นไปตำมธุรกิจปกติของศรี
สมำนคอนโดเทล  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ  โดยสัญญ ำ เช่ ำ คิ ด รำคำที่ เห มำะสม เมื่ อ
เปรียบเทียบกบัอำคำรในบริเวณใกล้เคียง และเป็น
อัตรำเดียวกับกำรให้บุคคลภำยนอกเช่ำห้อง และ
เงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมธุรกิจ รำยกำร
ดงักลำ่วจงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นำยฉัตรชัย แก้วบตุตำผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

3.54 ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมกำรของศรีสมำนกรุงเทพ 

- นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.26 ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ11  ในศรีสมำนกรุงเทพ 

- นำงจริยำ แก้วบตุตำ  
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5.88 ของบริษัทฯ 
- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ 
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.26 ด ำรงต ำแหน่ง

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์เพื่อใช้
เป็นส ำนักงำนสำขำ จ ำนวน  2 แห่ ง 
ระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเท่ำกับ 3 ปี 
ตัง้แต่มกรำคม 2562 สิน้สุด ธันวำคม 
2564  
1. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 4 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 80.3 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนน
สำยรังสิต-ปทุมธำนี ต ำบลบำงปรอก 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี  
2. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 2 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 36.0 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนน
รำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กทม.  
 
 

 ค่ำเช่ำ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,289,580 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,059,640 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกศรีสมำนกรุงเทพ เพื่อ
ใช้เป็นสำขำท ำกำร 2 แห่ง ในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบ ริษั ทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำของสำขำ
ปทุมธำนี มีรำคำเท่ำกับอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดย
บริษัท ฟำสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ำกัด ( “ผู้
ประเมินอิสระ”)   

นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ำยสัญญำเช่ ำระบุ ว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำ ผู้ ให้เช่ำจะปรับอตัรำค่ำเช่ำไม่
เกินร้อยละ 12 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิม และก ำหนด
อำยกุำรต่อสญัญำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กำรเช่ำอำคำรทัง้ 2 แห่ง เป็นรำยกำรที่สนับสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะทรัพย์สินที่
เช่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และเงื่อนไขกำร
เช่ำเป็นไปตำมธุรกิจรำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

เป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร  
- มำรดำของนำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 30.03   

- ภรรยำของนำยฉตัรชยั แก้วบุตตำ   ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 3.54 และด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมกำรของศรีสมำน กรุงเทพ 

  จ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ซือ้ขำยจดัสรรที่ดิน 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นำยฉัตรชัย แก้วบตุตำผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

3.54 และด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำบริหำรของบริษัทฯ เป็น
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 และเป็น

เช่าที่ดินและอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่ำที่ดินและอำคำรตัง้อยู่ที่
ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลกัสี ่ กรุงเทพมหำนคร โดยมีระยะเวลำ
เช่ำตำมสญัญำเท่ำกบั 3 ปี ตัง้แต่
มกรำคม 2562 สิน้สดุ ธันวำคม 2564 
1. ที่ดินเนือ้ที่รวม 7-1-61 ไร่ (2,961 
ตำรำงวำ) เพื่อใช้เป็นสถำนที่เก็บ
ทรัพย์สนิรอกำรขำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำที่ดินและอำคำรจำกไอ.ดี. 2007 
เพื่อใช้เป็นสถำนที่เก็บรถยึดที่ไม่ได้ท ำกำรขำยที่
สำขำ ส่วนอำคำรใช้เป็นสำขำของบริษัทฯ เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจปกติของกลุม่บริษัทฯ และอตัรำค่ำเช่ำ
ปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอยู่ต ่ำกว่ำอตัรำค่ำเช่ำที่
ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์
สำธำรณะ  

นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ



  
 บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         รำยงำนประจ ำปี                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกับดแูลกิจกำร  หน้ำ 106 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

กรรมกำรของไอ.ดี. 2007  
- นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.26 ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 30 ใน ไอ.ดี. 2007 

- นำงสำวธิดำ แก้วบุตตำ ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 30.03  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 1 ใน
ไอ.ดี. 2007 

- นำงจริยำ แก้วบุตตำ ผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 
5.88  ของบริษัทฯ 
- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ 
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.26 ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร ของ
บริษัทฯ 

- มำรดำของนำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 30.03  

- ภรรยำของนำยฉตัรชยั แก้วบุตตำผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 3.54 และด ำรงต ำแหน่งเป็น

2. อำคำรสิง่ปลกูสร้ำง ซึง่ประกอบด้วย
อำคำรส ำนักงำนสำขำและอำคำรโกดงั
เก็บของชัน้เดียว เนือ้ที่ใช้สอยรวม 728 
ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นสถำนที่ส ำนักงำน
สำขำและโกดัง 
3. อำคำรส ำนักงำนที่เป็นที่ตัง้ของ
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท เนือ้ที่ใช้สอย
ประมำณ 7,000 ตำรำงเมตร เร่ิมสญัญำ
เช่ำตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2561 
 
 
 ระยะเวลำเช่ำเท่ำกบั 3 ปี  
 ค่ำเช่ำ 

 เงินประกนักำรเช่ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,375,760 

4,047,314 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

48,554,388 

4,047,314 

 

บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ำยสัญญำเช่ ำ ระบุ ว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผู้ให้เช่ำจะปรับอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรต่อสญัญำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

ในสว่นของส ำนกังำนบริษัทซึง่กลุ่มบริษัทฯได้มีกำร
ให้ที่ปรึกษำด ำเนินกำรจัดหำพืน้ที่ เปรียบเทียบ
รำคำ ซึ่งมิได้แตกต่ำงจำกผู้ ให้บริกำรในขนำดและ
บริเวณใกล้เคียง 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กำรเช่ำที่ ดินและอำคำรของทัง้ 2 แห่ง มีควำม
จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจโดยอัตรำค่ำเช่ำ
เทียบเคียงแล้วต ่ำกว่ำค่ำเช่ำที่ส ำรวจโดยผู้ประเมิน
อิสระ ซึ่งมีวัตถปุระสงค์สำธำรณะและเงื่อนไขกำร
เช่ำเป็นไปตำมธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมี
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสมรำยกำรดังกล่ำวจึงมี
ควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
ส่วนกำรเช่ำส ำนักงำนใหญ่ก็เป็นไปตำมเงื่อนไข
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
เป็ นผู้ ถื อหุ้ น ร้อยละ  3.75 ของไอ .ดี . 
2007 

กำรเช่ำเป็นไปตำมธุรกิจปกติ ลกัษณะทรัพย์สินที่
เช่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมรำยกำรดังกล่ำว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

4. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
- ผู้ ถื อหุ้ น ร้อยละ 7.26 กรรมกำร และ
กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ 

- บตุรของนำยฉัตรชัย แก้วบุตตำ ผู้ ถือหุ้น
ร้ อ ย ล ะ  3.54 ก ร รม ก ำ ร  ป ร ะ ธ ำ น
เจ้ำหน้ำที่บริหำร กับนำงจริยำ แก้วบุต
ตำ ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5.88 ของบริษัทฯ 

- พี่ของนำงสำวธิดำ แก้วบุตตำ ผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ร้อยละ 30.03  

การค า้ประกัน 
นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำเป็นผู้ค ำ้
ประกนัและน ำทรัพย์สนิสว่นตัวมำเป็น
หลกัประกนัส ำหรับวงเงินกู้ ยืมจำก
ธนำคำรพำณิชย์ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 
 ค ำ้ประกนั 

-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ระยะสัน้ 

  
 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

กลุ่มบริษัทฯ  มีวงเงินกู้ ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่ำวค ำ้ประกันโดยนำงสำว
ดวงใจ แก้วบุตตำและท รัพ ย์สินส่วนตัวของ
นำงสำวดวงใจ แก้วบุตตำซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนดโดยธนำคำรพำณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรค ำ้ประกันดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ขอถอนกำรค ำ้ประกันดังกล่ำวทัง้จ ำนวนแล้ว 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดงักลำ่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำ้ประกนั
แต่อย่ำงใด 

5. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.54 กรรมกำร และ

เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร 

กลุ่มบ ริษั ทฯ  เช่ ำที่ ดิ นพ ร้อมอำคำร
พำณิ ชย์  2 แห่ ง ระยะ เวลำเช่ ำตำม

 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำที่ ดินและอำคำรจำกนำยฉัตรชัย 
แก้วบตุตำดงันี ้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของบริษัทฯ 
- บิดำของนำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 30.03  

- บิดำของนำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ ผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 7.26 กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 

 
 

สญัญำเท่ำกับ 3 ปี ตัง้แต่มกรำคม 2562 
สิน้สดุ ธันวำคม 2564 
1. ที่ดินเนือ้ที่ 519 ตำรำงวำ และอำคำร
พำณิชย์ จ ำนวน 2 ชัน้ (ชัน้ใต้ดินและชัน้
ล อ ย )  ตั ้ง อ ยู่ ที่ ถ น น ส ำย ห ล่ ม สั ก -
เพชรบูรณ์ ต ำบลชัยนำรำยณ์ อ ำเภอชัย
บำดำล จงัหวดัลพบรีุ  
2. ที่ดินเนือ้ที่ 213 ตำรำงวำ และอำคำร
พำณิชย์ จ ำนวน 2 ชัน้ ตัง้อยู่ที่ถนนสุด
บรรทัด ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมือง
สระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 
 

 ค่ำเช่ำ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,921,284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,017,344 

 ที่ดิน และอำคำรจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นสำขำ 
และที่จอด/ขำยรถที่ยึดซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเชิง
เกษตร รถแทรกเตอร์ จึงจ ำเป็นต้องใช้พืน้ที่ที่มี
ขนำดใหญ่ 

 ที่ดิน และอำคำรจงัหวดัสระบรีุ เพื่อใช้เป็นสำขำ
ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน ริมถนนใหญ่ สำมำรถใช้
พืน้ที่ส่วนหนึ่งในกำรจัดวำงรถมอเตอร์ไซด์เพื่อ
ขำย และมีห้องจัดเก็บทรัพย์สนิรอกำรขำยที่เป็น
สัดส่วน อีกทัง้ยังมีพืน้ที่จอดรถด้ำนหลังเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำที่มำใช้บริกำร 

โดยอัตรำค่ำเช่ำปัจจุบันของทัง้ 2 แห่ง ต ่ำกว่ำ
อัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระเพื่อ
วตัถปุระสงค์สำธำรณะ  

นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ำยสัญญำเช่ ำระบุ ว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผู้ให้เช่ำจะปรับอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิม และ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
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ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

ก ำหนดอำยกุำรต่อสญัญำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กำรเช่ำที่ ดินและอำคำรของทัง้ 2 แห่ง มีควำม
จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจเพรำะนอกจำกจะ
เป็นสำขำแล้ว บริษัทฯ ยงัสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พืน้ที่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยอตัรำค่ำเช่ำเทียบเคียงแล้วต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ ส ำรวจโดยผู้ ป ระ เมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สำธำรณะ  และเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมธุรกิจ ลกัษณะทรัพย์สินที่เช่ำมีควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็น
และสมเหตสุมผล 

 การค า้ประกัน 

นำยฉัตรชัย แก้วบุตตำ เป็นผู้ ค ำ้ประกัน
แ ล ะ น ำ ท รัพ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว ม ำ เป็ น
หลักป ระกันส ำห รับ วงเงินกู้ ยืมจำก
ธนำคำรพำณิชย์ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่ำวค ำ้ประกันโดยนำยฉัตรชัย 
แก้วบุตตำ และทรัพย์สินส่วนตัวของนำยฉัตรชัย  
แก้วบุตตำ ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดโดย
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

 ค ำ้ประกนั 
-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ระยะสัน้ 

  

 

-- 
500,000,000 

 

-- 
500,000,000 

ธนำคำรพำณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
เพื่อกำรค ำ้ประกันดังกล่ำว ทัง้นี  ้บริษัทฯ ขอถอน
กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วทัง้จ ำนวนแล้ว 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดังกล่ำวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำ้ประกัน
แต่อย่ำงใด 
 

6. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 30.03 ของบริษัทฯ 
- บตุรของนำยฉัตรชัย แก้วบุตตำ ผู้ ถือหุ้น
ร้ อ ย ล ะ  3.54 ก รรม ก ำ ร  ป ร ะ ธ ำ น
เจ้ำหน้ำที่บ ริหำรของบริษัทฯ กับนำง
จริยำ แก้วบุตตำผู้ ถือหุ้ นร้อยละ ถใคค 
ของบริษัทฯ 

- น้องสำวของนำงสำวดวงใจ แก้วบุตตำ     
ผู้ ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  7.26 ก ร รม ก ำ ร 

เช่าอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 
4 ชัน้ 2 คหูำ เนือ้ที่รวม 55.3 ตำรำงวำ 
ตัง้อยู่ที่ถนนรำมอินทรำ แขวงคนันำยำว 
เขตคนันำยำว กทม. เพื่อใช้เป็น
ส ำนกังำนสำขำ ระยะเวลำตำมสญัญำ
เช่ำ 3 ปีตัง้แต่มกรำคม 2562 สิน้สดุ 
ธันวำคม 2564 

 ค่ำเช่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

577,068 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

605,916 

 
กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกนำงสำวธิดำ แก้วบุต
ตำ เพื่อใช้เป็นสำขำส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ  และอัตรำค่ำเช่ำปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่ำอยู่ ต ่ำกว่ำอตัรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ เพื่อวตัถปุระสงค์สำธำรณะ 

นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ำยสัญญำเช่ ำระบุ ว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผู้ให้เช่ำจะปรับอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิม และ
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ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ  
 

 
ก ำหนดอำยกุำรต่อสญัญำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมีควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม เมื่อเทียบเคียงกับสำขำอื่นที่เช่ำจำก
บคุคลภำยนอก โดยอตัรำค่ำเช่ำเทียบเคียงแล้วต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ ส ำรวจโดยผู้ ป ระ เมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สำธำรณะ และเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมธุรกิจ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตสุมผล 

7. นางจริยา  แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ  ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 7.26 กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 

- มำรดำของนำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 30.03 ของบริษัทฯ 

- ภรรยำนำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้น

เช่าอาคาร 
กลุ่มบ ริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์รวม
จ ำนวน 4 แห่งระยะเวลำเช่ำตำมสญัญำ
เท่ำกับ 3 ปี ตัง้แต่มกรำคม 2562 สิน้สุด 
ธันวำคม 2564 
1. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 2 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 36.7 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนน
เทพำรักษ์ ต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมือง

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกนำงจริยำ แก้วบุตตำ
เพื่อใช้เป็นสำขำ และอัตรำค่ำเช่ำปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่ำอยู่ ต ่ำกว่ำอตัรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้
ป ระ เมิ นอิ ส ระ เพื่ อ วัตถุป ระสง ค์สำธ ำรณ ะ 
นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ ำยสัญญำเช่ ำระบุ ว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผู้ให้เช่ำจะปรับอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตรำค่ำเช่ำเดิม และ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

ใหญ่ร้อยละ 3.54  กรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของบริษัทฯ 

สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร  
2. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 3 ชัน้ 2 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 64 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนนสำย
รังสิต -ปทุมธำนี  ต ำบลประชำธิปัต ย์ 
อ ำเภอธัญญบรีุ จงัหวดัปทมุธำนี  
3. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 3 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 54 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ที่ถนน
สขุุมวิท ต ำบลนำเกลืออ ำเภอบำงละมุง 
จงัหวดัชลบรีุ  
4. ที่ ดินว่ำงเปล่ำ เนื อ้ที่  10 ตำรำงวำ
บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
กทม.  

 ค่ำเช่ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,809,688 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,960,176 
 

ก ำหนดอำยกุำรต่อสญัญำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯลักษณะท รัพ ย์สินที่ เช่ำมีควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม เมื่อเทียบเคียงกับสำขำอื่นที่เช่ำจำก
บคุคลภำยนอก โดยอตัรำค่ำเช่ำเทียบเคียงแล้วต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ ส ำรวจโดยผู้ ป ระ เมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สำธำรณะ  และเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมธุรกิจ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตสุมผล 

8. นายโชติพงษ์ สุรสิงห์สฤษฎ์ 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- บิดำนำยวัชรบูรย์ สรุสงิห์สฤษฎ์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

เช่าอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์จ ำนวน 1 
แห่ง 2 ชัน้ 1 คูหำ ตัง้อยู่ที่เลขที่ 353 ถนน
เจริญเมือง ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมือง

 

 
 
 

 

 
 
 

 
กลุ่ ม บ ริษั ทฯ  เช่ ำ อ ำค ำรจำกน ำย โช ติพ งษ์               
สรุสิงห์สฤษฎ์ เพื่อใช้เป็นสำขำ และอัตรำค่ำเช่ำ
เป็นรำคำที่ เหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเช่ำ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

แพร่ จังหวัดแพร่ เนือ้ที่ 32 ตำรำงเมตร 
ระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเท่ำกับ 3 ปี 
เ ร่ิม ตั ้งแ ต่ พ ฤษ ภ ำคม  2561 สิ น้ สุ ด
เมษำยน 2564 

 ค่ำเช่ำ 

 
 

 
 
 
 

75,164 
 

 

 
 
 
 

74,851 
 

 

ใกล้เคียง เงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับคุคลภำยนอก รำยกำรดังกลำ่ว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรที่สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมีควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม อัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็น
และสมเหตสุมผล 

9.  บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ัน จ ากัด  
ลกัษณะธุรกิจ 
พฒันำและให้บริกำรซอฟท์แวร์ 
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
- นำยวีระ  วีระกลุ กรรมกำรอิสระของ

บริษัทฯ เป็นกรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ฟรีวิลล์ 
โซลชูัน่ส์ จ ำกัด 

บริการซอฟท์แวร์ 
บริษัทฯได้ใช้บริกำรซอฟท์แวร์ในส่วนที่
เ ก่ี ย วกั บ กำ รให้ สวัส ดิ กำ รเงิน กู้ แ ก่
พนกังำน 
 
-ค่ำบริกำร 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 

170,572 

บริษัทฯใช้บริกำรจำกบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น ส์ 
จ ำกดั ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรตำมปกติของบริษัท ฟรี
วิลล์ และเป็นรำคำที่ บริษัท ฟรีวิลล์ ใช้กับลูกค้ำ
ปกติ ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เป็นรำยกำรที่สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯผู้ ให้บริกำรให้บริกำรด้วยอัตรำ
เดียวกันกบัลกูค้ำทั่วไป รำยกำรดังกลำ่วจึงมีควำม
จ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อกลุม่บริษัทฯ (รำยละเอียดของแต่ละรำยกำรกลำ่ว
ไว้ได้ในข้อ 12.1) 

12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติให้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2556 ได้ก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำร
อนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันโดยก ำหนดให้ผู้บริหำรหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้และในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์มีสว่นได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตบริษัทฯ จะจดัให้มีควำมเห็น
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำรควำมสมเหตสุมผลและควำมเหมำะสมด้ำน
รำคำของรำยกำรนัน้โดยพิจำรณำดูเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติในตลำด และมีกำร
เปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึน้กับบุคคลภำยนอกในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษเช่นผู้สอบบญัชีหรือผู้ ประเมิน
รำคำอิสระหรือส ำนักงำนกฎหมำยเป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ และบคุคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ควำมเห็นของบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษจะถูกน ำไปใช้ประกอบกำร
ตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

นอกจำกนี ้ยังได้มีกำรอนุมัติในหลกักำรเก่ียวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ในกำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผู้ บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง โดยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
อนุมัติเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำม
เก่ียวข้องได้ (ไม่ว่ำรำยกำรดังกล่ำว เป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันและจะต้องด ำเนินต่อไปรวมทัง้รำยกำรที่
จะมีขึน้ในอนำคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
กรณีที่รำยกำรดังกล่ำวเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร 
หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง โดยฝ่ำยบริหำรจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ทกุไตรมำส 

12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2556 ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัในอนำคต โดยจะต้องเป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่ำงไม่เป็นธรรมไปยังบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์มีส่วนได้เสยีหรืออำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตว่ำจะเป็นไปด้วยควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผลและมีอัตรำตอบแทนที่
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ยติุธรรม พร้อมทัง้ผ่ำนกำรอนุมัติตำมขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง และจะปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง จะเป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำร
ประกอบธุรกิจตำมปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ โดยมีแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ดงันี ้

-      กำรเช่ำอำคำรเพื่อใช้เป็นสำขำมีควำมจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ดงันัน้รำยกำรค่ำเช่ำอำคำร
จะยังคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยค่ำเช่ำที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ำยให้บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
สำมำรถเทียบเคียงได้กับรำคำตลำด หรืออัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหำ
มลูค่ำค่ำเช่ำตลำดปัจจบุนัและใช้กบัวตัถปุระสงค์สำธำรณะและเงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกิจปกติ  

-       กำรค ำ้ประกันเงินกู้ ยืมสถำบันกำรเงินโดยกรรมกำร และบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่สถำบัน
กำรเงินก ำหนด โดยบริษัทฯ ขอถอนค ำ้ประกนัดงักลำ่วทัง้จ ำนวน ซึง่ได้ด ำเนินกำรไถ่ถอนภำระค ำ้ประกนัเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและรำยกำรดังกลำ่วจะไม่เกิดขึน้อีกในอนำคต 

-       กำรเข้ำสญัญำบริหำรจัดกำรสนิเช่ือระหว่ำง บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ศรีสวสัด์ิ พำว
เวอร์ 2014 จ ำกดั เพื่อกำรขยำยธุรกิจสนิเชื่อแบบมีหลกัประกนั  
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ส่วนที่  3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

13.1       งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัที่  31ธันวำคม 2560 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำยบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5339
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวำคม 2560 ที่ได้ตรวจสอบแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัที่  31ธันวำคม  2561 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำยบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5339
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวำคม 2561 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำงอโนทยั  ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 3442 ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รับรองทั่วไปและให้ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตำมที่ควร ใน สำระส ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปี  2560 – 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สนิทรัพย์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,853.07 5.55 2,409.50 6.13 1,648.91 3.63 
เงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 2,312.46 6.93 512.17 1.31 0.52 0.00 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ก ำหนดช ำระใน1 ปี-สทุธิ 2,830.10 8.48 1,628.00 4.15 599.51 1.32 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและเงินให้กู้ ยืมสว่นบคุคลก ำหนดช ำระ
ใน1 ปี-สทุธิ 14,369.13 

 
43.05 21,461.42 

 
54.73 28,308.51 

 
62.27 

สว่นของเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ ท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี สุทธิ 551.58 

 
1.65 411.54 

 
1.05 359.01 

 
0.79 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงิน 1,350.00 4.04 600.00 1.53 670.00 1.47 
ลกูหนีอ่ื้น 242.19 0.73 496.22 1.27 819.99 1.80 
ทรัพย์สนิรอกำรขำยสทุธิ 335.24 1.00 658.11 1.68 771.14 1.70 
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11.61 0.03 76.33 0.19 83.09 0.18 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 23,855.38 71.47 28,253.29 72.04 33,260.68 73.16 
เงินลงทนุระยะยำว – สุทธิ 347.52 1.04 198.41 0.51 550.58 1.21 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ก ำหนดช ำระเกิน1 ปี-สทุธิ 1,841.42 5.52 1,033.28 2.64 219.76 0.48 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและเงินให้กู้ ยืมสว่นบคุคลก ำหนดช ำระ
เกิน 1 ปี-สทุธิ 2,570.71 

 
7.70 4,686.63 

 
11.95 6,780.32 

 
14.91 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ – สทุธิ 753.91 2.26 352.31 0.90 220.93 0.49 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ 2,738.76 8.21 3,184.37 8.12 3,000.93 6.60 
ท่ีดิน อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์สทุธิ 490.60 1.47 629.31 1.60 640.26 1.41 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนสุทธิ 563.41 1.69 568.24 1.45 568.11 1.25 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 125.90 0.38 179.32 0.46 83.23 0.18 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 89.27 0.27 131.97 0.34 136.82 0.30 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,521.50 28.53 10,963.84 27.96 12,200.93 26.84 
รวมสนิทรัพย์ 33,376.88 100.00 39,217.14 100.00 45,461.61 100.00 

หนีส้นิ       
เงินรับฝำก 6,067.78 18.18 7,273.97 18.55 6,348.33 13.96 
ตรำสำรหนีท่ี้ออก 6.00 0.02 6.00 0.02 6.00 0.01 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 2,300.00 6.89 4,050.00 10.33 1,903.52 4.19 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ในกำรซือ้
ลกูหนี ้ - 

 
- 338.83 

 
0.86 - 

 
- 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีครบ     
      ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,921.94 

 
5.76 2,703.89 

 
6.90 1,937.41 

 
4.26 

หนีส้ินสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซือ้ถึงก ำนดช ำระใน 
1 ปี-สทุธิ 28.28 

 
0.08 29.17 

 
0.07 15.07 

 
0.03 

เจ้ำหนีอ่ื้น   742.47 1.89 662.66 1.46 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 301.50 0.90 481.09 1.23 492.37 1.08 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ์และไม่มีหลกัประกัน 2,465.00 7.39 1,258.50 3.21 2,391.10 5.26 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 578.91 1.66 84.79 0.10 60.19 0.13 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 12,450.13 37.30 16,968.70 43.27 13,816.66 30.39 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 2,197.50 6.58 741.94 1.89 2,435.12 5.36 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี 141.23 0.42 139.42 0.36 136.00 0.30 
หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำซือ้ 42.46 0.13 19.28 0.05 6.77 0.01 
หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกัน 6,100.00 18.28 7,679.58 19.58 8,829.19 19.42 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 29.42 0.09 40.01 0.10 46.15 0.10 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22.31 0.07 -  -  
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 9,752.21 29.22 8,620.24 21.98 11,453.24 25.19 
รวมหนีส้นิ 22,202.33 66.52 25,588.94 65.26 25,269.90 55.59 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 1,129.95 3.39 1.249.71 3.19 1,374.66 3.02 
ทนุช ำระแล้ว 1,087.37 3.26 1,147.77 2.93 1,336.25 2.94 
สว่นเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 1,424.76 4.27 1,424.76 3.63 4,455.07 9.80 
ก ำไรสะสมจดัสรรแล้ว : ส ำรองตำมกฎหมำย 112.99 0.34 124.97 0.32 130.06 0.29 
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร 6,769.01 20.28 9,457.37 24.12 13,080.82 28.77 
สว่นเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 36.19 0.11 36.19 0.09 36.19 0.08 
สว่นต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัสว่นกำรถือหุ้นใน
บริษัทย่อย 

   
(321.62) 

 
(0.82) 

 
(648.78) 

 
(1.43) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น (3.49) (0.01) (6.59) (0.02) (1.24) (0.00) 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 1,747.71 5.24 1,765.34 4.50 1,803.34 3.97 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
11,174.54 

 
33.48 13,628.20 

 
34.75 20,191.71 

 
44.41 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 33,376.88 100.00 39,217.14 100.00 45,461.61 100.00 
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  งบตรวจสอบ 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รายได้        
ดอกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ 1,278.90 18.27 954.36 12.11 447.93 4.57 
ดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ ยืม 3,664.65 52.36 4,842.15 61.44 6,791.33 69.34 
รำยได้อ่ืน 2,055.14 29.36 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 
รวมรายได้ 6,998.69 100.00 7,881.32 100.00 9,793.26 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 191.01 2.73 179.45 2.28 176.92 1.81 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 2,474.80 35.36 2,866.73 36.37 3,354.94 34.26 
หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญู 393.81 5.63 388.35 4.93 552.09 5.64 
รวมค่าใช้จ่าย 3,059.62 43.72 3,434.53 43.58 4,083.95 41.70 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,939.07 56.28 4,446.80 56.42 5,709.31 58.30 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (608.44) (8.69) (720.93) (9.15) (828.30) (8.46) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (615.48) (8.79) (724.98) (9.20) (952.27) (9.72) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 2,715.15 38.80 3,000.89 38.08 3,928.75 40.12 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน    
ก ำไรสทุธิ (บำทต่อหุ้น) 2.45 2.19 2.85 
จ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (หุ้น) 1,087,319,939 1,147,771,588 1,336,247,251 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ (บำท) 1.00 1.00 1.00 
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งบกระแสเงินสด 
(หนว่ย : ล้ำนบำท)  

งบตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 3,330.63 3,725.87 4,881.02 
รายการปรับปรุง:    
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย 186.34 212.84 229.94 
ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (2.98) 2.87  
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ (19.19) (9.95) (3.26) 
ก ำไรจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ (102.06) - - 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรตดัจ ำหนำ่ยอุปกรณ์ 6.27 4.76 3.49 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน   1.03 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยอำคำรอุปกรณ์ (1.87) (3.87) (0.84) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์รอกำรขำย 0.04 (20.11) 10.53 
ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี  ้ 0.67   
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยสินทรัพย์รอกำรขำย (232.07) (52.90) 29.50 
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (35.45) 
หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญู 393.81 338.35 552.09 
ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนกังำน 7.95 11.35 16.38 
ดอกเบีย้รับ (4,943.55) (5,802.35) (7,239.26) 
รำยได้ดอกเบีย้อ่ืน (3.96)   
ต้นทนุทำงกำรเงิน 608.44 720.93 828.30 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสว่นต ่ำมูลค่ำเงินลงทุนในหุ้นกู้  (1.73) 0.88 0.77 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยต้นทุนกำรออกหุ้นกู้  - 1.79 8.03 
ต้นทนุค่ำรือ้ถอน 3.00 0.37 0.28 
ก ำไรจำกกำรปันส่วนรำคำซือ้ (185.65) - - 
เงินปันผลรับ - (2.37) (2.77) 

การเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์และหน้ีสนิด าเนินงาน:    
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ (1,492.37) 1,996.63 1,836.67 
ลกูหนีใ้ห้กู้ ยืม และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมสว่นบคุคล (171.93) (9,354.83) (9,486.78) 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ (3,372.11) 339.71 184.35 
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 301.99 341.86 180.87 
ลกูหนีอ่ื้น 34.66 (253.63) (268.29) 
สนิทรัพย์รอกำรขำยสทุธิ 557.22 (249.86) (153.06) 
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (16.66) (64.72) (8.55) 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 11.91 (42.70) (4.85) 
เงินรับฝำก 2,903.14 1,206.20 (925.64) 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงิน 100.00 750.00 (70.00) 
ตรำสำรหนีท่ี้ออก (0.41) - - 
เจ้ำหนีอ่ื้น 27.54 153.32 (44.73) 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (16.79) 58.43 (24.59) 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน - (22.31) - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (4.67) (0.77) - 
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งบกระแสเงินสด 
(หนว่ย : ล้ำนบำท)  

งบตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
เงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (2,094.37) (5,964.20) (9,504.82) 
ดอกเบีย้รับ 4,899.76 5,775.98 7,216.02 
ดอกเบีย้จ่ำย (573.97) (690.70) (853.49) 
ภำษีเงินได้จ่ำย (833.50) (599.73) (850.03) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 1,404.13 (1,478.66) (3,992.32) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ำยเงินลงทุนระยะสัน้ 0.00 0.00 0.00 
เงินสดรับจำกกำรขำยหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 8,900.00 6,705.19 - 
เงินสดจ่ำยในกำรซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ (10,900.00) (4,900.00) - 
เงินสดรับ(จ่ำย)เพ่ือซือ้เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 2,111.14 145.98 173.00 
เงินสดจ่ำยซือ้เงินลงทนุทัว่ไป - - 2.50 
เงินสดจ่ำยเพ่ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย (359.19) (521.36) - 
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 19.58 7.86 52.77 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้ท่ีดิน อำคำร สว่นปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ (223.14) (342.81) (289.75) 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน (4.13) (8.58) (4.39) 
เงินสดรับจำกเงินปันผล - 2.37 2.77 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (455.76) 1,088.64 (68.10) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิม่ขึน้ 9,861.24 7,850.00 21,708.91 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน(ลดลง) (13,211.24) (6,100.00) (23,855.38) 
เงินสดจ่ำยเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้ในกำรซือ้ลกูหนี  ้  (447.61) (338.83) 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั 5,225.00 3,184.59 3,532.67 
เงินสดจ่ำยจำกกำรออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั (2,200.00) (2,812.30) (1,258.50) 
จ่ำยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้ (24.55) (30.07) (30.56) 
เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,900.00 1,460.00 3,800.00 
เงินสดจ่ำยเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (881.94) (2,133.61) (2,873.30) 
เงินสดจ่ำยเงินกู้ ยืมระยะยำวเพ่ือใช้ในกำรซือ้ลกูหนี  ้ (472.00) - - 
เงินสดจ่ำยเพ่ือเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทุนในบริษัทย่อย   (479.86) 
เงินสดรับจำกกำรจ่ำยช ำระใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นทนุ 3.01 - - 
เงินสดรับจำกส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (เพิม่เงินลงทนุในบ.ย่อย) 1.13 - 17.97 
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ทนุ   3,098.31 
เงินปันผลจ่ำย (9.05) (21.63) (14.75) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 191.60 948.37 3,306.67 
เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ 1,133.76 558.35 (753.74) 
(ขาดทุน) ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

 
6.21 

 
(1.93) 

 
(6.85) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 713.10 1,853.07 2,409.50 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้งวด 1,853.07 2,409.50 1,648.91 
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13.2     อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนท่ีส าคัญทางการเงิน   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำดอกเบีย้รับ (%)/1 ร้อยละ 25.21 22.87 21.86 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำย (%)/2 ร้อยละ 3.53 3.19 3.57 
สว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ (%) ร้อยละ 21.68 19.68 18.29 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิ (%) ร้อยละ 38.80 38.08 40.12 
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ร้อยละ 30.12 24.20 23.23 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์รวม (%) ร้อยละ 9.76 8.27 9.28 
อตัรำกำรหมุนของสนิทรัพย์ (เทำ่)  เทำ่ 0.25 0.22 0.23 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เทำ่) เทำ่ 1.99 1.88 1.25 
อตัรำหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ถือหุ้น  เทำ่ 1.89 1.77 1.18 
อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยภำษี
เงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหนำ่ย (net debt 
to EBITDA ratio) 

เทำ่ 4.67 4.65 3.74 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 
(interest coverage ratio : ICR) /3 

เทำ่ 4.90 -0.27 -2.68 

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

เทำ่ 0.36 0.30 0.47 

อตัรำสว่นเงินรับฝำกต่อหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ เทำ่ 0.29 0.30 0.27 
อตัรำสว่นหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ท่ีครบก ำหนด
ภำยใน 1 ปี ต่อหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด 

เทำ่ 
 

0.55 0.65 0.53 

อตัรำสว่นเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินต่อหนีส้นิรวม เทำ่ 0.29 0.28 0.21 
อตัรำสว่นตัว๋เงินจ่ำยต่อหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้  
(B/E size to interest bearing debt ratio) 

เทำ่ 
 

0.03 0.03 0.04 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (current ratio)   เทำ่ 1.92 1.67 2.41 
อตัรำสว่นเงินให้กู้ต่อเงินกู้  (เทำ่) เทำ่ 1.10 1.38 1.68 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) /5 ร้อยละ 4.67 39.72 2,363.88 

หมำยเหตุ /1 อตัรำดอกเบีย้รับ คือ รำยได้ดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียม/ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และให้กู้ ยืมเฉล่ีย 
 /2 อตัรำดอกเบีย้จ่ำย คือต้นทนุทำงกำรเงิน/เงินกู้จำกสถำบนักำรเงินบวก เงินกู้ ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 /3  อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ คือ ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เงินสดจ่ำยดอกเบีย้/ 

/4  อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี ้ คือ ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย,ภำษีเงินได้,ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย (EBITDA) / 
   สว่นของหนีส้นิระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระในงวดบญัชีนัน้ (CPLTD) รวมดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ทัง้ระยะยำวและระยะสัน้ 

 /5  อตัรำกำรจ่ำยปันผลค ำนวณจำกก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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4.     การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 
14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริกำรสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลกัประกัน ทัง้แบบโอนเล่มและโอนลอย ( “สินเชื่อทะเบียนรถ”) รวมถึง 
หลกัประกนัประเภท บ้ำนและโฉนดที่ดิน โดยกลยทุธ์ส ำคญัคือกำรขยำยสำขำและฐำนลกูค้ำไปทัว่ทุกภูมิภำค ซึง่กลุม่บริษัท
ฯ เห็นว่ำเป็นช่องทำงในกำรขยำยบริกำรทำงกำรเงินให้ครอบคลุมประเภทสินเชื่อมำกขึน้ ส่วนธุรกิจสินเชื่อเช่ำซือ้
รถจกัรยำนยนต์ใหม่ (“สินเชื่อเช่ำซือ้”) นัน้ กลุ่มบริษัทฯเล็งเห็นว่ำ คู่แข่งในธุรกิจนีม้ีมำกและควำมเสี่ยงในกำรปลอ่ยสินเชื่อ
ประเภทนีม้ีมำก จงึชะลอกำรปลอ่ยสนิเชื่อประเภทนี ้ สว่นสนิเชื่อส่วนบคุคลแบบไม่มีหลกัประกนั (“สนิเชื่อสว่นบคุคล”) กลุ่ม
บริษัทฯก็ระมัดระวังในกำรปล่อยสินเชื่อโดยให้อยู่ในวงแคบกับลกูค้ำเก่ำของกลุ่มบริษัทฯ  ทัง้นี ใ้นช่วงเดือนพฤษภำคมปี 
2558 บริษัทฯเร่ิมปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลกัประกันเพื่อกำรประกอบอำชีพ (“สินเชื่อนำโนไฟแน้นซ์”)  โดยในกำรให้บริกำรมี
ลกัษณะกำรท ำนิติกรรมสญัญำ 2 ประเภท คือ สญัญำเช่ำซือ้ ส ำหรับกำรให้สินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเลม่ และสญัญำเงิน
ให้กู้ ยืม ส ำหรับกำรให้สนิเชื่อทะเบียนรถแบบโอนลอย , สนิเชื่อสว่นบคุคลและสนิเชื่อนำโนไฟแน้นซ์ 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯได้ด ำเนินธุรกิจรับจ้ำงติดตำมหนีแ้ละซือ้หนีเ้สียมำบริหำร โดยกำรติดตำมหนีก็้จะใช้เครือข่ำย และ
ประสบกำรณ์ในกำรติดตำมหนีข้องกลุม่บริษัทฯ  โดยจะมีกำรติดตำมทัง้ทำงโทรศพัท์และกำรติดตำมหลกัประกนั รวมทัง้มี
ธุรกิจเพิ่มเติมในประเทศเพื่อนบ้ำนคือ กำรให้ค ำปรึกษำในกำรท ำธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย และกำรขำยเขื่อรถทำงกำรเกษตร 
ทัง้นีเ้พื่อเตรียมตวัเข้ำเป็นกลุม่ธุรกิจกำรเงินจึงหยดุด ำเนินกำรขำยเชื่อรถทำงกำรเกษตร 

รำยได้หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่รำยได้ดอกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ และสญัญำเงินให้กู้ ยืม ซึ่งจะรับรู้รำยได้ดอกเบีย้ตำม
งวดกำรผ่อนช ำระโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ส ำหรับสนิเชื่อทะเบียนรถ รวมถงึบ้ำนและที่ดิน ที่ผ่อนช ำระงวดรำยเดือน จะ
หยดุรับรู้รำยได้เมื่อลกูหนีค้้ำงช ำระค่ำงวดติดต่อกนัเกินกว่ำ 120 วนั หรือ 4 งวดขึน้ไปนบัแต่วนัครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำ
หรือเมื่อมีข้อบ่งชีว้่ำลกูหนีอ้ำจจะไม่สำมำรถจ่ำยช ำระได้ ในกรณีสนิเชื่อที่มีกำรผ่อนช ำระรำยงวด 3 เดือน จะหยดุรับรู้รำยได้
ตำมเกณฑ์จ ำนวนวนัเช่นเดียวกับกรณีที่ผ่อนช ำระงวดรำยเดือนหรือ เกินกว่ำ 120 วนั และส ำหรับสินเชื่อตำมสญัญำเงินให้
กู้ ยืมที่ให้สนิเชื่อผ่ำน บริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) สนิเช่ือสว่นบุคคลและสนิเชื่อนำโนไฟแน้นซ์จะหยดุรับรู้รำยได้
เมื่อลกูหนีค้้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วนั หรือ 3 งวดขึน้ไป ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทฯ 
มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้จำก 6,998.69 ล้ำนบำท เป็น 9,793.26 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำเติบโตเฉลีย่ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 18.29  
ซึง่เป็นผลจำกกำรขยำยสำขำกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้จำก 2,490 สำขำในปี 2560 เป็น 2,870 สำขำ ในปี 2561 และขยำยเป็น 
4,080 สำขำ ณ สิน้ ปี 2562  ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ขยำยตัวเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 28.09  ต่อปี จำก 
22,148.95  ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 29,433 ล้ำนบำท ในปี 2561 และในปี 2562 เป็น 36,341 ล้ำนบำท 

ในปี 2560 บริษัทฯได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนำทร จ ำกัด 
(มหำชน)) ในสดัสว่นร้อยละ 36.35 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีก ำไรจำกกำรโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุจ ำนวน 102.06 ล้ำนบำท 
รวมทัง้มีผลก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจ เนื่องจำกกำรรำคำซือ้ต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 186 ล้ำนบำท และในปี 2561 บริษัทฯ
ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มเติม ท ำให้สดัสว่นเปลีย่นแปลงเป็นร้อยละ 45.34 
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ในปี 2562 บริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มทนุจดทะเบียนโดยจดัสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและให้สิทธิใน
กำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกว่ำสทิธิที่ได้รับ บริษัทได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตำมสทิธิและเกินสทิธิ รวมทัง้ซือ้ผ่ำนกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ ท ำให้สดัสว่นเปลีย่นแปลงเป็นร้อยละ 82.04  

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้เพิ่มขึน้จำก 3,330.63  ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 3,725.87 ล้ำนบำท ในปี 2561 และ 4,881.02 ล้ำน
บำทในปี 2562  คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 21.06 ต่อปี เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรขยำยสินเชื่อ กำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยและอตัรำหนีส้ญูที่ลดลง ในขณะที่ก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำก 2,715.15  ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 3,000.89 ล้ำนบำทใน
ปี 2561 และเป็น 3,928.75 ล้ำนบำทในปี 2562 คิดเป็นอตัรำเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 20.29 ต่อปี  

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

1) รายได้ 

รายได้หลัก 

รำยได้ งบตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ 1,278.90 18.27 954.36 12.11 447.93 4.57 

รำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ ยืม 3,664.65 52.36 4,842.15 61.44 6,791.33 69.35 

รำยได้อื่น 2,055.14 29.36 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 
รวมรายได้ 6,998.69 100.00 7,881.32 100.00 9,793.26 100.00 

ในช่วงปี 2560- ปี 2562 รำยได้หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ดอกเบีย้รับ เป็นดอกเบีย้จำกสินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนลอย
ส ำหรับหลักประกันรถทุกประเภท รวมถึงบ้ำนและที่ดินคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 52-69 ของรำยได้รวม ในขณะที่
ดอกเบีย้จำกสินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม และสินเชื่อเช่ำซือ้มีสดัสว่นรำยได้ประมำณร้อยละ 4-18 ของรำยได้รวม ส่วน
รำยได้อื่น เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมและเบีย้ปรับต่ำงๆ และรำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร  ทรัพย์สินรอกำรขำย รำยได้
จำกกำรรับจ้ำงติดตำมหนี ้รำยได้จำกกำรขำยเชื่อ และรำยได้จำกกำรเป็นที่ปรึกษำ เป็นต้นคิดเป็นร้อยละ 26-29  ของรำยได้
รวม 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรับรู้รำยได้ดอกเบีย้ตำมงวดกำรผ่อนช ำระโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ส ำหรับสินเชื่อทะเบียน
รถ รวมถงึบ้ำนและที่ดิน ที่ผ่อนช ำระงวดรำยเดือน จะหยดุรับรู้รำยได้เมื่อลกูหนีค้้ำงช ำระค่ำงวดติดต่อกันเกิน กว่ำ 120 วัน 
หรือ 4 งวดขึน้ไปนับแต่วันครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำหรือเมื่อมีข้อบ่งชีว้่ำลกูหนีอ้ำจจะไม่สำมำรถจ่ำยช ำระได้ ในกรณี
สนิเชื่อที่มีกำรผ่อนช ำระรำยงวด 3 เดือน จะหยุดรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์จ ำนวนวันเช่นเดียวกบักรณีที่ผ่อนช ำระงวดรำยเดือน
หรือ เกินกว่ำ 120 วัน และส ำหรับสินเชื่อรำยย่อยแบบมีหลกัประกนัที่ให้สนิเช่ือโดยบริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกัด (มหำชน) 
สนิเชื่อสว่นบคุคลและสนิเชื่อนำโนไฟแน้นซ์จะหยุดรับรู้รำยได้เมื่อลกูหนีค้้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วนั หรือ 3 งวดขึน้ไป 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 2560 2561 
 

2562 
CAGR 

(2560-2562) 
ร้อยละ 

ลกูหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้และให้กู้ ยืม 22,148.95 29,433.00 36,341.00 28.09 
รำยได้จำกกำรให้เช่ำซือ้และให้กู้ ยืม 4,943.55 5,796.51 7,239.26 21.01 
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รำยได้ดอกเบีย้รวมของกลุม่บริษัทฯ มีกำรเติบโตเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2560 – 2562 ในอัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 
21.01 ต่อปี โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเติบโตของพอร์ตลกูหนีจ้ำกกำรปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึน้จำกกำรกำรขยำยสำขำของ
กลุ่มบริษัทฯ ที่มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 28.09 ต่อปี โดยประมำณร้อยละ 40 ของพอร์ตลกูหนีด้ังกล่ำวเป็นสินเชื่อที่มี
บ้ำนและที่ดินเป็นหลกัประกัน รองลงมำคือรถยนต์สี่ล้อ รถยนต์เชิงพำณิชย์และรถจักรยำนยนต์โดยกำรปล่อยสินเชื่อจะมี
อตัรำดอกเบีย้รับประมำณร้อยละ 21.86-25.21 ต่อปีส่วน FM ที่ประกอบธุรกิจสนิเชื่อสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัของ ธปท. 
และธุรกิจสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบั  ซึง่มีพอร์ตสนิเชื่อรวมประมำณ  3,416.44 ล้ำนบำท  

รำยได้ดอกเบีย้รวมมีกำรเติบโตจำก 4,943.55  ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 5,796.51 ล้ำนบำท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรำ
เติบโตร้อยละ 17.25  จำกกำรขยำยธุรกิจโดยกำรขยำยสำขำจำก 2,490 สำขำ ในปี 2560 เป็น 2,870 สำขำ ในปี 2561 ท ำ
ให้สำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำไปได้ครอบคลมุพืน้ที่มำกขึน้และพอร์ตสนิเชื่อขยำยเพิ่มขึน้จำก 22,148.95 ล้ำนบำทในปี 2560 
เป็น 29,433  ล้ำนบำทในปี 2561  สว่นจ ำนวนสญัญำเพิ่มขึน้จำก 553,519 สญัญำ เป็น 1,029,822 สญัญำ สง่ผลให้รำยได้
ดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ ยืมเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.13 

ส ำหรับปี 2562 รำยได้ดอกเบีย้เติบโตขึน้ร้อยละ 24.89  จำกปี 2561 เป็น 7,239.26 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเปิดสำขำเพิ่มขึน้
อีก 1,210 สำขำเป็น 4,080 สำขำ และจ ำนวนสญัญำเพิ่มขึน้  109,038 สญัญำ เป็น 1,138,854 สญัญำ อนัส่งผลให้พอร์ต
ลกูหนีจ้ำกกำรปล่อยสินเชื่อตำมสญัญำเช่ำซือ้และตำมสญัญำเงินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลเพิ่มขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัดงัที่จะกลำ่วต่อไปในหวัข้อลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมสว่นบคุคล 

รายได้อ่ืน 

รำยได้อื่นจ ำแนกตำมประเภท งบตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562  

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้ค่ำธรรมเนียม 705.71 34.34 902.04 43.32 1,309.50 51.33 
รำยได้เบีย้ปรับ 421.17 20.49 602.51 28.93 466.42 18.28 
รำยได้ค่ำติดตำมหนี ้ 284.66 13.85 247.63 11.89 159.96 6.27 
รำยได้ดอกเบีย้รับธนำคำร/กิจกำรที่เก่ียวข้อง 3.96 0.19 5.84 0.28 21.71 0.85 
หนีส้ญูได้รับคืน 39.22 1.91 88.45 4.25 393.50 15.42 
รำยได้จำกขำย 9.01 0.44 - - - - 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกทรัพย์สนิรอกำรขำย 232.07 11.29 52.90 2.54 - - 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 3.96 0.19 0.99 0.05 3.30 0.13 
ก ำไรจำกกำรโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ 102.06 4.97 - - - - 
อื่นๆ 253.33 12.33 182.08 8.74 196.85 7.72 
รวมรายได้อื่น 2,055.14 100.00 2,082.44 100.00 2,551.24 100.00 
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รำยได้อื่นมีกำรเติบโตเพิ่มขึน้ในลกัษณะที่สมัพนัธ์โดยตรงกบักำรเติบโตของรำยได้หลกั รำยได้อื่นเพิ่มขึน้จำก 2,055.14 ล้ำน
บำท ในปี 2560 เป็น 2,551 ล้ำนบำทในปี 2562 หรือเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 11.48 ต่อปี โดยสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้อื่นที่เพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนสญัญำและ/หรือมลูค่ำกำรปล่อยสินเชื่อ ประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขอสินเชื่อตำมสญัญำ
เช่ำซือ้และสญัญำเงินให้กู้ ยืม ค่ำเบีย้ปรับจำกกำรช ำระเงินล่ำช้ำซึ่งคิดในอัตรำร้อยละ MRR+10 ต่อปี  ของค่ำงวดคงค้ำง 
(MRR หมำยถึงอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับลกูค้ำชัน้ดีรำยย่อยของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)) และรำยได้ค่ำติดตำมทวง
ถำมซึง่คิดในอัตรำ 200-3,000 บำทต่อครัง้ขึน้อยู่กบัประเภทหลกัประกนั รำยได้ดงักล่ำวรวมกนัคิดเป็นประมำณร้อยละ 68-
93  ของรำยได้อื่นทัง้หมด รำยได้อื่นๆในปี 2560 เช่น รำยได้จำกกำรให้บริกำร รำยได้จำกกำรขำยนัน้ เป็นรำยได้ที่เกิดจำก
ธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมด ำเนินธุรกิจ แต่ในปี 2561 จะไม่มีรำยได้จำกกำรขำยเนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯต้องปรับโครงสร้ำง
เป็นกลุม่ธุรกิจกำรเงินจึงต้องหยดุให้บริกำร ทัง้นีก้ ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิรอกำรขำยนัน้ ส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกกำรขำย
ทรัพย์สนิรอกำรขำยของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ และในปี 2560 มีก ำไรจำกกำรโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุนจ ำนวน 102.06 
ล้ำนบำท เกิดจำกกำรที่บริษัทเข้ำซือ้หุ้นของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกัด (มหำชน)  (เดิมช่ือ บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนำทร 
จ ำกดั (มหำชน)) จำกสดัสว่นเดิมร้อยละ  9.84 เป็นร้อยละ 36.35   

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน งบตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 191.01 6.24 179.45 5.22 176.92 4.33 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 2,474.80 80.89 2,866.73 83.47 3,354.94 82.15 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 393.81 12.87 388.35 11.31 552.09 13.52 
รวมค่าใช้จ่าย 3,059.62 100.00 3,434.53 100.00 4,083.95 100.00 
ร้อยละต่อรำยได้รวม  43.72  43.58  41.70 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หนีส้ญูและหนี ้
สงสยัจะสญูโดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ได้แก่ ค่ำอุปกรณ์กำรตลำดรวมถึงค่ำป้ำยที่สำขำ ค่ำส่ง เสริมกำรขำย ค่ำโฆษณำ  
เป็นต้น ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ดังกล่ำวได้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2560 – 2562 ตำมกำรเติบโตของสำขำและ
พอร์ตลกูหนี ้สว่นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนกังำน ค่ำเช่ำ ค่ำบริหำรจดักำร เป็นต้น  

ในปี 2560– 2562 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนประมำณ 3,060 – 4,084 ล้ำนบำทซึง่เพิ่มขึน้โดยมีสำเหตุหลกั
มำจำกค่ำใช้จ่ำยรวมที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกสำขำที่ทยอยเปิดด ำเนินกำรในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถควบคุม
ค่ำใช้จ่ำย มีกำรปล่อยสินเชื่ออย่ำงมีระบบและสำมำรถบริหำรสนิเชื่อและเก็บหนีไ้ด้ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลท ำให้ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยหนีส้ญูมีกำรเติบโตในอตัรำที่ลดลงเมื่อเทียบกบักำรเติบโตของรำยได้  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ค่ำที่ปรึกษำและค่ำบริกำรวิชำชีพ 30.53 1.23 29.31 1.02 39.31 1.17 
ค่ำใช้จ่ำยพนกังำน 1,312.69 53.04 1,531.46 53.42 1,784.86 53.20 
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ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพืน้ที่ 372.92 15.07 424.35 14.80 528.33 15.75 
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 186.34 7.53 213.58 7.45 230.41 6.87 
ค่ำสำธำรณปูโภค 109.14 4.41 125.87 4.39 139.16 4.15 
ค่ำพลงังำนเชือ้เพลิง 42.01 1.70 41.83 1.46 36.85 1.10 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 153.63 6.21 199.16 6.95 262.94 7.84 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สนิรอกำรขำย 0.04 0.00 8.89 0.31 10.53 0.31 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำม 15.36 0.62 12.13 0.42 13.25 0.39 
อื่นๆ 252.14 10.19 280.16 9.77 309.29 9.22 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,474.80 100.00 2,866.73 100.00 3,354.94 100.00 
ร้อยละเทียบกบัรายได้รวม  39.80  35.36 34.26 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุม่บริษัทฯ เป็นค่ำใช้จ่ำยหลกัประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนซึง่ได้แก่ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนของ
พนักงำนทัง้หมดรวมถึงพนักงำนสำขำ และค่ำที่ปรึกษำและค่ำบริกำรวิชำชีพซึ่งได้แก่ ค่ำตรวจสอบบัญชี  ค่ำที่ปรึกษำ
กฎหมำย และค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เป็นต้น รวมคิดเป็นร้อยละ 53-54 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทัง้หมดรองมำได้แก่ ค่ำ
เช่ำส ำนักงำนและสำขำ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย ค่ำสำธำรณปูโภค ค่ำพลงังำนเชือ้เพลงิ รวมคิดเป็นประมำณร้อย
ละ 26-27 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทัง้หมด ส่วนที่เหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่นๆ ได้แก่ ภำษีธุรกิจเฉพำะภำษีอื่นๆ 
ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำขนส่ง ค่ำไปรษณีย์ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสมัมนำ ค่ำเบีย้ประชมุ เป็นต้น 

ในปี 2560 - 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรประมำณ  2,475 –3,355 ล้ำนบำทค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่ม
สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนและค่ำเช่ำที่สงูขึน้ตำมกำรขยำยธุรกิจ จำกกำรเพิ่มจ ำนวน
สำขำจำก 2,490 สำขำ ณ สิน้ปี 2560 เป็น 2,870 และ 4,080  สำขำ ณ สิน้ปี 2561 และ 2562 ตำมล ำดับ  จ ำนวนพนักงำน
ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจจำกจ ำนวน 6,140 คน ในปี 2560 เป็น 7,016 คน ในปี 2561 และ 8,907  คนในปี 2562 
ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยอื่นๆเพิ่มสงูขึน้ เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะที่สงูขึน้ตำมดอกเบีย้จำกสญัญำให้กู้ ยืม  

อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมต่อรำยได้รวม จะพบว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงมำกนักในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ คือ อยู่ที่ประมำณร้อยละ 41-44  ซึง่จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯมีอัตรำสว่นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรอยู่ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริษัทฯพยำยำมควบคุมค่ำใช้จ่ำยให้อยู่ในอัตรำส่วนที่ไม่มำกจนเกินไป  แต่หำกจะ
พิจำรณำค่ำใช้จ่ำยโดยสว่นใหญ่ก็จะเกิดจำกกำรขยำยสำขำซึง่เป็นกำรขยำยฐำนกำรสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

ต้นทุนทางการเงิน  

ต้นทุนทำงกำรเงินคือ ต้นทุนดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน ตั๋วแลกเงิน เจ้ำหนีกิ้จกำรที่
เก่ียวข้องกันเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้  หุ้นกู้และเงิน
กู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดยวตัถปุระสงค์หลกัในกำรกู้ ยืมคือ กำรกู้ ยืมเพื่อให้บริกำรปลอ่ยสินเชื่อของกลุม่บริษัทฯ 
โดยมีอตัรำดอกเบีย้ประมำณ MLR-1.5% หรือ MOR-1.75% สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อหนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้
ที่จะกลำ่วต่อไป 

 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                     รำยงำนประจ ำปี  

ส่วนท่ี 3 .ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  หน้ำ 128 
 

3) ความสามารถในการท าก าไร 

 งบตรวจสอบ 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้ดอกเบีย้ 4,943.55 70.63 5,796.51 73.55 7,239.26 73.92 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (608.44) (8.69) (720.93) (9.15) (828.30) (8.46) 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ 4,335.11 61.94 5,075.58 64.40 6,410.96 65.46 
รำยได้อ่ืน 2,055.14 29.36 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (3,059.62) (43.72) (3,434.52) (43.58) (4,083.95) (41.70) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 3,330.63 47.59 3,725.87 47.27 4,881.01 49.84 
ก าไรสุทธิ 2,715.15 38.80 3,000.89 38.08 3,928.75 40.12 
จ ำนวนหุ้นปรับลด (ล้ำนหุ้น) 1,087 1,148 1,336 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด  (บาท) 2.45 2.19 2.85 

หมำยเหตุ 1) ร้อยละ หมำยถึง ร้อยละต่อรำยได้รวม 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ในปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดบัที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้
จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อรำยได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงมี
นยัส ำคัญ โดยก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำก 3,330.63 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 3.725.87 ล้ำนบำท และ 4,881.01  
ล้ำนบำทในปี 2561 และปี 2562  ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 21.06 ต่อปี และอัตรำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนต่อรำยได้ก็เพิ่มขึน้ตำมล ำดับ อันเกิดจำกรำยได้ดอกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้และรำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ ยืมที่
เพิ่มมำกขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัตำมกำรเติบโตของพอร์ตลกูหนีข้องกิจกำร และสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำเบีย้ปรับมำกขึน้ด้วยเช่นกัน ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่ดีขึน้ ค่ำใช้จ่ำยหนีส้ญู
และหนีส้งสยัจะสญูที่ลดลงจำกกำรบริหำรจดักำรหนีท้ี่ดีขึน้ดงัที่ได้กลำ่วในหวัข้อค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

ก าไรสุทธิ 

ก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ อยู่ในช่วงร้อยละ 38.08 – 40.12  ในปี 2560 – 2562 โดยก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำก 

2,715.15  ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 3,000.89 ล้ำนบำท และ 3,928.75  ล้ำนบำท ในปี 2561 และปี 2562 ตำมล ำดับ หรือ

คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 20.29 ต่อปี และอตัรำก ำไรสทุธินีส้ะท้อนให้เห็นว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินงำนที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องดงัที่กลำ่วในส่วนกำรวิเครำะห์ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สว่นค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลก็

ยงัคงอตัรำร้อยละ 20   

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัรำสว่น(ร้อยละ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัรำดอกเบีย้รับ/1เทียบกบัยอดปลอ่ยสนิเชื่อเฉลีย่ 25.21 22.87 21.86 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำยเทียบกบัเงินกู้ เฉลีย่ 3.53 3.19 3.57 
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สว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ 21.68 19.68 18.29 
อตัรำก ำไรสทุธิต่อรำยได้รวม 38.80 38.08 40.12 

หมำยเหตุ /1หมำยถึงดอกเบีย้รับและค่ำธรรมเนียม 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ที่สงูถงึร้อยละ 21  โดย
มีอัตรำดอกเบีย้รับและค่ำธรรมเนียมประมำณร้อยละ 25 อัตรำดอกเบีย้จ่ำยที่ปรับลดลงน้อยโดยเป็นผลมำจำกกำรทยอย
จ่ำยคืนเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่มีต้นทุนสูง และ บริษัทได้กู้ ยืมผ่ำนตั๋วแลกเงิน,หุ้ นกู้ และกำรระดมทุนผ่ำนตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่มีต้นทนุที่ต ่ำกว่ำเงินกู้ธนำคำร ท ำให้อตัรำดอกเบีย้จ่ำยจงึลดลงเหลอื ร้อยละ 3.53  

ในปี 2561-2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรปรับอัตรำดอกเบีย้ในกำรให้สนิเชื่อเพื่อให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ของตลำด ท ำให้ส่วน
ต่ำงของอัตรำดอกเบีย้ลดลงเป็นร้อยละ 19.68 และ 18.29 ตำมล ำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทฯก็พยำยำมหำแหล่ง
เงินทุนที่มีต้นทุนต ่ำโดยกำรรับเงินฝำกประชำชน จึงท ำให้อัตรำดอกเบีย้จ่ำยลดลงเหลือร้อยละ 3.19 ในปี 2561 แต่ในปี 
2562 อตัรำดอกเบีย้จ่ำยเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3.57 เป็นผลมำจำกกำรปรับขึน้ของอตัรำดอกเบีย้นโยบำยในช่วงปลำยปี 2561  

อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจะพบว่ำ กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำก ำไรสทุธิอยู่ระหว่ำงร้อยละ 38.08-
40.12 ในปี 2560-ปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกรำยได้ที่เพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องประกอบกบักำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยท ำให้
กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร ค่ำใช้จ่ำยหนีส้ญู และต้นทนุทำงกำรเงินที่ลดลง เมื่อเทียบกำรเติบโตของรำยได้ 

เงนิปันผลและนโยบายการจ่ายปันผล 

(หน่วย:ล้ำนบำท)  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เงินปันผลจ่ำย 68.50 134.93 2,405.25 
ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)/1 1,467.78 339.68 101.75 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 4.67 39.72 2,363.88 
ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี (งบกำรเงินรวม)/1 2,715.15 3,000.89 3,928.75 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 2.52 4.50 61.22 

หมำยเหตุ /1 ข้อมูลจำกงบกำรเงินตรวจสอบ 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2560 บริษัทจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญและเงินสดรวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 68.50 ล้ำนบำท โดยจ่ำย
ในเดือนพฤษภำคม 2561  

จำกผลประกอบกำรปี 2561 บริษัทจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัและเงินสดรวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 134.93 ล้ำนบำท และจ่ำยให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภำคม 2562 

จำกผลประกอบกำรปี 2562 บริษัทประกำศจ่ำยปันผลเป็นเงินสดรวมเป็นมูลค่ำทัง้สิน้ 2,405.25 ล้ำนบำท และจ่ำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นในเดือนพฤษภำคม 2563 

ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้นิติ
บคุคลตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และหลงัหกัส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปลีย่นแปลง
ขึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรใช้เงินของบริษัทฯ 
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14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

1) สินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2560 – ปี 2562 สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนี ้
เงินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละประมำณ 64-79 ของสินทรัพย์รวม รองลงมำได้แก่ เงินลงทุนในลูกหนี ้ อำคำรและ
อุปกรณ์และทรัพย์สินรอกำรขำย โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก  33,377 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2560 เป็น  45,462  ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้มำจำกกำรเพิ่มขึน้ของพอร์ตลกูหนีส้ินเชื่อ ซึง่จะ
กล่ำวต่อไปในหัวข้อลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลต่อไป และในปี 2560 จะมี
เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีเ้พิ่มขึน้ เนื่องจำกกำรเข้ำซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงนิให้กู้ยืมและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบุคคลเป็นลูกหนีจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำร
สินเชื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันและสินเชื่อส่วน
บคุคลเพื่อกำรประกอบอำชีพ 

ลกูหนีแ้สดงตำมมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับ โดยแสดงด้วยจ ำนวนหนีต้ำมสญัญำ หักด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้และค่ำเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู โดยโครงสร้ำงลกูหนีส้ทุธิตำมประเภทสญัญำ มีสดัสว่นดงันี ้

ลกูหนีจ้ำกกำรให้บริกำรสินเชื่อ 
งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิ 4,671 21.61 2,661 9.24 819 2.28 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบคุคล-สทุธิ 16,940 78.39 26,148 90.76 35.089 97.72 
รวมลูกหนี-้สุทธิ 21,611 100.00 28,809 100.00 35,908 100.00 
รวมสินทรัพย์ 33,377  39,217  45,462  

ในปี 2560 – สิน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีลกูหนีส้ทุธิจำกกำรปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร
ขยำยสำขำของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จำก 2,490 สำขำ ในปี 2560 เป็น 4,080  สำขำ ณ สิน้ปี 2562 ท ำให้พอร์ตสินเชื่อ
เติบโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องตำมล ำดบั  

ในปี 2560 – สิน้ปี 2562 ลกูหนีส้ทุธิจำกกำรปลอ่ยสนิเชื่อเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 29 ต่อปีจำก  21,611 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2560 
เป็น 35,908 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562  เนื่องมำจำกกำรปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึน้จำก 553,519 สญัญำ ด้วยมูลหนีเ้ต็มจ ำนวน 
21,611 ล้ำนบำท เป็น 1,138,854 สญัญำ ด้วยมูลหนีเ้ต็มจ ำนวน 35,908 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นยอดสนิเชื่อรวมเฉลีย่ 31,530 
บำทต่อสญัญำ 

คุณภาพลูกหน้ี 

กลุม่บริษัทฯ มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมระยะเวลำค้ำงช ำระของลกูหนีค้งเหลือหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้
และหลกัประกัน ซึ่งหลักประกันเท่ำกับมูลค่ำร้อยละ 0-75 ของลกูหนีต้ำมสญัญำคงเหลือหักด้วยดอกเบีย้ที่ยังไม่ถือเป็น
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รำยได้โดยพิจำรณำเปรียบเทียบถึงโอกำสในกำรได้รับช ำระคืนจำกลกูหนีแ้ละจำกกำรขำยหลกัประกนั โดยมีหลกัเกณฑ์กำร
ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแต่ละงวดดงันี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 

สญัญำเช่ำซือ้และเงินให้กู้ ยืม
รถจกัรยำนยนต์ 

สญัญำเช่ำซือ้และเงินให้กู้ ยืม
หลกัประกันประเภทอ่ืน 

เงินให้กู้ ยืม
ส่วนบคุคล 

อตัรำร้อยละ
ของค่ำเผื่อหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูค่ำ
หลกัประกัน 
(ร้อยละ) 

อตัรำร้อยละ
ของค่ำเผื่อหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูค่ำ
หลกัประกัน 
(ร้อยละ) 

อตัรำร้อยละของ
ค่ำเผื่อหนีส้งสยั

จะสญู 

ไมค้่ำงช ำระ 1 75 1 75 1 
ค้ำงช ำระไมเ่กิน 1 เดือน 2 75 2 75 1 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 เดือนถึง 3 เดือน 2 55-65 2 55-65 2 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 100 0 20 25-45 100 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 100 0 100 15 100 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 100 0 100 0 100 

หมำยเหตุ ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัรำร้อยละของค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลือตำมสญัญำ-ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้-มูลค่ำ
หลกัประกนัท่ีค ำนวนในอตัรำตำมตำรำงข้ำงต้น) 

กำรวิเครำะห์คณุภำพของลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสนิเชื่อลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำให้กู้ ยืมมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี  ้

จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำเช่ำซือ้ 
31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561   31 ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระไมเ่กิน 1 ปี 3,726.42 62.69 2,160.25 63.61 779.11 75.53 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได้ (784.76) (13.20) (453.29) (13.35) (123.52) (11.97) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 2,941.66 49.49 1,706.96 50.26 655.59 63.56 
 ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (111.56) (1.88) (78.95) (2.32) (56.08) (5.44) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนที่ถึงก าหนดช าระไม่เกิน 
1 ปี - สุทธิ 2,830.10 47.61 1,628.00 47.94 599.51 58.12 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระใน 1 -5 ปี 2,217.63 37.31 1,235.93 36.39 252.39 24.47 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได้ (352.07) (5.92) (188.92) (5.56) (27.82) (2.70) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 1,865.56 31.39 1,047.01 30.83 224.57 21.77 
หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (24.14) (0.41) (13.72) (0.40) (4.81) (0.47) 
รวมลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ใน 1-5 ปี - สุทธิ 

 
1,841.42 30.98 

 
1,033.28 30.42 

 
219.76 21.31 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม 5,944.05 100.00 3,396.18 100.00 1,031.51 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได้ (1,136.84) (19.13) (642.22) (18.91) (151.34) (14.67) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 4,807.22 80.87 2,753.96 81.09 880.17 85.33 
หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (135.70) (2.28) (92.68) (2.73) (60.90) (5.90) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม - สุทธิ 4,671.52 78.59 2,661.28 78.36 819.27 79.42 
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หำกพิจำรณำลกูหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้โดยจ ำแนกตำมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ พบว่ำประมำณร้อยละ 62-75 ของลกูหนีต้ำม
สญัญำเช่ำซือ้มีก ำหนดกำรช ำระหนีไ้ม่เกิน 1 ปี เนื่องจำกบริษัทฯ ให้เช่ำซือ้สนิทรัพย์ที่เป็นรถยนต์ใช้แล้วและรถจกัรยำนยนต์
ใหม่ โดยมีระยะเวลำกำรให้สนิเชื่อเช่ำซือ้อยู่ระหว่ำง 12-36 งวด หรือคิดเป็นประมำณ 1-3 ปี 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 
 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561   31 ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ไมค้่ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไมเ่กิน 1 เดือน 2,754.41 57.30 1,495.11 54.29 351.23 39.90 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 ถึง 3 เดือน 1,672.39 34.79 1,027.06 37.29 419.00 47.60 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 291.11 6.06 144.67 5.25 46.11 5.24 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 44.77 0.93 53.88 1.96 27.12 3.08 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 44.54 0.93 33.24 1.21 36.71 4.17 
รวม 4,807.22 100.00 2,753.96 100.00 880.17 100.00 

หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (135.70) (2.82) (92.68) (3.37) (60.90) (6.92) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิ 4,671,52 97.18 2,661.28 96.63 819.27 93.08 

หำกพิจำรณำลกูหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้โดยจ ำแนกตำมอำยหุนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ พบว่ำลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้สว่นใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดีคือไม่ค้ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมำณร้อยละ 40-57 และค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 ถึง 3 เดือน
คิดเป็นประมำณร้อยละ 34 – 47 ของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ซึ่งหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูจะพบว่ำ สิน้ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 135.70 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.82   
ของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้รวม  ณ สิน้ปี 2561  กลุม่บริษัทฯตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 92.68 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2560 
ซึง่เกิดจำกพอร์ตสนิเชื่อลดลง และในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 60.90 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อย
ละ 6.92 ของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้รวม ซึง่เป็นระดบัที่ไม่แตกต่ำงจำกปีก่อนมำก  

จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำให้กู้ยืม 
31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ไมเ่กิน 1 ปี 

 
16,601.48 

 
84.26 

 
25,026.61 

 
81.63 

 
33,110.37 

 
80.16 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได้ (1,893.10) (9.61) (3,067.41) (10.01) (4,460.03) (10.80) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม 14,708.37 74.65 21,959.20 71.62 28,650.34 69.37 
หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (339.24) (1.72) (497.78) (1.62) (341.82) (0.83) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ไม่เกิน 1 ปี-สุทธิ 

 
14,369.13 

 
72.93 

 
21,461.42 

 
70.00 

 
28,308.52 

 
68.54 

ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ใน 1 -5 ปี 

 
3,102.05 

 
15.74 

 
5,632.09 

 
18.37 

 
8,192.48 

 
19.84 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได้ (468.69) (2.38) (912.25) (2.98) (1,381.99) (3.35) 
รวมตำมสญัญำให้กู้ ยืม 2,633.36 13.36 4,719.84 15.39 6,810.49 16.49 
หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (62.65) (0.32) (33.21) (0.11) (30.17) (0.07) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระใน 1-5 ปี-สุทธิ 

 
2,570.71 

 
13.05 

 
4,686.63 

 
15.29 

 
6,780.32 

 
16.42 
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จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำให้กู้ยืม 
31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืมรวม 19,703.53 100.00 30,658.70 100.00 41,302.85 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได้ (2,361.79) (11.99) (3,979.66) (12.98) (5,842.02) (14.14) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม 17,341.74 88.01 26,679.04 87.02 35,460.83 85.86 
หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (401.89) (2.04) (530.99) (1.73) (372.00) (0.90) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมรวม-สุทธิ 16,939.85 85.97 26,148.05 85.29 35,088.84 84.95 

เมื่อพิจำรณำลูกหนีจ้ำกกำรให้กู้ ยืมโดยจ ำแนกตำมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ พบว่ำลูกหนีต้ำมสัญญำให้กู้ ยืมส่วนใหญ่มี
ก ำหนดกำรช ำระหนีไ้ม่เกิน 1 ปีคิดเป็นประมำณร้อยละ 80 ของลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืมเนื่องจำกกำรปลอ่ยสินเชื่อให้กู้ ยืม
ของบริษัทตำมประเภทของหลกัประกนัส่วนมำกคือ สนิเชื่อส ำหรับรถยนต์ทั่วไป รถจักรยำนยนต์ และบ้ำนหรือโฉนดที่ดิน ซึ่ง
สว่นมำกจะมีระยะเวลำผ่อนช ำระไม่เกิน 24 งวด 

ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม 
31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561   31 ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ไมค้่ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไมเ่กิน 1 เดือน 13,533.64 78.04 22,133.30 82.96 26,928.61 75.94 

ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 ถึง 3 เดือน 3,316.01 19.12 3,878.64 14.54 7,439.33 20.98 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 337.20 1.94 500.75 1.88 761.27 2.15 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 81.15 0.47 110.28 0.41 225.58 0.64 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 73.73 0.43 56.06 0.21 106.04 0.30 
รวม 17,341.74 100.00 26,679.04 100.00 35,460.83 100.00 

หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (401.89) (2.32) (530.99) (1.99) (372.00) (1.05) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืม-สุทธิ 16,939.85 97.68 26,148.05 98.01 35,088.84 98.95 

หำกพิจำรณำลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืมโดยจ ำแนกตำมอำยหุนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ พบว่ำลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืมส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ไม่ค้ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมำณร้อยละ 75 – 83 และค้ำงช ำระมำกกว่ำ1 ถึง 3 
เดือน คิดเป็นประมำณร้อยละ 14 - 21 ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 3 ถงึ 12 เดือนคิดเป็นประมำณร้อยละ 2 และมีเพียงร้อยละ 1 ของ
ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืมที่ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ จะตัง้ค่ำเผ่ือตำมระยะเวลำที่ค้ำงช ำระตำมที่กลำ่ว
ข้ำงต้น ซึ่งหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะพบว่ำ ณ สิน้ ปี 2562, 2561 และ สิน้ปี 
2560 กลุม่บริษัทฯ ได้ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 372.00 ล้ำนบำท 530.99 ล้ำนบำท และ 401.89 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำ
ร้อยละ  1.05 ,  1.99 , และร้อยละ 2.32  ของลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืมซึง่อตัรำกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงตำมล ำดับ 
แสดงให้เห็นถงึคณุภำพลกูหนีท้ี่ดีขึน้ตำมล ำดบั  

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีเ้ป็นกำรให้กู้ ยืมเพื่อกำรพำณิชย์ เพื่อโครงกำร และเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค ส ำหรับใข้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนระยะสัน้ หรือส ำหรับขยำยกิจกำรอนัเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ  

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ ณ สิน้ปี 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้
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เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้(หน่วย:ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้ 1,678.19 1,133.97 952.78 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ 1.61 3.62 3.49 

รวมเงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 1,679.80 1,137.59 956.27 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.09) (373.29) (376.29) 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรปรับมลูค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี  ้ (1.23) (0.46) (0.04) 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ สุทธิ 1,305.48 763.85 579.93 

คุณภาพลูกหน้ี 

กลุ่มบริษัทมีกำรจัดชัน้เงินให้สินเชื่อและกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดย ณ 
31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนี ้
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

อตัรำท่ีใช้ในกำรตัง้ค่ำเผื่อ
หนีส้งสยัจะสญู 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 

จดัชัน้ปกต ิ 882.22 77.55 704.25 73.65 1 

จดัชัน้กล่ำวถึงเป็นพิเศษ 26.75 2.35 26.31 2.75 2 
จดัชัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำน 0.80 0.07 17.31 1.81 100 
จดัชัน้สงสยั 9.28 0.82 - - 100 
จดัชัน้สงสยัจะสญู 218.54 19.21 208.40 21.79 100 
รวม 1,137.59 100.00 956.27 100.00  

หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (373.75) (32.85) (376.29) (39.35) 
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 

763.85 67.15 579.93 60.65 

หำกพิจำรณำเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีโ้ดยจ ำแนกตำมกำรจัดชัน้หนี ้พบว่ำเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีส้่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ 
จดัชัน้ในเกณฑ์ปกติ  คิดเป็นร้อยละ 73 จดัชัน้กลำ่วถงึเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 2.75  จดัชัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำนคิดเป็นร้อยละ 
1.81 และจัดชัน้สงสยัจะสญูร้อยละ 21.79  แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูจะพบว่ำ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 376.29  ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 39.35 ซึ่งมีอัตรำที่
มำกกว่ำเงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีท้ี่ด้อยคณุภำพรวม 

ลูกหน้ีเงนิให้กู้ยืมจากการซ้ือลูกหน้ี 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ เป็นรำยกำรซือ้หนีด้้อยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงินมำบริหำร ซึง่มีรำยกำรซือ้ขำยใน
ระหว่ำงปี ซึง่มีควำมเคลือ่นไหวและยอดคงเหลอืดังนี  ้
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ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้(หน่วย:ล้ำนบำท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ต้นงวด 2,311.62 2,742.05 3,188.78 

ซือ้เพิ่ม 585.88 1,048.58 21.00 

ตดัจ ำหน่ำยจำกกำรรับช ำระหนี  ้ (155.45) (601.85) (205.35) 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ปลำยงวด 2,742.05 3,188.78 3,004.43 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (3.29) (4.41) (3.51) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมจากการซือ้ลูกหนี ้สุทธิ 2,738.76 3,184.76 3,000.93 

ในปี 2560 บริษัทฯได้ซือ้หนีต้ำมรำคำทนุทัง้หมด 585.88  ล้ำนบำท และมีกำรรับช ำระในระหว่ำงปี จ ำนวน 155.45  ล้ำนบำท 
และมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนีจ้ ำนวน  3.29  ล้ำนบำท ท ำให้ ณ สิน้ปี 2560 จงึมี
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนีค้งเหลอื  2,738.76  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.21 ของสนิทรัพย์รวม และในปี 2561  ซือ้
หนีร้ะหว่ำงปี ตำมรำคำทนุทัง้หมด 1,048.58  ล้ำนบำท มีกำรรับช ำระระหว่ำงปี จ ำนวน 601.85  ล้ำนบำท และมีกำรตัง้ค่ำ
เผ่ือกำรด้อยค่ำของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนีจ้ ำนวน  4.41  ล้ำนบำท ท ำให้ ณ สิน้ปี   2561 มีลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำก
กำรซือ้ลกูหนีค้งเหลอื 3,184.76  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.12 ของสนิทรัพย์รวม 

ส ำหรับปี 2562 บริษัทฯซือ้หนีต้ำมรำคำทนุทัง้หมด 21 ล้ำนบำท มีกำรรับช ำระระหว่ำงปีจ ำนวน 205.35 ล้ำนบำท มีกำรตัง้
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเพิ่มเติม 3.51 ล้ำนบำท ท ำให้มีลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนีส้ทุธิ 3,000.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
6.60 ของสนิทรัพย์รวม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนร้อยละ 9.84 ของหุ้น
สำมัญที่จ ำหน่ำยแล้ว คิดเป็นมลูค่ำ  157.71 ล้ำนบำท และ ณ 31 ธันวำคม 2559  เงินลงทนุเผ่ือขำย มีมลูค่ำ ยติุธรรมจ ำนวน  
251.98  ล้ำนบำท  ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทฯได้มีกำรโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ เป็น เงินลงทนุในบริษัทย่อยหลงัจำกที่บริษัท 
ได้เพิ่มสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนำทร จ ำกัด (มหำชน) 

ในปี 2560-2562 กลุม่บริษัทได้มีกำรรับรู้เงินลงทนุซึง่ลงทนุโดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) สิน้สดุ ณ สิน้ ปี 
จ ำนวน 347.52 ล้ำนบำท, 198.41 ล้ำนบำทและ 550.58 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำนเพื่อใช้เป็นที่ท ำกำรของส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำเป็นสว่นใหญ่มีบำง
สำขำที่มีที่ดินและอำคำรที่ใช้เป็นสินทรัพย์ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ สินทรัพย์ถำวรส่วนใหญ่จะเป็นส่วนปรับปรุง
อำคำร เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน อปุกรณ์ส ำนกังำน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสนิทรัพย์
สว่นใหญ่ ประมำณร้อยละ 57 ของสนิทรัพย์ถำวรรวม ณ สิน้ปี 2562  เป็นอำคำรและอุปกรณ์สทุธิทัง้สิน้ประมำณ 364.76 
ล้ำนบำท รองลงมำคือ เคร่ืองตกแต่งส ำนักงำน ยำนพำหนะประจ ำสำขำและส ำหรับผู้บริหำร และอุปกรณ์ส ำนักงำนรวมถึง
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คิดเป็นประมำณร้อยละ 16, 15  และ 11 ตำมล ำดับ  กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิทัง้สิน้
ประมำณ  640 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 1.41 ของสนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

หลังจำกบริษัทฯได้เข้ำซือ้หุ้ นของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกัด 
(มหำชน)) บริษัทฯได้ให้ผู้ เชี่ยวชำญท ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ระบุได้ ซึ่งประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อ 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน สนิทรัพย์และหนีส้ินอื่น และหนีส้ินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี พบว่ำ มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิจำก
กำรประเมินมีมลูค่ำมำกกว่ำมลูค่ำเงินสดที่บริษัทฯจ่ำยซือ้ไปเป็นจ ำนวน 554.00 ล้ำนบำท     

หน้ีสิน 

ณ สิน้ปี 2560 – สิน้ปี 2562 หนีส้ินหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะยำว เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบัน
กำรเงิน และหุ้นกู้  โดยหนีส้ินของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 22,202 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 25,270  ล้ำน
บำท ณ สิน้ปี 2562 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ  6.68 ต่อปีโดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรกู้ ยืมเพื่อกำรให้บริกำร
ปลอ่ยสนิเชื่อตำมสญัญำเช่ำซือ้ และตำมสญัญำให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบคุคล  

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

 
โครงสร้ำงหนีส้ินท่ีมภีำระดอกเบีย้ 

 

งบตรวจสอบ 
 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินรับฝำก 6,067.78 28.72 7,273.97 30.18 6,348.33 26.59 
ตรำสำรหนีท่ี้ออก 6.00 0.03 6.00 0.02 6.00 0.03 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 1,700.00 8.05 3,400.00 14.11 923.52 3.87 
ตัว๋แลกเงิน 600.00 2.84 650.00 2.70 980.00 4.11 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและ 
สญัญำเช่ำซือ้ 

 
70.74 

 
0.33 

 
48.45 

 
0.20 

 
21.84 

 
0.09 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อใช้ในกำรซือ้ลกูหนี  ้ - - 338.83 1.41 - - 
หู้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ 8,565.00 40.54 8,938.08 37.08 11,220.29 47.00 
เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,119.44 19.49 3,445.83 14.30 4,372.53 18.32 
รวมหนีส้ินที่มภีาระดอกเบีย้ 21,128.96 100.00 24,101.16 100.00 23,872.51 100.00 

หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินตั๋วแลกเงิน  เงินกู้ ยืมระยะสัน้
เพื่อใช้ในกำรซือ้ลกูหนี ้หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน เงินรับฝำกและตรำสำรหนีท้ี่ออก 

หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 21,128.96 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2560 เป็น  23,872.51 
ล้ำนบำท ณสิน้ปี 2562 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.29 ต่อปีโดยสำเหตุหลกัในกำรกู้ ยืมคือเพื่อขยำยกำร
ให้บริกำรปลอ่ยสนิเชื่อของกลุม่บริษัทฯอย่ำงไรก็ตำม ณ สิน้ปี 2562  อัตรำสว่นของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเติบโตอย่ำงมำก เนื่องจำก
บริษัทฯต้องกำรลดหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ระยะสัน้ให้สอดคล้องกับระยะเวลำในกำรให้สินเชื่อและลดต้นทุนทำงกำรเงิน 
หำกพิจำรณำจำกยอดรวมหนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้ของสิน้ปี 2562 แล้วจะเห็นว่ำลดลงจำกปี 2561 เล็กน้อย เนื่องจำกบริษัท
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ได้รับเงินเพิ่มทุนจำกกำรเสนอขำยให้แก่นักลงทุนในวงจ ำกัดและกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สำมญัของบริษัทครัง้ที่ 1  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้เสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสัน้ต่อผู้ลงทนุสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ ที่วงเงินรวมทัง้สิน้ 
2,000 ล้ำนบำท อำยุไม่เกิน 270 วนั และบริษัทได้ปรับเพิ่มวงเงินรวมในกำรออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ดงักลำ่วเป็น 3,000 ล้ำน
บำท และปรับเป็น 4,000 ล้ำนบำท ในปี 2559 ทัง้นี ้ณ 31ธันวำคม 2562  บริษัทมีตั๋วแลกเงินที่ออกขำยแล้วจ ำนวน  980 
ล้ำนบำท และบริษัทฯได้ออกและขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันให้แก่ผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่ จ ำนวน 
3,550 ล้ำนบำท มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.1 – 4.4  ต่อปี โดยหุ้นกู้ฯมีอำย ุ3 ปี ถึง 4 ปี รวมทัง้บริษัทฯได้มีวงเงินสินเชื่อระยะ
ยำวกบัสถำบนักำรเงินอีกจ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท 

หลงัจำกที่บริษัทฯเข้ำถือหุ้นใน บริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งสำมำรถระดมทุนได้จำกกำรรับเงินฝำก ท ำให้ ณ 
สิน้ปี 2560 บริษัทมีเงินรับฝำกจ ำนวน 6,067.78 ล้ำนบำท, สิน้ปี 2561 จ ำนวน 7,273.97 ล้ำนบำท และสิน้ปี 2562 จ ำนวน 
6,348.33 ล้ำนบำท 

หำกพิจำรณำกำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นและอตัรำสว่นหนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ  31
ธันวำคม 2562 อยู่ที่ 1.25 และ 1.18 เท่ำตำมล ำดบั  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 หน่วย ณ สิน้ปี 2560 ณ สิน้ปี 2561 ณ สิน้ปี 2562 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ล้ำนบำท 9.426.83 11,862.86 18,388.38 
จ ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั ล้ำนหุ้น 1,087.32 1,147.77 1,336.25 
มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั  บำท/หุ้น 8.67 10.33 13.76 
จ ำนวนหุ้นปรับลดเต็มมลูค่ำ ล้ำนหุ้น 1,087.31 1,147.77 1,336.25 
มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุ้นปรับลดเต็มมลูค่ำ  บำท/หุ้น 8.67 10.33 13.76 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 30.12 24.20 25.97 

สิน้ปี  2560 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน  9,426.83  ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2559 จ ำนวน  2,584.60  ล้ำนบำทซึ่ง
เกิดจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 41.82 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทคิดเป็นมูลค่ำเงินปันผลจ ำนวน 41.82 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดจ ำนวน 5.23 ล้ำนบำท 
รวมทัง้ในปี 2560 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิแปลงสภำพได้ และมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพจ ำนวน 50,200 หน่วย 
แปลงสภำพเป็น 53,513 หุ้น  

สิน้ปี 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 11,862.86 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 2,436.03 ล้ำนบำท ซึง่เกิด
จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 68.5 ล้ำนบำท และในปี 
2561 บริษัทฯได้เพิ่มสดัสว่นกำรลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) จำกเดิมร้อยละ 36.35 เป็นร้อย
ละ 45.34 จงึท ำให้เกิดสว่นต ่ำกว่ำทนุจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยจ ำนวน 321.62 ล้ำนบำท 

สิน้ปี 2562 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 18,388.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 6,525.52 ล้ำนบำท ซึง่เกิด
จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 120.47 ล้ำนบำท กำรเพิ่มทุน
เพื่อขำยให้แก่นกัลงทุนในวงจ ำกดัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 2,565 ล้ำนบำท รวมทัง้กำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
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ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทครัง้ที่ 1 จ ำนวน 11.00  ล้ำนบำทและในปี 2562 บริษัทฯได้เพิ่มสดัส่วนกำรลงทนุในบริษัทย่อย บริษัท
เงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) จำกเดิมร้อยละ 45.34 เป็นร้อยละ 82.04 จงึท ำให้เกิดส่วนต ่ำกว่ำทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยจ ำนวน 648.78 ล้ำนบำท 

 

2) สภาพคล่อง 

จุดประสงค์ของกำรบริหำรสภำพคล่องของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเงินทุนให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันทำง
กำรเงินทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต รวมถงึสำมำรถหำประโยชน์จำกโอกำสทำงกำรตลำดที่เหมำะสมตำมที่เกิดขึน้ได้ โดยภำระ
ผูกพันทำงกำรเงินของบริษัทฯ เกิดจำกกำรช ำระหนีเ้มื่อครบก ำหนด ควำมต้องกำรแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในกำร
ประกอบกิจกำร เป็นต้น 

 

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

กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน 1,404.13 (1,478.66) (3,992.32) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน-
ปรับปรุง/1 

 
6,440.54 

 
5,539.83 

 
3,473.43 

กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (455.76) 1,088.64 (68.10) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน 191.60 948.37 3,306.67 
เงนิสดและรายได้เทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ 1,139.97 558.35 (753.74) 

หมำยเหตุ: /1 กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนนิงำนปรับปรุงโดยไม่รวมรำยกำรลกูหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้และลกูหนีใ้ห้กู้ ยืม ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจำกกำร
ซือ้ลกูหนี ้

 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

ในปี 2560 –2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 1,404 ล้ำนบำท และใช้ไป 1,479 ล้ำนบำทและ 3,992 
ล้ำนบำทตำมล ำดบั ซึ่งจัดว่ำเป็นปกติของธุรกิจให้บริกำรปล่อยสินเชื่อของบริษัทที่มิได้เป็นสถำบันกำรเงินที่มีกำรขยำยตัว
ของกำรลงทุนในลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสินเชื่อเพิ่มมำกขึน้ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปล่อยสินเชื่อเพิ่มมำกขึน้ในอัตรำเฉลี่ยร้อย
ละ  28 ต่อปี ท ำให้พอร์ตสนิเชื่อของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้จำก 22,149 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 36,341 ณ สิน้ปี 2562  ดงัที่
ได้กลำ่วในหัวข้อลกูหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้และให้กู้ ยืม และในปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มำเพิ่มเติมจำกกำรเพิ่มทนุและกำร
แปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิอีก 3,098 ล้ำนบำท 

ทัง้นี ้หำกไม่รวมกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสนิเชื่อทัง้สองประเภทและลกูหนีจ้ำกกิจกำรที่เก่ียวข้อง ซึ่งอำจพิจำรณำ
ว่ำเป็นกำรลงทุนในสนิทรัพย์ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่ค่อนข้ำงดีอย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรลดเงินรับ
ฝำกลงจงึท ำให้กระแสเงินสดลดลงตำมล ำดบั  
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กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

ในปี 2560  กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ำยในกำรลงทุน 645  ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลงทุนเพื่อซือ้สินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้
ประมำณ 223 ล้ำนบำท ทัง้นี ้กำรลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่ำว ได้แก่กำรลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน
อปุกรณ์ส ำนกังำนและยำนพำหนะ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ และให้กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 
และในปี 2560 บริษัทฯมีกำรลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสำมญัของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน) อีกร้อยละ 26.51 
ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วในมลูค่ำ 556 ล้ำนบำท สว่นในปี 2561 กลุม่บริษัทฯมีกระแสเงินสดรับจำกกำรลงทุน 1,088 ล้ำนบำท 
จำกกำรขำยเงินลงทนุเพื่อค้ำและเงินลงทนุเผ่ือขำย อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 กลุม่บริษัทฯก็ยังคงมีกำรลงทนุเพิ่มในสนิทรัพย์
ถำวรเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ รวมทัง้มีกำรลงทนุเพิ่มเติมในหุ้นสำมัญของบริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) อีก 592 
ล้ำนบำท ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 45.34  สว่นในปี 2562 กลุ่ม
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ำยในกำรลงทุน 68 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลงทุนเพื่อซือ้ในสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ประมำณ 290 ล้ำน
บำท อีกทัง้มีกำรลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสำมัญของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกัด (มหำชน) อีก 6,341 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วน
กำรถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 82.04 

กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ 

ในปี 2560 – ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน อยู่ระหว่ำง 191–3,307  ล้ำนบำท โดยมีแหล่งเงินทุน
หลกันอกเหนือจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนคือ เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ตัว๋แลกเงิน และ
กำรออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ รวมทัง้ในปี 2560 และปี 2562 ยังได้รับเงินเพิ่มทนุจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญัของบริษัท และเงินเพิ่มทุนเพื่อขำยให้นกัลงทนุในวงจ ำกดั ซึง่กำรกู้ เงินเพิ่มและกำรเพิ่มทนุดังกลำ่ว กลุ่มบริษัทฯ มี
วตัถปุระสงค์เพื่อน ำเงินมำลงทนุในกำรขยำยสำขำและขยำยกำรให้สนิเชื่อเช่ำซือ้และให้กู้ ยืมเพิ่มมำกขึน้ 

3) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งที่มำของเงินทุนจำกกำรพึ่งพำเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสญัญำใช้
เงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั รองลงมำคือ กำรออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ กำรรับฝำกเงิน และกำร
ออกตั๋วแลกเงิน โดยมำกกว่ำร้อยละ 40 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมดเป็นหนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้ที่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน
ใน 1-3 ปี ณ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมดจ ำนวน  23,872.51  ล้ำนบำท นอกจำกนี ้
กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนที่มำจำกส่วนของทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 1,336.25  
ล้ำนบำท  

โครงสร้างเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ำกบั 1.99 เท่ำ 1.88 เท่ำ และ 1.25  
เท่ำ ตำมล ำดบั อัตรำสว่นหนีส้นิต่อทนุปรับลดลงเนื่องมำจำกกลุ่มบริษัทฯ มีปริมำณกำรใช้เงินทนุเพื่อรองรับกำรเติบโตของ
กำรให้บริกำรสนิเชื่อ ท ำให้หนีส้นิเพิ่มขึน้จำกกำรกู้ ยืมเงินในรูปแบบต่ำงๆอย่ำงมีนยัส ำคัญ สว่นก ำไรสะสมก็เติบโตขึน้จำก
ก ำไรที่เพิ่มขึน้สง่ผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ตำมล ำดบั และกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญจะท ำให้สว่นของผู้ ถือหุ้นไม่ลดลง 
รวมทัง้ในปี 2562 อตัรำสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงอย่ำงมำกเนื่องจำกบริษัทมีกำรเพิ่มทนุเพื่อขำยแก่นกัลงทนุแบบ
เฉพำะเจำะจงและมีกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
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ความสัมพันธ์ของแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุนท่ีส าคัญ 

แหล่งท่ีมำและใช้ไปของเงินทนุท่ีส ำคญัจ ำแนก
ตำมระยะเวลำครบก ำหนด 

งบตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
แหล่งทีม่าของเงินทนุ           
หนีส้ินระยะสัน้  11,569.71 37.85 15,660.35 43.16 12,601.43 29.37 
หนีส้ินระยะยำว 9,559.25 31.27 8,440.81 23.26 11,271.08 26.27 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น       
-ทนุช ำระแล้ว 1,087.37 3.56 1,147.77 3.16 1,336.25 3.11 
-ก ำไรสะสม 6,878.51 22.52 9,575.76 26.39 13,209.64 30.78 
-ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั 1,424.76 4.66 1,424.76 3.93 4,455.07 10.38 
- ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นจำกกำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

36.19 0.12 36.19 0.10 36.19 0.08 

แหล่งที่มาของเงนิทุน-รวม 30,555.79 100.00 36,285.64 100.00 42,909.66 100.00 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน       
ไมเ่กิน 1 ปี 17,750.81 69.19 23,500.96 71.74 29,267.03 74.11 
1 ปี ขึน้ไป 7,904.80 30.81 9,256.59 28.26 10,221.94 25.89 
แหล่งใช้ไปของเงนิทุน-รวม 25,655.61 100.00 32,757.55 100.00 39,488.97 100.00 

หำกพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ของแหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทนุที่ส ำคญั พบว่ำแหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทุนที่ส ำคัญของ
กลุม่บริษัทฯ ในปี 2560 -2562 บริษัทฯก็ยังคงพิจำรณำแหล่งเงินทุนระยะสัน้และระยะยำวให้เหมำะสมกับกำรปลอ่ยสนิเชื่อ 
แต่เนื่องจำกบริษัทฯมีหุ้นกู้ระยะยำวที่ใกล้จะครบก ำหนดในปีต่อไป จงึท ำให้สดัสว่นของเงินกู้ระยะสัน้เพิ่มขึน้  

ในปี 2562 สดัส่วนของเงินกู้ ระยะสัน้และเงินกู้ระยะยำวก็ไม่แตกต่ำงจำกปี 2561 ซึ่งเป็นผลจำกกำรปรับสดัส่วนของแหล่ง
เงินทุนให้สอดคล้องกบักำรปลอ่ยสินเชื่อ และมีหุ้นกู้ ระยะยำวใกล้ครบก ำหนด ซึง่กลุ่มบริษัทฯก็ได้มีกำรวำงแผนจัดหำเงินทุน
ทัง้ระยะสัน้และระยะยำวอย่ำงเหมำะสม 

หำกพิจำรณำสภำพคล่องจำกอัตรำส่วนของเงินให้กู้และเงินกู้ ในปี 2560–ปี 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ  จะพบว่ำกลุ่มบริษัทฯ
สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนของเงินให้กู้และเงินกู้ ได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง คือ อยู่ในระดับ 1.28-1.68 เท่ำ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ใช้
เงินกู้ ยืมที่ได้มำเพื่อกำรปลอ่ยสนิเชื่อเกือบทัง้หมด 

 

 
งบตรวจสอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้  (เท่ำ) 1.28 1.38 1.68  
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4) ภาระผูกพันนอกงบดุล 

ภำระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ สิน้ปี 2560 สิน้ปี 2561 สิน้ปี 2562 
ภำยใน 1 ปี 286.50 352.92 485.07 
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 254.30 338.67 469.14 
รวม 540.80 691.59 954.21 

ภำระผูกพนันอกงบดุลของกลุ่มบริษัทฯ ณ 31 ธันวำคม 2560, 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกบั 540.80, 
691.59 และ 954.21 ล้ำนบำท ตำมล ำดับโดยเป็นภำระผูกพันที่เกิดจำกสัญญำเช่ำที่ท ำกำรของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 5.74, 5.83  และ 5.19 เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ 

14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงิน  5,200,000 บำท และที่ประชมุสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 5,860,000  บำท ซึ่งเป็นค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำนงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะบริษัทและงบกำรเงินรวม นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนดงักลำ่ว บริษัทฯ ไม่มีค่ำบริกำรอื่น
ที่ต้องช ำระให้แก่ผู้สอบบญัชีหรือส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  รวมทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินที่ถกูต้องครบถ้วน  งบ

กำรเงินของบริษัทฯจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบติั

อย่ำงสม ่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรที่ดีในกำรจดัท ำ มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอใน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน และผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ 

 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสม  เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมลูทำงกำรเงินมีควำมถกูต้อง 

ครบถ้วน   

 คณะกรรมกำรได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณุภำพของ

รำยงำนทำงกำรเงิน  รวมทัง้กำรควบคมุภำยในแล้ว เห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ  สำมำรถให้ควำม

เชื่อมัน่ว่ำ งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31  ธันวำคม  2562  มีควำมเชื่อถือได้ 

 

 

 

 

      นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ                 นำยฉตัรชยั    แก้วบตุตำ 

              ประธำนกรรมกำร     ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัท   ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำร

อิสระที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรจ ำนวน  3  ท่ำน  และมีกรรมกำรสองท่ำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนบญัชีและ

กำรเงิน โดยทกุท่ำนเป็นบคุคลอิสระจำกกำรบริหำรงำนของบริษัท ดงันี  ้

 นำยวินยั  วิทวสักำรเวช เป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล เป็น กรรมกำรตรวจสอบ 

 นำยวีระชยั   งำมดีวิไลศักด์ิ เป็น กรรมกำรตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบที่ได้ ก ำหนดไว้รวมทัง้ปฏิบติัหน้ำที่ตำมที่ได้รับอบหมำย 

จำกคณะกรรมกำรโดยให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติัตำมจริยธรรม ควำมโปร่งใส กำรถ่วงดุลอ ำนำจ และควำมสำมำรถที่

ตรวจสอบได้ รวมทัง้ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำร

ควบคมุกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร กำรพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรปฏิบติั

ตำมข้อก ำหนดและข้อบงัคบัของบริษัท ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมูลและระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีควำมเห็นว่ำบริษัท มีกำรควบคมุภำยในอย่ำงเพียงพอ   

 ในปี 2562  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชมุรวม 4  ครัง้ ซึง่ได้เชิญ ผู้สอบบัญชี รวมทัง้ผู้ตรวจสอบระบบกำร

ควบคมุภำยใน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เข้ำร่วมประชมุตำมวำระอนัควรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร 

เพื่อทรำบและด ำเนินกำรเป็นรำยไตรมำส ซึง่พอจะสรุปได้ดงันี  ้

1.  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส สอบทำนและเห็นชอบในกำรเสนอรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำปีต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 

2.  รับทรำบและเสนอควำมคิดเห็นต่อผลกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

3.  พิจำรณำผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในอนัเก่ียวเนื่อง

กบัระบบกำรปฏิบติังำน และกำรควบคมุภำยในองค์กร  และเสนอฝ่ำยจัดกำรเพื่อพิจำรณำปรับปรุง และแก้ไขตำมควรแก่กรณี

รวมทัง้ติดตำมผลควำมคืบหน้ำของกำรปรับปรุงและแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 

4.  ดแูลให้มีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 



 
บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)  รำยงำนประจ ำปี  
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5.  พิจำรณำเหตุผลและให้ควำมเห็นต่อกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ระหว่ำงบริษัท, บริษัทย่อย และผู้ที่อำจมี

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่เมื่อพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำกำรท ำรำยงำนสว่นใหญ่เป็นกำรท ำรำยกำรเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ

ของบริษัทฯ และเงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกิจ รวมทัง้พิจำรณำมำตรกำรขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้รัดกุมและเพียงพอ 

6. พิจำรณำคดัเลอืกและเสนอ นำงอโนทยั  ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตเลขที่ 3442 และ/หรือนำยไพบูล  

ตนักลู ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตเลขที่ 4298 และ/หรือ น.ส.สนิสริิ  ทังสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7352 แห่ง บริษัท   ไพร้

ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชี  บริษัทประจ ำปี 2562 และเสนอก ำหนดค่ำสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ และน ำเสนอให้ที่ประชมุ สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี พิจำรณำอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท

และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 

7.  พิจำรณำคดัเลอืก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน 

รวมทัง้พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบให้ครอบคลมุกำรปฏิบติังำนทกุระบบ 

        กำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี  2562  ได้รับควำมร่วมมือด้วยดีจำกทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ซึง่ทำง

คณะกรรมกำรตรวจสอบขอขอบคณุมำ  ณ  โอกำสนี  ้          

        

          

                              นำยวินยั   วิทวสักำรเวช  

              ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ .ศ .  2562 
 



 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
 
ควำมเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (บริษทั) และบริษทัย่อย )กลุ่มกิจการ( และงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั แสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ .ศ . 2562 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่ส าคญั 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกิจการและกจิการ
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนด 
โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนียัส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าไดน้ าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
 
 
 
 



 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมและลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมส่วนบคุคล และ 
เงินให้สินเชือ่แก่ลกูหน้ี  
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 เรื่อง ลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซื้อ ข้อที่ 11 เรื่อง ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืส่วนบุคคล และขอ้ที่ 12 เรื่อง เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อมีสดัส่วนรอ้ยละ 2 ของสินทรพัยร์วมของ
กลุ่มกิจการ ในขณะที่ ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 
ส่วนบุคคลมสีดัส่วนรอ้ยละ 77 ของสินทรพัยร์วมของกลุ่มกิจการ 
และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีมีสดัส่วนร้อยละ 1 ของสินทรพัยร์วม
ของกลุ่มกิจการ  ทัง้น้ี กลุ่มกิจการได้ติดตามผลการช าระหน้ีของ
ลูกหน้ีและจดักลุ่มลูกหน้ีเหล่าน้ีตามระยะเวลาหน้ีคงค้างของยอด
คงเหลอื แลว้ใช้หลกัเกณฑเ์ดยีวกนัในการประเมนิค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญ  นอกจากน้ี กลุ่มกิจการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตาม
ระยะเวลาการค้างช าระของลูกหน้ีคงเหลอื สุทธิดว้ยดอกเบี้ยที่ยงั
ไม่ถอืเป็นรายไดแ้ละหลกัประกนั )ถ้าม(ี โดยใชอ้ตัราการตัง้ค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญคงที่ตามนโยบายบญัชขีองกลุ่มกจิการ 
 

ขา้พเจ้าพิจารณาว่า ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซือ้ ลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืและลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืส่วนบุคคล และเงิน
ให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี เป็นเรื่องส าคญั เน่ืองจากเป็นเรื่องที่ผูบ้ริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจและใช้สมมติฐานในการประมาณการมูลค่าของ
หลักประกัน กลุ่มกิจการได้บันทึกตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ ลูกหน้ีเงินให้กู้ยมืและลูกหน้ีเงินให้กู้ยมื
ส่วนบุคคล และเงินใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีตามนโยบายบญัชขีองกลุ่ม
กจิการอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
ลูกหน้ีดงักล่าวขึน้อยู่กบัมูลค่าของหลกัประกนั ระยะเวลาการค้าง
ช าระของลูกหน้ี และประเภทของหลกัประกนั 
 

ขา้พเจา้ตรวจสอบค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืและลูกหน้ีเงนิให้กูย้มืส่วนบุคคล และเงินให้สนิเชื่อ
แก่ลูกหน้ี ดว้ยวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้รหิารในการพจิารณาค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซื้อ ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมส่วน
บุคคล และเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี โดยการสอบถามผูบ้ริหาร
เกี่ยวกับวิธีการและสมมติฐานที่ใช้พร้อมทัง้ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการตัง้ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญส าหรบัลูกหน้ีดงักล่าว  
 

 ขา้พเจ้าสุ่มตวัอย่างเงินให้สินเชื่อเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อโดย
อิสระ ตามเกณฑ์ความเสี่ยง เช่น ประเภทหลักประกนัและ
การจดัชัน้ลูกหน้ี และทดสอบความถูกต้องของการจัดชัน้
ลูกหน้ีที่จ าแนกตามระยะเวลาการค้างช าระซึ่งประมวลผลจาก
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยตรวจกับเอกสารประกอบ
รายการ เช่น สญัญาเช่าซื้อ สญัญาเงินให้กู้ยืม สญัญาเงิน 
ใหกู้ย้มืส่วนบุคคล ใบแจง้หน้ี และใบเสรจ็รบัเงนิ 
 

 ขา้พเจ้าประเมินหลักเกณฑ์และข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่าของหลักประกัน โดยสุ่มตรวจกับ รายงานประเมิน
ทรพัยส์ินจากผูป้ระเมนิอิสระทัง้ภายในและภายนอก ในกรณี
ที่ไม่มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ ขา้พเจ้าจะสุ่ม
ตรวจกบัขอ้มูลราคาขายหลกัประกนัแบบเดยีวกนัในอดตีของ
กลุ่มกจิการเพื่อพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าของหลกัประกนันัน้
อยูใ่นช่วงราคาที่เหมาะสม 

 

 ขา้พเจา้ทดสอบการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม
ส่วนบุคคล และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี ที่จดัท าโดยผูบ้ริหาร 
ทัง้น้ีรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลการบนัทึก
รายการบญัช ี

 

ผลจากการปฏิบตังิานดงักล่าวขา้งต้น ขา้พเจ้าพบว่า การตัง้ค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ ลูกหน้ีเงินให้กู้ยมืและ
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืส่วนบุคคล และเงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหน้ี เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ผูบ้รหิารจดัท า และเหมาะสมตามหลกัฐานที่มอียู ่

  



 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของใบอนุญาตทางการเงินทีไ่ด้จากการ
รวมธรุกิจ 
 
อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที่ 4 เรื่อง การประมาณการ
ทางบญัชีที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวขอ้งกับใบอนุญาต
ทางการเงนิจากการรวมธุรกจิ  
 
กลุ่มกิจการมีใบอนุญาตทางการเงินที่ได้จากการรวมธุรกิจซึ่งคิด
เป็นมูลค่า 554 ล้านบาท ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย
กลุ่มกิจการต้องท าการทดสอบการด้อยค่าของใบอนุญาตทาง
การเงนิอยา่งน้อยเป็นประจ าทุกปี  
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว เน่ืองจากใบอนุญาต
ทางการเงินมีมูลค่าประมาณร้อยละ 1.2 ของสินทรพัย์รวม และ
การประเมนิมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืจากการประมาณการกระแส
เงินสดในแต่ละปี มีความเกี่ยวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอ้างอิงสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีผลมาจากการ
คาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกจิในอนาคตในเรื่องดงัต่อไปน้ี 
• อตัราการเตบิโตของเงนิใหส้นิเชื่อ  
• อตัราตน้ทุนดอกเบีย้  
• อตัรารายไดค้่าธรรมเนียม 
• อตัราคดิลด ที่ค านวณจากตน้ทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
จากการประเมินการด้อยค่าประจ าปี ผูบ้รหิารสรุปว่าไม่มีการดอ้ย
ค่าของใบอนุญาตทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
ขา้พเจา้ได้ประเมินสมมติฐานที่ส าคญัที่ผูบ้ริหารใช้ในการพิจารณา
การด้อยค่าของใบอนุญาตทางการเงินที่ได้จากการรวมธุรกิจ ด้วย
วธิกีารดงัต่อไปน้ี 
 
 ขา้พเจ้าสอบถามผูบ้ริหารเพื่อท าความเข้าใจหลกัเกณฑ์และ

ขอ้มูลที่ผูบ้รหิารใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่าของใบอนุญาตทาง
การเงนิ  
 

 ขา้พเจ้าเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานที่เกดิขึน้จริงในปีปัจจุบนั
กบัตวัเลขที่คาดการณ์ไว้ เพื่อพิจารณาว่าผลการด าเนินงานที่
คาดการณ์ไวเ้ป็นการประมาณการในแง่บวก ซึ่งเกนิกว่าผลการ
ด าเนินงานที่เกดิขึน้จรงิหรอืไม่ 
 

 ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที่ส าคัญของผู้บริหารที่ ใช้ในการ
คาดการณ์โดยเปรยีบเทียบกบัตวัเลขที่เกิดขึน้จรงิ รวมถงึทดสอบ
ความเหมาะสมของอตัราต้นทุนส่วนของผูถ้ือหุ้นที่ใช้เป็นอตัรา
คดิลดในการค านวณมูลค่าของใบอนุญาตทางการเงนิ 

 
ผลจากการปฏบิตัิงานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ประเมนิว่า สมมตฐิาน
ที่ส าคญัที่ผูบ้รหิารใช้ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของใบอนุญาตทาง
การเงนิมคีวามเหมาะสมตามหลกัฐานที่มอียู ่ 
 

 
ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มูลอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมี
ความขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ
ว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั  ขา้พเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  



 

ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและกจิการในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกจิการและกจิการ หรอืหยดุด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและกจิการ 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ี
ซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยูด่ว้ย ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรอืขอ้ผดิพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง 
แต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสงัเกต และสงสยัเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และ  
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบั
การสมรูร่้วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและกจิการ 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูล 
ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บั 
และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคญั  
ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและกิจการในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจ้าขึน้อยู่ก ับหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและกจิการตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 



 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควร
หรอืไม่ 

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอยา่งเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรือกจิกรรมทางธุรกจิภายใน 
กลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจ้าไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนียัส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  เว้นแต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
อโนทยั  ลีกิจวฒันะ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3442  
กรุงเทพมหานคร  
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 1,648,912 2,409,501 90,401 378,287

เงนิลงทุนระยะสัน้ - สทุธิ 9 520 512,174 - 306,236

สว่นของลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 10 599,507 1,628,003 - -

สว่นของลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืและลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืสว่นบุคคล

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 11 28,308,515 21,461,421 - -

สว่นของเงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 12 359,007 411,538 - -

สว่นของลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจากการขายลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื

   และดอกเบี้ยคา้งรบัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 37 ช) - - 2,729,935 245,238

ดอกเบี้ยคา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 ฌ) - - 7,216 17,082

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบี้ยคา้งรบั 37 ซ) - - 12,761,955 5,401,823

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกส่ถาบนัการเงนิ 670,000 600,000 - -

ลกูหนี้อืน่ 14 819,989 496,218 100,197 16,296

ทรพัยส์นิรอการขาย - สทุธิ 15 771,138 658,108 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 83,092 76,329 5,183 3,115

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 33,260,680 28,253,292 15,694,887 6,368,077

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนระยะยาว - สทุธิ 16 550,577 198,409 358,211 -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17 - - 10,277,880 3,921,497

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อ - สทุธิ 10 219,763 1,033,281 - -

ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืและลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืสว่นบุคคล - สทุธิ 11 6,780,321 4,686,630 - -

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั - สทุธิ 12 220,927 352,308 - -

ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจากการซื้อลกูหนี้ - สทุธิ 18 3,000,927 3,184,374 - -

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจากการขายลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี้ยคา้งรบั 37 ช) - - 84,986           2,864,967       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 ฌ) - - 2,000,000       8,000,000       

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 19 640,260 629,308 16,987 -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 20 568,105 568,241 749 1,030

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 21 83,229 179,324 1,989 1,853

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 22 136,820 131,969 3,287 3,287

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 12,200,929 10,963,844 12,744,089 14,792,634

รวมสินทรพัย์ 45,461,609 39,217,136 28,438,976 21,160,711

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิรบัฝาก 23.1 6,348,333 7,273,973 - -

ตราสารหนี้ทีอ่อก 23.2 6,000 6,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 24 1,903,523 4,050,000 1,903,523 3,050,000

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพือ่ใชใ้นการซื้อลกูหนี้ 24.2 - 338,826 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีค่รบก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 24.3 1,937,407 2,703,889 1,247,129 330,556

สว่นของภาระผูกพนัหนี้สนิตามสญัญาเชา่ระยะยาวสว่นทีค่รบ

   ภายในหนึ่งปี 25 15,071 29,166 - -

เจา้หนี้อืน่ 26 662,661 742,467 89,434 91,964

สว่นของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ

   ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 2,391,100 1,258,500 2,391,100 1,258,500

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 492,374 481,091 - 17,962

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 60,192 84,786 5,572 2,176

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 13,816,661 16,968,698 5,636,758 4,751,158

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.3 2,435,124 741,944 2,305,680 250,000

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21 136,000 139,424 - -

ภาระผูกพนัหนี้สนิตามสญัญาเชา่ระยะยาว 25 6,766 19,280 - -

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ 27 8,829,191 7,679,583 8,829,191 7,679,583

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 46,154 40,009 9,982 9,265

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 11,453,235 8,620,240 11,144,853 7,938,848

รวมหน้ีสิน 25,269,896 25,588,938 16,781,611 12,690,006

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้ 

   ทุนจดทะเบยีน 

      หุน้สามญัจ านวน 1,374,661,443 หุน้ 

         มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 29 1,374,661 1,249,710 1,374,661 1,249,710

         (พ.ศ. 2561: จ านวน 1,249,710,379 หุน้)

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

      หุน้สามญัจ านวน 1,336,247,251 หุน้  

         มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 29 1,336,247 1,147,772 1,336,247 1,147,772

         (พ.ศ. 2561: จ านวน 1,147,771,588 หุน้)

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 29 4,455,070 1,424,760 4,455,070 1,424,760

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 29 36,190 36,190 36,190 36,190

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 31 130,058 124,971 130,058 124,971

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,080,823 9,457,375 5,699,732 5,737,012

สว่นต ่ากวา่ทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย (648,776) (321,618) - -

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (1,242) (6,590) 68 -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 18,388,370 11,862,860 11,657,365 8,470,705

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 1,803,343 1,765,338 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 20,191,713 13,628,198 11,657,365 8,470,705

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 45,461,609 39,217,136 28,438,976 21,160,711

 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็  

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยได้

รายไดด้อกเบี้ย 7,239,255 5,796,510 699,205 688,447

เงนิปันผลรบั 2,769 2,372 - 174,116

รายไดอ้ืน่ 32 2,551,236 2,082,443 8,296 3,470

รวมรำยได้ 9,793,260 7,881,325 707,501 866,033

ค่ำใช้จำ่ย

คา่ใชจ่้ายในการบรกิาร 33 176,920 179,451 451 865

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 33 3,354,938 2,866,725 75,902 91,808

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 552,088 388,349 - -

รวมค่ำใช้จำ่ย 4,083,946 3,434,525 76,353 92,673

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 5,709,314 4,446,800 631,148 773,360

ตน้ทุนทางการเงนิ (828,296) (720,926) (503,972) (392,278)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 4,881,018 3,725,874 127,176 381,082

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 34 (952,271) (724,984) (25,427) (41,397)

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 3,928,747 3,000,890 101,749 339,685

ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืน

รำยกำรท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน

    ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 28 10,232 - 1,240 -

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมถู่กจดัประเภท

    รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 21 (2,046) - (248) -

รำยกำรท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน

    ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 8,186 - 992 -

รำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน

    ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผื่อขาย 16 1,584 (2,255) 2,475 -

รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ทีโ่อนไปก าไรหรอืขาดทุน (3,254) (2,175) (2,390) -

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (6,974) (1,952) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 21 334 886 (17) -

รำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน

    ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั (8,310) (5,496) 68 -

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 3,928,623 2,995,394 102,809 339,685

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบง่ปันก ำไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 3,756,487 2,768,360 101,749 339,685

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 172,260 232,530 - -

3,928,747 3,000,890 101,749 339,685

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 3,755,798 2,765,263 102,809 339,685

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 172,825 230,131 - -

3,928,623 2,995,394 102,809 339,685

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 35 2.85 2.19 0.08 0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ส่วนเกิน ส่วนต ำ่กว่ำทุนจำก ผลต่ำงของ รวม

มูลค่ำหุ้นจำก กำรเปล่ียนแปลง อตัรำแลกเปล่ียน องค์ประกอบ

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน กำรจำ่ยโดย ส ำรองตำม ก ำไรสะสมสดัส่วนกำรถือหุ้น เงินลงทุน จำกกำรแปลงค่ำ อ่ืนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย ท่ียงัไม่ได้จดัสรร ในบริษัทย่อย เผือ่ขำย งบกำรเงิน ส่วนของเจำ้ของ บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม เจำ้ของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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

หุน้ปันผล 30 60,404 - - - (60,404) - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - - (7,616) - - - - (7,616) - (7,616)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 2,768,360 - (1,358) (1,739) (3,097) 2,765,263 230,131 2,995,394

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - (321,618) - - - (321,618) (199,742) (521,360)

การเพิม่ขึน้ของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม

   จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - 1,250 1,250

เงนิปันผลทีบ่รษิทัยอ่ยจ่ายแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี

   ทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - - - - - - - - (14,014) (14,014)

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 11,976 (11,976) - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 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

เพิม่หุน้สามญั 68,001 3,030,310 - - - - - - - 3,098,311 - 3,098,311

หุน้ปันผล 30 120,474 - - - (120,474) - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - - (14,460) - - - - (14,460) - (14,460)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 3,763,469 - (879) (6,792) (7,671) 3,755,798 172,825 3,928,623

การเปลีย่นแปลงผลต่างอตัราแลกเปลีย่น

   การแปลงค่างบการเงนิจากการเปลีย่นประเภท

   เงนิลงทุน - - - - - - - 13,019 13,019 13,019 - 13,019

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - (327,158) - - - (327,158) (134,820) (461,978)

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 5,087 (5,087) - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,336,247 4,455,070 36,190 130,058 13,080,823 (648,776) (94) (1,148) (1,242) 18,388,370 1,803,343 20,191,713

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ส่วนเกิน องคป์ระกอบอ่ืนของ

มลูค่ำหุ้น ส่วนของเจ้ำของ

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จำกกำรจ่ำยโดย ส ำรองตำม ก ำไรสะสม ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย ท่ียงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทนุเผือ่ขำย เจ้ำของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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) - -

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - - (7,616) - (7,616)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 339,685 - 339,685

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 11,976 (11,976) - -

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,147,772 1,424,760 36,190 124,971 5,737,012 - 8,470,705

เพิม่หุน้สามญั 68,001 3,030,310 - - - - 3,098,311

หุน้ปันผล 30 120,474 - - - (120,474) - -

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - - (14,460) - (14,460)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 102,741 68 102,809

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 5,087 (5,087) - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,336,247 4,455,070 36,190 130,058 5,699,732 68 11,657,365

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได้ 4,881,018 3,725,874 127,176 381,082

รำยกำรปรบัปรงุ
ขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำหลกัทรพัย์เพือ่คำ้ 9 - 2,875 - 1,037
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์เพือ่คำ้ - (7,771) - (2,539)
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์เผือ่ขำย (3,256) (2,175) (2,390) -
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 19, 20 229,943 212,842 1,175 281
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 3,491 4,760 - -
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 1,031 - - -
ก ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์ (845) (3,871) - -
ขำดทุน (กลบัรำยกำร) จำกกำรดอ้ยค่ำของทรพัย์สนิรอกำรขำย 10,530 (20,113) - -
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรขำยทรพัย์สนิรอกำรขำย 29,501 (52,897) - -
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (35,451) - - -
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 552,088 388,349 - -
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 28 16,377 11,353 1,957 2,334
รำยไดด้อกเบีย้ (7,239,255) (5,802,346) (705,112) (689,785)
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 828,296 720,926 503,972 392,278
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสว่นเกนิ (สว่นต ่ำ) มลูค่ำเงนิลงทุนในหุน้กู้ 768 881 - -
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรออกหุน้กู้ 8,035 1,791 8,035 -
ตน้ทุนค่ำรือ้ถอน 278 371 19 -
เงนิปันผลรบั (2,769) (2,372) - (174,116)

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 1,836,674 1,996,626 - -
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืและลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืสว่นบุคคล (9,486,776) (9,354,834) - -
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลกูหนี้ 184,350 339,707 - -
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 180,874 341,864 - -
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - - 300,000 5,939,693
ลกูหนี้อืน่ (268,288) (253,630) (82,257) 7,744
ทรพัย์สนิรอกำรขำย - สทุธิ (153,061) (249,861) - -
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ (8,552) (64,719) (2,068) (750)
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 22 (4,851) (42,703) - (310)

กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เงนิรบัฝำก 23.1 (925,640) 1,206,197 - -
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ (70,000) 750,000 - -
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (24,594) 58,434 3,396 153
เจำ้หนี้อืน่ (44,732) 153,319 (6,786) (13,374)
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - (22,312) - -
เงนิสดจ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - (766) - -

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (9,504,816) (5,964,201) 147,117 5,843,728

ดอกเบีย้รบั 7,216,020 5,775,977 551,998 659,180
ดอกเบีย้จ่ำย (853,492) (690,701) (501,393) (391,213)
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได้ (850,029) (599,731) (43,790) (38,997)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (3,992,317) (1,478,656) 153,932 6,072,698

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหน้ำ 16 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจ่ำยเงนิลงทุนระยะสัน้ 9 (6) (5) - -
เงนิสดรบัจำกกำรขำยหลกัทรพัย์เพือ่คำ้ - 6,705,191 - 3,905,000
เงนิสดจ่ำยจำกกำรซื้อหลกัทรพัย์เพือ่คำ้ 9 - (4,900,000) - (3,200,000)
เงนิสดรบัจำกกำรขำยหลกัทรพัย์เผือ่ขำย 4,373,002 - 3,253,000 -
เงนิสดจ่ำยจำกกำรซื้อหลกัทรพัย์เผือ่ขำย 16 (4,200,000) - (3,300,000) -
เงนิสดจ่ำยซื้อเงนิลงทุนทัว่ไป 16 (2,500) - (2,500) -
เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 ซ) - - 8,087,967 1,519,574
เงนิสดจ่ำยจำกเงนิใหกู้ย้มืกจิกำรแก่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 ซ), 37 ฌ) - - (9,290,000) (9,705,000)
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขำย - 145,977 - -
เงนิสดจ่ำยเพือ่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17 - (521,360) (6,356,383) (990,138)
เงนิสดรบัจำกกำรขำยอุปกรณ์ 52,774 7,856 - -
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (289,746) (342,814) (17,409) -
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 20 (4,392) (8,580) - -
เงนิสดรบัจำกเงนิปันผล 2,769 2,372 - 192,289

-เงินสดสุทธิได้มำกจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (68,099) 1,088,637 (7,625,325) (8,278,275)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 24 21,708,905 7,850,000 15,708,905 7,850,000
เงนิสดจ่ำยจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 24 (23,855,382) (6,100,000) (16,855,382) (6,100,000)
เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพือ่ใชใ้นกำรซื้อลกูหนี้ 24.2 (338,826) (447,612) - -
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 27 3,532,673 3,184,592 3,532,673 3,186,383
เงนิสดจ่ำยจำกกำรไถ่ถอนหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 27 (1,258,500) (2,813,300) (1,258,500) (2,813,300)
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 24.3 3,800,000 1,460,000 3,500,000 500,000
เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 24.3 (2,873,302) (2,133,611) (527,747) (269,444)
เงนิสดจ่ำยช ำระภำระผกูพนัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (30,558) (30,067) - -
เงนิสดจ่ำยเพือ่เปลีย่นแปลงสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (479,864) - - -
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 17,970 - - -
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน 3,098,311 - 3,098,311 -
เงนิปันผลจ่ำย (14,753) (21,630) (14,753) (7,616)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 3,306,674 948,372 7,183,507 2,346,023

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (753,742) 558,353 (287,886) 140,446
(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (6,847) (1,927) - -
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 2,409,501 1,853,075 378,287 237,841

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 8 1,648,912 2,409,501 90,401 378,287

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหน้ำ 16 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ข้อมลูเพ่ิมเติม - รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

ซื้ออุปกรณ์ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 3,949 7,776 - -
เปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เพือ่คำ้ 511,660 - 306,236 -
ออกตัว๋สญัญำใชเ้งนิเพือ่ซื้อลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 24.2 - 786,438 - -
จ่ำยหุน้ปันผล 30 120,474 60,404 120,474 60,404
ประมำณกำรหนี้สนิจำกกำรรือ้ถอน - 6,359 - -
ขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำเงนิลงทุนเผือ่ขำย (1,670) 2,255 85 -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหน้ำ 16 ถงึ 88 เป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีี่อยูต่ำมที่ไดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 
 
99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ช ัน้ 4, 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 
 
บรษิทัมคีรอบครวัแกว้บุตตำ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 46.71 จ ำนวนหุน้ที่เหลอืรอ้ยละ 53.29 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยว่ำ ‘กลุ่มกจิกำร’ 
 
กำรประกอบกิจกำรหลกัของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงัน้ี กำรให้บริกำรทำงกำรเงินโดยเฉพำะกำรให้เช่ำซื้อ กำรให้กู้ยมืเงิน กำรบริหำร
สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ กำรลงทุนในบริษทัอื่น กำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรและที่ปรกึษำด้ำนกำรจดักำรระบบสนิเชื่อรำยย่อยทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ และกำรขำยเชื่อในต่ำงประเทศ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญัซึ่งใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญตักิำรบญัชี พ.ศ. 2543 
ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้เรื่องที่อธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถือปฏบิตัิ กลุ่มกิจกำรเปิดเผยเรื่อง
กำรใช้ดุลพินิจของผูบ้ริหำรหรือรำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนยัส ำคญัต่อ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที่ 4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
จ ำนวนเงนิที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแสดงเป็นหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่กลุ่มกิจกำรถือปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีที่เริ่มใน

หรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ก)  มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินได้ก ำหนดหลักกำร 5 ข ัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรับรู้รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำ  
ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้รำยได้ตำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รบัรู้รำยได้เพื่อให้สะท้อนถึงกำรโอนกำร
ควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยงัลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงนิที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบัจำกสินค้ำและ
บริกำรที่ได้โอนไป แทนหลกักำรรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสนิค้ำและบริกำรไปยงัผูซ้ื้อตำม
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รำยได้จำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (TAS 18) เรื่อง 
รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้ง 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 2 ไดป้รบัปรุงโดยอธบิำยใหช้ดัเจนขึน้เกี่ยวกบั 
 
- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่ช ำระดว้ยเงนิสด 
- วธิกีำรทำงบญัชสี ำหรบักำรปรบัปรุงเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท์ี่เปลี่ยนกำรจดัประเภทจำก
กำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิสดเป็นกำรจ่ำยช ำระด้วยตรำสำรทุน 

 
ทัง้น้ี ยงัได้ให้ขอ้ยกเว้นในกำรจดัประเภทกรณีที่กิจกำรต้องหกั ณ ที่จ่ำยภำษีของพนักงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใช ้
หุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อน ำส่งให้หน่วยงำนก ำกบัดูแลภำษี ให้ถือเสมือนว่ำเป็นกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ประเภทช ำระด้วย 
ตรำสำรทุนทัง้หมด ซึ่งเดมิจะตอ้งรบัรูส้่วนของภำษดีงักล่ำวเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภทที่ช ำระดว้ยเงนิสด 
 

ค) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทน
จ่ำยล่วงหน้ำ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 22 ได้อธิบำยให้ชดัเจนในกรณีที่กิจกำรได้จ่ำยหรือรบัล่วงหน้ำเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ เกี่ยวกบัวนัที่รบัรู้รำยกำรซึ่งก ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนที่น ำมำใช้ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของ
สนิทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำย หรอืรำยได ้ 
 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำปฏิบัติใช้และพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรบัปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญ 
ต่อกลุ่มกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

(ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง 
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้น
รอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ได้แก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 7  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9  เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงิน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16  เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน 
        หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 19  เรื่อง กำรช ำระหน้ีสนิทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกบัเครื่องมือทำงกำรเงนิกลุ่มน้ีกล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำและกำรตดัรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  
กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ก ำหนดหลกักำรเกี่ยวกบักำรแสดง
รำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงนิเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้ำของ และกำรหกักลบสินทรพัยท์ำงกำรเงินกบัหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ีใช้กบักำรจดัประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินเพื่อจดัเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ หน้ีสนิทำงกำรเงนิ และตรำสำรทุน รวมถงึกำรจดัประเภทดอกเบี้ย 
เงนิปันผล ผลก ำไรและขำดทุนที่เกี่ยวขอ้ง และสถำนกำรณ์ที่ท ำให้สินทรพัยท์ำงกำรเงนิและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ตอ้งหกักลบกนั 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ก ำหนดให้บริษทัตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินเกี่ยวกบัควำมมนีัยส ำคญัของเครื่องมือทำงกำรเงนิที่มีต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินของบริษัท และลกัษณะและระดบัของควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกเครื่องมือทำง
กำรเงินที่บรษิทัเปิดรบัระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทัง้แนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงดงักล่ำว 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำง
กำรเงนิ และกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยง ดงัต่อไปน้ี 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

(ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง 
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้น
รอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี (ต่อ) 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูค่ำ 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรพัยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็นสำมประเภท
ไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยตุิธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อื่น โดยขึน้อยูก่บัโมเดลธุรกจิของบริษทัในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและลกัษณะของกระแสเงินสด
ตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรพัยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน โดยบรษิทัสำมำรถเลือกรบัรู้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำ
ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสนิทำงกำรเงนิจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสนิทำงกำรเงนิที่ตอ้ง
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรือบริษทัเลือกวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทุนเมื่อเขำ้เงื่อนไขที่ก ำหนด 
 

จำกกำรพิจำรณำโมเดลธุรกิจ (Business model) และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรพัยท์ำง
กำรเงิน ผลกระทบจำกกำรพิจำรณำกำรจัดประเภทรำยกำรของสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระส ำคญั เมื่อเปรียบเทียบกบักำรจดัประเภทรำยกำรของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อยำ่งไรกต็ำมบรษิทัไดร้ะบุเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่มกีำรเปลี่ยนแปลงกำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำจำกปัจจุบนัดงัน้ี 

 
- เงนิลงทุนทัว่ไปถูกเปลี่ยนแปลงกำรวดัมูลค่ำจำกเดมิแสดงด้วยรำคำทุนปรบัลดด้วยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงิน

ลงทุนใหแ้สดงดว้ยวธิมีูลค่ำยตุธิรรมที่ก ำหนดใหก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

วิธีกำรรบัรู้ดอกเบี้ยจะถูกเปลี่ยนแปลงให้รบัรู้ตำมอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะยกเลิกกำรหยุดรบัรู้รำยได้
ดอกเบี้ยจำกเงินใหกู้ย้มืที่คำ้งช ำระเกนิกว่ำสำมเดือนนบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระซึ่งรบัรูต้ำมเกณฑเ์งนิสด กำร
รบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิให้กูย้มืที่ค้ำงช ำระเกนิกว่ำสำมเดือนนับตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระ หรือลูกหน้ีระดบัที่ 3 
ตำมนิยำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 จะรบัรู้รำยได้ด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิของรำคำตำม
บญัชหีลงัหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

(ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง 
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้น
รอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี (ต่อ) 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถงึกำรบญัชสี ำหรบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ต่อ สนิทรพัยท์ำงกำรเงิน
ที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรพัยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีที่วดัมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำ
ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสนิทรพัยท์ี่เกิดจำกภำระผกูพนัวงเงินสนิเชื่อและสญัญำค ้ำประกนัทำง
กำรเงนิ โดยค ำนึงถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคตและไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ด้ำนเครดิตขึน้ก่อน บริษทั
ต้องพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรพัยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั  โดยในแต่ละระดับ 
จะก ำหนดวธิกีำรวดัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวธิดีอกเบีย้ที่แทจ้รงิที่แตกต่ำงกนัไป ไดแ้ก ่
 
- ระดบัที่ 1 หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเครื่องมือทำงกำรเงินไม่เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้

รำยกำรเมื่ อเริ่มแรก ค่ำเผื่อผลขำดทุนของเครื่องมือทำงกำรเงินจะถูกวัดมูลค่ำด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกับ  
ผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำ 

- ระดบัที่ 2 หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเครื่องมือทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับตัง้แต่กำรรบัรู้
รำยกำรเมื่ อแรกเริ่ม ค่ำเผื่อผลขำดทุนของเครื่องมือทำงกำรเงินจะถูกวัดมูลค่ำด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกับ  
ผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำย ุ

- ระดบัที่ 3 เมื่อสินทรพัยท์ำงกำรเงินเขำ้เงื่อนไขเป็นสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนของเครื่องมือทำงกำรเงินจะถูกวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ตลอดอำย ุ

 
ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อด้อยค่ำภำยใต้วิธีกำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยแ์บบ 
สำมระดบั ค่ำเผื่อด้อยค่ำจะถูกค ำนวณเป็นแบบกลุ่มลูกหน้ี (Collective approach) โดยค ำนึงถงึขอ้มูลคำดกำรณ์ 
ในอนำคต ยกเว้นค่ำเผื่อด้อยค่ำของเงนิใหส้นิเชื่อใหแ้ก่ลูกหน้ีที่เป็นสำระส ำคญัในระดบัที่ 3 ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำจะถูก
ค ำนวณเป็นแบบรำยสญัญำ (Individual assessment)   
 
ส ำหรบัลูกหน้ีกำรค้ำหรือสนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 ที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคญั จะมีขอ้ยกเว้นให้สำมำรถใช้วิธีกำ รอย่ำงง่ำย (simplified 
approach) ในกำรพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
บริษัทเปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณค่ำเผื่อด้อยค่ำจำกเดิมค ำนวณค่ำเผื่อด้อยค่ำตำมหลกัเกณฑ์ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยเดมิ เป็นกำรค ำนวณค่ำเผื่อดอ้ยค่ำโดยใชแ้บบจ ำลองค่ำเผื่อดอ้ยค่ำซึ่งค ำนึงถงึขอ้มูลกำรคำดกำรณ์
ในอนำคตของบรษิทั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

(ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง 
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้น
รอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี (ต่อ) 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ผลกระทบเม่ือถือปฏิบติัครัง้แรก 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจะปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงิน
โดยปรบัปรุงย้อนหลงัในแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำนงวดก่อน ( full retrospective) ส ำหรบักำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยเป็นอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตัง้แต่เริ่มต้นสญัญำ ในส่วนอื่นบริษทัจะรบัรู้ผลกระทบ
สะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (modified retrospective) จำกกำรประเมินผลกระทบเบื้องต้น
ผูบ้รหิำรคำดว่ำบรษิทัจะตอ้งรบัรูผ้ลกระทบของก ำไรสะสมตน้งวดที่มสีำระส ำคญัดงัน้ี 
 
- กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของเงนิลงทุนทัว่ไปที่เปลี่ยนแปลงกำรวดัมูลค่ำจำกเดิมแสดงด้วยรำคำทุนปรบัลดด้วย

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนให้แสดงดว้ยวธิีมูลค่ำยตุิธรรม โดยกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยตุิธรรมและก ำไร
(ขำดทุน)จำกกำรขำยจะถูกบนัทกึผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- กำรเปลี่ยนแปลงกำรค ำนวณค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนใหม่ 
 
ผูบ้รหิำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบจำกกำรปฏบิตัใิชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบั
ปรบัปรุงต่อกลุ่มกจิกำร 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลให้บรษิทัในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรู้สญัญำเช่ำเกือบ
ทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป 
บริษทัต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสั ้นและสญัญำเช่ำ 
ซึ่งสนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีูลค่ำต ่ำ 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บริษทัจะปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ
โดยรบัรูร้ำยกำรหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำตำมภำระผูกพนัของค่ำเช่ำคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิ่มของ 
ผู้เช่ำและสินทรัพย์สิทธิกำรใช้จะรับรู้เท่ำกับมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันเริ่มใช้มำตรฐำนจำกกำร
ประเมนิผลกระทบเบื้องต้น ผูบ้ริหำรคำดว่ำบริษทัจะไดร้บัผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มี
สำระส ำคัญจำกกำรรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเกี่ยวกับสัญญำเช่ำพื้นที่ ซึ่งเคยจัดประเภทเป็น ‘สัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน’ ภำยใตห้ลกักำรของมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
ผูบ้รหิำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบจำกกำรปฏบิตัใิชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบั
ปรบัปรุงต่อกลุ่มกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

(ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง 
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้น
รอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี (ต่อ) 

 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อกลุ่ม
กจิกำร ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ได้อธบิำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษี
เงนิไดข้องเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรือเหตุกำรณ์ในอดีต
ที่ท ำใหเ้กดิก ำไรที่น ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลด
ขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีที่มกีำร
แก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว ้ 
โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึน้ กิจกำรจะต้องใช้ขอ้สมมติที่เป็นปัจจุบ ัน ณ วันที่ที่มกีำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบริกำรในปัจจุบันและ
ดอกเบีย้สุทธสิ ำหรบัระยะเวลำที่เหลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี  28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสีย
ระยะยำวในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ) ได้อธิบำยให้ชดัเจนยิง่ขึน้เกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบริษทัร่วม
และกำรร่วมค้ำซึ่งโดยเน้ือหำแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ แต่ไม่ได ้
น ำวิธีส่วนได้เสียมำถือปฏิบตัิ กิจกำรจะต้องถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่  9 เรื่อง 
เครื่องมือทำงกำรเงิน ก่อนรบัรู้กำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 28 เรื่อง  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เง่ือนไขกำรช ำระ
ก่อนก ำหนดและค่ำชดเชยท่ีติดลบ) กำรปรับปรุงท ำให้กิจกำรสำมำรถวัดมูลค่ำสินทรพัย์ทำงกำรเงิน 
บำงรำยกำรที่มีเงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนด ที่มีค่ำชดเชยในมูลค่ำที่ติดลบ มีสิทธิที่จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยแทนกำรวดัมูลค่ำด้วยวธิีมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งสนิทรพัยเ์หล่ำน้ีรวมถึงเงนิใหกู้้ยมื 
บำงประเภทและตรำสำรหน้ี โดยกำรที่จะวดัมูลค่ำด้วยวิธรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยได้นัน้ค่ำชดเชยในมูลค่ำที่ตดิลบ
จะต้องเป็นจ ำนวนเงินที่สมเหตุสมผลส ำหรบักำรยกเลิกสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกิจกลุ่มกิจกำร 
ถอืสนิทรพัยน์ัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรือมีสิทธใิน
ผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผูไ้ด้รบักำรลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
ผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบริษทัย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย
จนถงึวนัที่กลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัย่อยบนัทึกด้วยวิธีรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกบั
กำรซือ้เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนเริม่แรกของเงินลงทุน 
 

ข) กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วน
ในบรษิทัยอ่ยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ลดลงหรอืเพิ่มขึน้ตำมสดัส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรบัรู้
ในส่วนของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัส่วนกำรถอืครองในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอทิธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัหรอืยงัคงมกีำรควบคุม
ร่วม ก ำไรหรือขำดทุนที่เคยบนัทกึไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธพิลอยำ่งมนีัยส ำคญัในเงินลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่เหลืออยู่
จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยตุธิรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็น
มูลค่ำเริ่มแรกในกำรบนัทึกบญัชเีงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครองที่เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, 
กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดียวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมีหลกัฐำนว่ำเกิดจำก
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ี่โอน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินของ
กจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำรหรอืวนัที่ตรีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมีกำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของอตัรำ
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้ก ำไรหรือ
ขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุน
นัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มกิจกำร (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 

 
- สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นที่มสีภำพคล่องสูงซึ่งมอีำยไุม่เกนิสำมเดือนนบัจำกวนัที่ไดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.6 หลกัทรพัยซ้ื์อโดยมีสญัญำขำยคืน 

 
สญัญำซื้อหลกัทรพัยโ์ดยมีสญัญำขำยคืนภำคเอกชนของกิจกำรมีกำรก ำหนดวันเวลำและรำคำในกำรจ่ำยช ำระที่แน่นอนใน
อนำคตโดยจ ำนวนเงินที่จ่ำยส ำหรบัหลกัทรพัยซ์ื้อโดยมีสญัญำขำยคืนในอนำคตแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรำยกำรเงินให้กู้ยมืระยะสัน้ 
แก่สถำบนักำรเงนิ โดยหลกัทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำจำยคนืถอืเป็นหลกัประกนักำรกูย้มื 
 

2.7 เงินลงทนุในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทนุ 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย รบัรูมู้ลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่
ใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งเงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จริง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 
เงนิลงทุนที่จะถือไว้จนครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริงหกัด้วยค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนัน้รวมถึง 
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยตุิธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของจะบนัทึกรวมอยู่ใน 
งบก ำไรขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถอืไว้ในตรำสำรหน้ีหรอืตรำสำรทุนชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของ
เงนิลงทุนที่จ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั 
 

2.8 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมจำกกำรซ้ือลกูหน้ี 
 
ลูกหน้ีเงินใหกู้้ยมืจำกกำรซื้อลูกหน้ีที่รบัซื้อมำจำกสถำบนักำรเงนิ แสดงตำมรำคำทุนที่จ่ำยซื้อและตดัจ ำหน่ำยตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง สุทธจิำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี (ถำ้ม)ี กลุ่มกจิกำรบนัทกึผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจำกกำรซื้อลูกหน้ีโดยอ้ำงอิงจำก 
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัประกนัหรือมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัจำกกำรจ่ำยช ำระเงนิของ
ลูกหน้ีตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหน้ีที่ไดร้บัอนุมตัคิดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยในตลำด 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.9 ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืม และลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมส่วนบคุคล  

 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มื และลูกหน้ีเงินใหกู้้ยมืส่วนบุคคล รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยจ ำนวนที่เท่ำกบัเงนิลงทุนสุทธใินสญัญำ
และวดัมูลค่ำภำยหลงักำรรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั โดยแสดงด้วยจ ำนวนหน้ีตำมสญัญำหกัด้วยดอกเบี้ยที่ยงัไม่ 
ถอืเป็นรำยได้และค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ กลุ่มกจิกำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตำมระยะเวลำกำรค้ำงช ำระของลูกหน้ีคงเหลอืหกั
ดว้ยดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถอืเป็นรำยไดแ้ละหลกัประกนั (ถ้ำมี) ซึ่งหลกัประกนัค ำนวณมูลค่ำรอ้ยละ 0 - 75 ของจ ำนวนหน้ีตำมสญัญำ 
โดยพิจำรณำเปรยีบเทียบถึงโอกำสในกำรได้รบัช ำระคืนจำกลูกหน้ีและจำกกำรขำยหลกัประกนั โดยมีหลกัเกณฑ์กำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญดงัน้ี 
 
 อตัรำร้อยละของค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ระยะเวลำ 

สญัญำเช่ำซ้ือและ 
เงินให้กู้ยืม

รถจกัรยำนยนต ์
สญัญำเช่ำซ้ือและ 
เงินให้กู้ยืมอ่ืนๆ 

เงินให้กู้ยืมส่วน
บคุคล 

    

ไม่คำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน 1 1 1 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 2 2 2 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 100 20 100 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 100 100 100 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน 100 100 100 

 
2.10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี 

 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพำะยอดเงนิตน้รวมดอกเบีย้คำ้งรบั  
 
กลุ่มกจิกำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงนิใหส้นิเชื่อและส่วนสูญเสยีจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยธนำคำร
แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่สนส.5/ 2559 เรื่องหลกัเกณฑ์กำรจัดชัน้และกำรกนัเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน โดยกำรวิเครำะห ์
และประเมนิฐำนะของลูกหน้ีจำกประสบกำรณ์ในกำรพจิำรณำควำมเสี่ยงและมูลค่ำหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยที่จะไม่โอนกลบัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบัลูกหน้ีที่สำมำรถช ำระหน้ีไดห้รอืลูกหน้ีท ำสญัญำปรบัโครงสรำ้งหน้ี
กบักลุ่มกจิกำร  
 
รำยได้ดอกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีรบัรูต้ำมเกณฑค์งค้ำง ยกเวน้รำยได้ดอกเบีย้จำกเงนิใหส้ินเชื่อแก่ลูกหน้ีที่คำ้งช ำระเกินกว่ำ 
สำมเดือนนับตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระซึ่งรบัรู้เมื่อเก็บเงนิได้ กลุ่มกิจกำรได้บนัทึกยกเลิกรำยได้ส ำหรบัดอกเบี้ยจำกเงินให้สินเชื่อ 
แก่ลูกหน้ีที่กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีเป็นรำยได้แล้วออกจำกบัญชี เมื่อลูกหน้ีเป็นลูกหน้ีที่ค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่ำ 
สำมเดือนนบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อเก็บ
เงนิไดแ้ละจะรบัรูร้ำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งไดใ้หม่เมื่อลูกหน้ีไดช้ ำระเงนิตน้และดอกเบีย้ที่ยงัคงคำ้งครบถว้นแลว้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.11 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย 

 
ทรพัยส์นิรอกำรขำยประกอบด้วยอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสงัหำรมิทรพัย ์ซึ่งแสดงในรำคำทุนที่ไดม้ำหรอืมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน 
หกัด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต ่ ำกว่ำในขณะที่ได้สินทรพัยน์ัน้มำ ในกรณีที่มูลค่ำตำมบญัชีของ
ทรพัยส์นิรอกำรขำยมกีำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูค้่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรพัยส์นิรอกำรขำยทัง้จ ำนวน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูก้ ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำยเป็นรำยไดห้รอืค่ำใชจ้่ำยทัง้จ ำนวนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
2.12 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ รวมถึงตน้ทุนที่ประมำณในเบื้องต้นส ำหรบักำรรื้อ 
กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนที่ตัง้ของสนิทรพัยซ์ึ่งเป็นภำระผกูพนัของกจิกำรเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสนิทรพัย์ 
 
ตน้ทุนที่เกิดขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกิจใน
อนำคต มูลค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดนิไม่มกีำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ  ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุน แต่ละชนิดตลอดอำยกุำร
ใหป้ระโยชน์ที่ประมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 
ที่ดนิ ไม่คดิค่ำเสื่อม 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 3 ปี 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 5 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5, 10 ปี 
ค่ำตกแต่งอำคำร 18 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สุทธ ิ
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2.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทึกด้วยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยปุระมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนที่เกี่ยวกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 
การวจิยัและพฒันา/สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีก่จิการพฒันาขึ้นเอง 
 
รำยจ่ำยเพื่อกำรวจิยัรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 
รำยจ่ำยที่เกดิจำกโครงกำรพฒันำจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวขอ้งไดอ้ยำ่งน่ำเชื่อถอื และ
มคีวำมเป็นไปได้ทัง้ทำงด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรค้ำ และด้ำนทรพัยำกร และมีควำมสำมำรถและควำมตัง้ใจที่จะพฒันำให้
เสรจ็สิน้และน ำสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้มำใชง้ำนหรอืขำย  
 
ตน้ทุนกำรพฒันำที่ไดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป  
 
กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยที่ เกิดจำกกำรพัฒนำที่กิจกำรบันทึกไว้เป็นสินทรพัยจ์ะเริ่มเมื่อสินทรพัย์นัน้พร้อมใช้งำนหรือขำย  
ดว้ยกำรตดัจ ำหน่ำยโดยวธิเีสน้ตรง ตลอดระยะเวลำที่คำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้แต่สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 
 
ใบอนุญาตทางการเงนิ 
 
ใบอนุญำตทำงกำรเงินที่ได้มำจำกกำรรวมกจิกำร จะรบัรู้ดว้ยมูลค่ำยตุธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ ซึ่งมีอำยกุำรให้ประโยชน์ที่ไม่จ ำกดั และ
ไม่มกีำรปรบัมูลค่ำเน่ืองจำกไม่ไดม้ตีลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั ใบอนุญำตทำงกำรเงนิจะไม่มกีำรตรีำคำเพิม่ ซึ่งจะมกีำรทบทวนรำคำตำม
บญัชใีหม่ในแต่ละปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกดิขึน้ 
 

2.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ที่ไม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปี ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชีว่้ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำร
ดอ้ยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยส์ูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนหมำยถึงจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำง
มูลค่ำยตุธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช ้
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำใหเ้กดิกำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
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2.15 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
เงินที่ตอ้งจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใช้วิธี
เสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทึกดว้ยมูลค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ี่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวนเงนิที่
ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเชำ่แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสนิและค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิเพื่อให้
ไดอ้ตัรำดอกเบีย้คงที่ต่อหน้ีสนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

2.16 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นเจ้ำหน้ี 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกสินทรพัยห์รือหุ้นทุนที่ได้รบัโอนจำกกำรช ำระหน้ีด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์หรือส่วนได้เสีย หกัด้วย
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (ถำ้ม)ี หรอืเงนิลงทุนในลูกหน้ี(รวมดอกเบีย้คำ้งช ำระ) แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
ในกรณีที่กำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรช ำระหน้ี มูลค่ำยตุิธรรมของเงินลงทุนในลูกหน้ีหลงักำรปรบั
โครงสรำ้งหน้ีค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่จะไดร้บัในอนำคต คดิลดอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ณ วนัที่ปรบัโครงสรำ้งหน้ี 
 
รำยกำรขำดทุนที่เกดิจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีสุทธจิำกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยทัง้จ ำนวน 
 
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นที่เกดิขึน้จำกกำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำย 
 

2.17 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยมืรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัดว้ยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึน้ เงนิกูย้มืวดัมูลค่ำภำยหลงั
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวมค ำนวณตำมวิธี
อตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่ำธรรมเนียมน้ีจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำม
ระยะเวลำของวงเงินกูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
กลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมแล้ว หรือได้ถูก
ยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้โอนให้กบักิจกำรอื่นและสิ่งตอบแทน 
ที่จ่ำยซึ่งรวมถงึสนิทรพัยท์ี่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหน้ีสนิที่รบัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.18 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี ภำษเีงินได้จะรบัรูใ้นงบก ำไร
ขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นหรือรำยกำรที่รบัรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
เจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษทีี่มีผลบงัคบัใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำย
ภำษไีปปฏิบตัิขึน้อยูก่บักำรตีควำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่
หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ใน 
งบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวที่เกดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปน้ี 
 
- กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รือรำยกำรหน้ีสนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไรหรือ

ขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมคำ้ที่กลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำ

ของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ภำยใน
ระยะเวลำที่คำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีค ำนวณจำกอตัรำภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบงัคับใช้ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีที่เกี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือ
หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษเีพยีงพอที่จะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหน้ีสนิภำษเีงินได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสทิธติำมกฎหมำยที่จะ
น ำสนิทรพัยภ์ำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สินทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี
และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ำย
หน้ีสนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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2.19 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

กลุ่มกิจกำรมีทัง้โครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงินกลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนใน
จ ำนวนเงนิที่คงที่ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรอืภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงนิเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มี
สนิทรพัยเ์พยีงพอที่จะจ่ำยใหพ้นกังำนทัง้หมดส ำหรบักำรใหบ้รกิำรจำกพนกังำนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บั
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งบรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของ พระรำชบญัญตัิกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันที่จะจ่ำยเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ ส ำหรบัเงนิสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรบัรู้เป็นสนิทรพัยจ์นกว่ำจะมีกำรไดร้บัเงินคนื หรือหกั
ออกเมื่อครบก ำหนดจ่ำย 
 

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือโครงกำรผลประโยชน์เมื่ อเกษียณอำยุที่ ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ก ับหลำยปัจจัย เช่น อำยุ จ ำนวนปีที่ ให้บริกำร และ
ค่ำตอบแทน 
 

ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น ค่ำจ้ำง เงินเดือน ลำประจ ำปีและลำป่วยที่มีกำรจ่ำยค่ำแรง โบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำม
ช่วงเวลำกำรให้บริกำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกหน้ีสินด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 

กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลีย้งชีพตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิ่มเติม
เมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมักขึน้อยู่ก ับ
ปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำย ุจ ำนวนปีที่ใหบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำย ุ
 

ภำระผูกพันผลประโยชน์น้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ 
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนใน
ตลำดของพนัธบตัรรฐับำล เป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงินประมำณกำรกระแสเงินสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกบั
ระยะเวลำที่ตอ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึน้ และรวมอยู่ใน
ก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจำ้ของ  
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.20 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส ำหรบัค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร กลุ่มกิจกำรได้รบับริกำรจำกผูบ้ริหำรซึ่งถูก
พจิำรณำว่ำเป็นกำรขำยหุ้นของกิจกำรในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงของรำคำขำยกบัมูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนถูก
บนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็และเพิม่ส่วนของเจำ้ของ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.21 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
ประมำณกำรหน้ีสนิ จะรบัรูก้็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผล 
สืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสีย
ทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนที่ตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเชื่อถอื 
 
ในกรณีที่มภีำระผกูพนัที่คลำ้ยคลงึกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกจิกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นที่กจิกำรจะสูญเสยีทรพัยำกรเพื่อจ่ำยช ำระ
ภำระผูกพนัเหล่ำนัน้ โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทัง้ประเภท แม้ว่ำควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่
กจิกำรจะสูญเสยีทรพัยำกรเพื่อช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรที่จดัอยูใ่นประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัต ่ำ   
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสนิ โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษซีึ่งสะทอ้นถงึกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงนิตำมเวลำและควำมเสี่ยงเฉพำะของ
หน้ีสนิที่ก ำลงัพจิำรณำอยู ่กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหน้ีสนิเน่ืองจำกมูลค่ำของเงนิตำมเวลำ จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

2.22 ทนุเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัของกจิกำรสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลไดอ้ยำ่งอสิระ ซึ่งจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนส่วนเพิ่มที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรออกหุน้ใหมห่รอืกำรออกสทิธใินกำรซือ้หุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษจีะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของโดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทน 
ที่ไดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
 

2.23 กำรรบัรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 
ก) รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ สญัญำเงนิใหกู้ย้มื และสญัญำเงนิใหกู้ย้มืส่วนบุคคล 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ สญัญำเงนิใหกู้ย้มื และสญัญำเงนิให้กูย้มืส่วนบุคคล และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำม
วธิอีตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
 
กลุ่มกิจกำรหยุดรบัรู้รำยได้เมื่อลูกหน้ีค้ำงช ำระค่ำงวดติดต่อกนัเกินกว่ำ 3 - 4 งวดขึน้ไปนับแต่วนัครบก ำหนดช ำระตำม
สญัญำ ยกเวน้เมื่อมขีอ้บ่งชีว่้ำลูกหน้ีอำจจะไม่สำมำรถจ่ำยช ำระไดใ้หห้ยดุกำรรบัรูร้ำยไดท้นัท ี 
 
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ .ศ. 2547 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตแห่งประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ได้ก ำหนดแนวปฏบิตัิทำงกำรบญัชีส ำหรบัธุรกจิสนิเชื่อเพื่อกำร
อุปโภคบรโิภค (Consumer Finance) โดยใหห้ยดุรบัรูร้ำยได้ส ำหรบัลูกหน้ีที่ค้ำงช ำระค่ำงวดเกนิกว่ำ 3 งวด อยำ่งไรกต็ำม แนว
ปฏิบตัิดงักล่ำวได้ให้ทำงเลือกไวโ้ดยหำกกลุ่มกิจกำรใดเห็นว่ำแนวทำงปฏบิตัน้ีิไม่เหมำะสมใหเ้ปิดเผยแนวทำงที่กลุ่มกิจกำรใช ้
ทัง้น้ี กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยในกำรหยุดรบัรูร้ำยได้ส ำหรบัลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้และลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืที่ค้ำงช ำระค่ำงวด 
เกนิกว่ำ 4 งวด 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.23 กำรรบัรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย (ตอ่) 

 
ข) รำยไดด้อกเบีย้จำกกำรซือ้ลูกหน้ี 

 
รำยไดด้อกเบีย้จำกกำรซือ้ลูกหน้ีรบัรูต้ำมอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ซึ่งค ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะไดร้บั 
ในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัประกนัหรอืมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัจำกกำรจ่ำยช ำระเงนิของลูกหน้ีตำมสญัญำปรบัโครงสร้ำงหน้ี 
ในกรณีลูกหน้ีเงนิให้กูย้มืจำกกำรซื้อลูกหน้ีมรีำคำตน้ทุนเท่ำกบัศูนยแ์ลว้ แต่กลุ่มกิจกำรยงัมสีทิธเิรยีกรอ้งให้ลูกหน้ีช ำระหน้ี
ตำมสญัญำได ้กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้่วนต่ำงดงักล่ำวเมื่อไดร้บัช ำระเงนิจำกลูกหน้ีเป็นก ำไรจำกกำรรบัซือ้ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำก
กำรซือ้ลูกหน้ีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

ค) รำยไดอ้ื่น 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร เมื่อมีกำรให้บรกิำรลูกค้ำ ซึ่งประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมและบริกำรหลำย
ประเภท 
 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรที่จะรบัรู้รำยได้เมื่อปฏบิตัิตำมภำระที่ต้องปฏิบตัิเสรจ็สิน้ เช่น รำยได้จำกกำรเป็นนำยหน้ำ
ขำยประกนั รำยไดค้่ำประเมนิหลกัประกนั รำยไดค้่ำธรรมเนียมในกำรตดิตำมทวงถำมหน้ีและค่ำตดิตำม 
 
ส่วนรำยได้ค่ำบริกำรที่จะรบัรู้รำยได้ตลอดช่วงระยะเวลำของกำรให้บรกิำรดงักล่ำว เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมจดักำร และ
รำยไดค้่ำเช่ำ 
 

ง) ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย 
 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย (สุทธจิำกภำษขีำย) ซึ่งรบัรูเ้มื่อผูร้บัซือ้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของแลว้ 
 

จ) รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่น 
 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

2.24 กำรจ่ำยเงินและกำรรบัเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ำยไปยงัผูถ้ือหุ้นของกิจกำรจะรบัรู้เป็นหน้ีสินในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทั 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิี่จะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 

2.25 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผูม้ีอ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผูม้ีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ 
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรบรษิทัที่ท ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ควำม
เสี่ยงด้ำนมูลค่ำยตุิธรรมอนัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงดำ้นกระแสเงนิสดอนัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
อตัรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำคำ) ควำมเสี่ยงดำ้นกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำม
เสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบที่ท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ คณะกรรมกำรก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำร
ควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวขอ้งไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึ่งด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบรหิำรเงินส่วนกลำง (ส่วนงำนบรหิำรเงินของ
กลุ่มกจิกำร) รวมถงึกำรระบุ กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิดว้ยกำรร่วมมอือย่ำงใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
3.1.1 ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบี้ยที่เกดิจำกเงินกู้ยมืและหุ้นกู้ในอตัรำดอกเบีย้คงที่และลอยตวั กลุ่มกิจกำรมี
สนิทรพัยท์ี่ตอ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั 

 
ธุรกรรมทัง้หมดที่ใช้อนุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบี้ยต้องไดร้บัอนุมตัจิำกผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิก่อนเขำ้ท ำรำยกำร กลุ่ม
กจิกำรใชส้ญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้เพื่อบรหิำรควำมเสี่ยงของจ ำนวนดอกเบีย้ที่จะตอ้งจ่ำยในอนำคตและตกลงกบั
คู่สญัญำที่จะแลกเปลี่ยนผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินตำมดอกเบี้ยคงที่กบัตำมอัตรำดอกเบี้ยลอยตวัรำยไตรมำส โดย
อำ้งองิจำกจ ำนวนฐำนที่ใชเ้ป็นเกณฑค์ ำนวณเงนิตน้ตำมที่ตกลงกนัไว ้

 
3.1.2 ควำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอยำ่งมนียัส ำคญัของควำมเสี่ยงทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมีนโยบำยที่เหมำะสมเพื่อท ำ
ใหเ้ชื่อมัน่ได้ว่ำได้ท ำสญัญำกบัลูกคำ้ที่มีประวตัิสนิเชื่ออยูใ่นระดบัที่เหมำะสมซึ่งมีกำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกค้ำ รวมถึงได้รบั
กำรรบัประกนัที่เหมำะสมจำกลูกค้ำ คู่สญัญำในอนุพันธ์ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกที่จะท ำรำยกำรกับ
สถำบนักำรเงนิที่มรีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสูง กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมสินเชื่อกบัสถำบนักำรเงินแต่ละ
แห่งอยำ่งเหมำะสม 

 
3.1.3 ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง 
 

กลุ่มกิจกำรบริหำรจ ำนวนเงินสดที่มีอย่ำงเพียงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มีตลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุน
แสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรที่มวีงเงนิในกำรกู้ยมืที่ได้มกีำรตกลงไว้แล้วอยำ่งเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะ
ทำงกำรตลำด 

 
3.2 มลูค่ำยติุธรรม 

 
มูลค่ำยตุิธรรมโดยประมำณของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสนิทำงกำรเงนิที่มอีำยุคงเหลือต ่ำกว่ำหน่ึงปีมคี่ำใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำม
บญัชี มูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินที่ใช้เพื่อกำรเปิดเผยขอ้มูลประมำณขึ้นจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดที่กลุ่มกิจกำร
สำมำรถกู้ยมืได้ด้วยเครื่องมือทำงกำรเงินที่คล้ำยคลึงกันตำมอตัรำดอกเบี้ยตลำดในปัจจุบัน ซึ่งเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงนิขอ้ 6 
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4  ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
และปัจจยัอื่นๆ ซึ่งรวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจไม่ตรง
กบัผลที่เกิดขึน้จรงิ ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและขอ้สมมตฐิำนที่มคีวำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัที่อำจเป็นเหตุให้เกดิกำรปรบัปรุงยอด
คงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงัน้ี 
 
(ก) ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืและลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืส่วนบุคคล 

 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อ ลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมื และ
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืส่วนบุคคล ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยพิจำรณำจำกระยะเวลำกำร
คำ้งช ำระของลูกหน้ีและประเภทของหลกัประกนั ซึ่งกำรประเมินนัน้อำ้งองิจำกประสบกำรณ์กำรติดตำมทวงถำมในอดตี เหตุกำรณ์
ผดินดัช ำระในอดตี และแนวโน้มของตลำดในอนำคต 
 

(ข) ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรพัยส์นิรอกำรขำย 
 
กลุ่มกิจกำรประเมนิค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของทรพัยส์นิรอกำรขำยเมื่อพบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของทรพัยส์ินมมีูลค่ำลดลงกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำโดยพิจำรณำจำกรำคำประเมินล่ำสุดของ
ทรพัยส์นิ ประเภท และคุณลกัษณะของทรพัยส์นิ และรำคำขำยล่ำสุดของทรพัยส์นินัน้ (ถำ้ม)ี อยำ่งไรกต็ำม กำรใชป้ระมำณกำรและ
ขอ้สมมตฐิำนที่แตกต่ำงกนัอำจมผีลต่อค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำได ้ดงันัน้ กำรปรบัปรุงค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำอำจมขีึน้ในอนำคต 
 

(ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยขุึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัที่ใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั
โดยมีขอ้สมมตฐิำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ซึ่งกลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสมในแต่ละปี 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอื่นๆ ส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิม่เติมเปิดเผยใน 
หมำยเหตุ 28 
 

(ง) กำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกกำรซือ้ลูกหน้ี 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยได้ดอกเบีย้จำกกำรซือ้ลูกหน้ี ซึ่งค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตจำกกำร
จ ำหน่ำยหลกัประกนัหรอืมูลค่ำคำดว่ำจะได้รบัจำกกำรจ่ำยช ำระเงินของลูกหน้ีตำมสญัญำปรบัโครงสร้ำงหน้ี คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ย 
ที่แทจ้รงิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรจ ำนวนเงนิและระยะเวลำที่คำดว่ำจะไดร้บัช ำระเงนิจำกลูกหน้ี 
 

(จ) กำรประมำณกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ีทุกปี ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 2.8 มูลค่ำที่คำดว่ำจะไดค้ืน
ของลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจำกกำรซื้อลูกหน้ี พิจำรณำจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รบัในอนำคตคิดลดด้วยอตัรำ
ดอกเบีย้ในตลำดของวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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4  ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 
(ฉ) ประมำณกำรกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงินทุกปี ตำมที่ไดก้ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 2.14 มูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืของ
หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรจำก
สมมตฐิำนของผูบ้รหิำร 

 
5 กำรจดักำรเงินทนุ 

 
วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรทุนของกลุ่มกิจกำรนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่มสี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้งของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ 
หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหน้ีสนิ 
 

6 มลูค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์ำงกำรเงินของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยตุธิรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 
 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 3 รวม 

 
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนระยะสัน้ (หมำยเหตุ 9) - 520 - 520 
   เงนิลงทุนเผื่อขำย (หมำยเหตุ 16) - 521,104 - 521,104 

รวมสนิทรพัย ์ - 521,624 - 521,624 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 
 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 3 รวม 

 
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนระยะสัน้ (หมำยเหตุ 9) - 512,174 - 512,174 
   เงนิลงทุนเผื่อขำย (หมำยเหตุ 16) - 181,628 - 181,628 

รวมสนิทรพัย ์ - 693,802 - 693,802 
 
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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6 มลูค่ำยติุธรรม 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรพัยท์ำงกำรเงินของกลุ่มกจิกำรและบริษทัที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
(ต่อ) 
 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 
 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 3 รวม 

 
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนเผื่อขำย (หมำยเหตุ 16) - 355,711 - 355,711 

รวมสนิทรพัย ์ - 355,711 - 355,711 
 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 
 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 3 รวม 

 
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนระยะสัน้ (หมำยเหตุ 9) - 306,236 - 306,236 

รวมสนิทรพัย ์ - 306,236 - 306,236 
 
มูลค่ำยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มูลที่ใชด้งัน้ี 
 
ขอ้มูลระดบั 1 : มูลค่ำยตุิธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงินอำ้งอิงจำก รำคำเสนอซื้อปัจจุบนั/รำคำปิด ที่อำ้งอิงจำก ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

 ประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
ขอ้มูลระดบั 2 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลที่สำมำรถสงัเกตได้อย่ำงมี

 นยัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได ้
ขอ้มูลระดบั 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกขอ้มูลที่สงัเกตได้ใน

 ตลำด 
 

7 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรน ำเสนอขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกจิเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำจำกประเภทธุรกิจ
ของกลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 
กำรประกอบกจิกำรหลกัของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี กำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิโดยเฉพำะกำรให้เช่ำซือ้ กำรใหกู้้ยมื กำรบรหิำร
สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น กำรให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรจดัหำและที่ปรกึษำดำ้นกำรจดักำรระบบสนิเชื่อรำยย่อยทัง้ใน
และต่ำงประเทศ และกำรขำยเชื่อในต่ำงประเทศ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีรำยได้จำกกำรลงทุนในบริษทัอื่นส ำหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 รำยได้ส่วนใหญ่จำกกำร
ด ำเนินงำนกลุ่มกจิกำรมำจำกลูกคำ้ภำยในประเทศ ซึ่งมำจำกลูกคำ้รำยยอ่ย 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

38 

 
7 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
งบกำรเงนิรวมจ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 

 

ส่วนงำน 
ธรุกิจให้เช่ำ

ซ้ือ 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 
ส่วนงำน 

ธรุกิจเงินทนุ 
งบกำรเงิน

รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดด้อกเบีย้ 447,929 6,715,681 75,645 7,239,255 
เงนิปันผลรบั    2,769 
รำยไดอ้ื่น    2,551,236 
รวมรำยได้    9,793,260 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร    (176,920) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    (3,354,938) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (16,336) (532,848) (2,904) (552,088) 
ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    5,709,314 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (828,296) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    4,881,018 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้    (952,271) 

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี    3,928,747 

     
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยไดอ้ื่น 
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15     
     เมื่อปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)    2,076,732 
     ตลอดช่วงเวลำที่ปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตั ิ(over time)    1,760 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 10) 819,270 - - 819,270 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืส่วนบุคคล - สุทธ ิ     
   (หมำยเหตุ 11) - 35,088,836 - 35,088,836 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ 
   (หมำยเหตุ 12) - - 579,934 579,934 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 18) - 3,000,927 - 3,000,927 
สนิทรพัยท์ี่ยงัไม่ไดปั้นส่วน    5,972,642 

สินทรพัยท์ัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    45,461,609 

     
เงนิรบัฝำกและตรำสำรหน้ีที่ออก (หมำยเหตุ 23) - - 6,354,333 6,354,333 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24)    6,276,054 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ(หมำยเหตุ 27)    11,220,291 
หน้ีสนิที่ยงัไม่ไดปั้นส่วน    1,419,218 

หน้ีสินทัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    25,269,896 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
งบกำรเงนิรวมจ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี (ต่อ) 
 
 พ.ศ. 2561 

 
ส่วนงำนธรุกิจ 

ให้เช่ำซ้ือ 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 
ส่วนงำน 

ธรุกิจเงินทนุ 
งบกำรเงิน

รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดด้อกเบีย้ 954,359 2,118,134 2,724,017 5,796,510 
เงนิปันผลรบั    2,372 
รำยไดอ้ื่น    2,082,443 
รวมรำยได้    7,881,325 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร    (179,451) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    (2,866,725) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (32,455) (156,119) (199,775) (388,349) 
ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    4,446,800 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (720,926) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    3,725,874 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้    (724,984) 

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี    3,000,890 

     
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยไดอ้ื่น 
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15     
     เมื่อปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)    1,784,061 
     ตลอดช่วงเวลำที่ปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตัิ (over time)    340 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 10) 2,661,284 - - 2,661,284 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืส่วนบุคคล - สุทธ ิ     
   (หมำยเหตุ 11) - 26,148,051 - 26,148,051 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 12) - - 763,846 763,846 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 18) - 3,184,374 - 3,184,374 
สนิทรพัยท์ี่ยงัไม่ไดปั้นส่วน    6,459,581 

สินทรพัยท์ัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    39,217,136 

     
เงนิรบัฝำกและตรำสำรหน้ีที่ออก (หมำยเหตุ 23) - - 7,279,973 7,279,973 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24)    7,834,659 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ(หมำยเหตุ 27)    8,938,083 
หน้ีสนิที่ยงัไม่ไดปั้นส่วน    1,536,223 

หน้ีสินทัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    25,588,938 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิสด 1,316 5,343 3 3 
เงนิฝำกออมทรพัย ์ 586,510 929,625 39,088 119,423 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 1,059,941 1,022,533 51,310 258,861 
เงนิฝำกประจ ำระยะสัน้ 1,145 452,000 - - 

รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,648,912 2,409,501 90,401 378,287 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชเีงนิฝำกออมทรพัยม์อีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.22 - 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.37 - 0.75 ต่อปี) 
 

9 เงินลงทนุระยะสัน้ - สทุธิ 

 งบกำรเงินรวม  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รำคำทนุ/  รำคำทนุ/  
 รำคำทนุ  รำคำทนุ  
 ตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม ตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - หน่วยลงทุน - - 511,554 511,660 
บวก  ค่ำเผื่อกำรปรบัมูลค่ำ - - 106 - 
หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - สุทธ ิ - - 511,660 511,660 
เงนิฝำกประจ ำ 520 520 514 514 

รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ - สุทธ ิ 520 520 512,174 512,174 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รำคำทนุ/  รำคำทนุ/  
 รำคำทนุ  รำคำทนุ  
 ตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม ตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - หน่วยลงทุน - - 306,168 306,236 
บวก  ค่ำเผื่อกำรปรบัมูลค่ำ - - 68 - 

หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - สุทธ ิ - - 306,236 306,236 
     

รวมเงนิลงทุนลงระยะสัน้ - สุทธ ิ - - 306,236 306,236 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิฝำกประจ ำของกลุ่มกจิกำรเป็นเงินฝำกประจ ำประเภท 12 เดอืน โดยมีอตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่รอ้ยละ 0.90 - 
1.375 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.90 - 1.375 ต่อปี) 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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9 เงินลงทนุระยะสัน้ - สทุธิ (ต่อ) 

 
ควำมเคลื่อนไหวของหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้ำ หลกัทรพัยเ์พ่ือค้ำ 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 511,660 2,311,955 
กำรซือ้หลกัทรพัย ์ - 4,900,000 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ - (6,697,420) 
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย (หมำยเหตุ 16) (511,660) - 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์ - (2,875) 

รวมหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - สุทธ ิ - 511,660 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้ำ หลกัทรพัยเ์พ่ือค้ำ 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 306,236 1,009,734 
กำรซือ้หลกัทรพัย ์ - 3,200,000 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ - (3,902,461) 
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย (หมำยเหตุ 16) (306,236) - 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย ์ - (1,037) 

รวมหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - สุทธ ิ - 306,236 

 
10 ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สทุธิ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมลูีกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ ซึ่งมอีำยขุองสญัญำที่ถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 

จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนด 
จ่ำยช ำระตำมสญัญำ 

จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนด 
จ่ำยช ำระตำมสญัญำ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ 779,114 252,392 1,031,506 2,160,251 1,235,926 3,396,177 
ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถอืเป็นรำยได้ (123,522) (27,819) (151,341) (453,294) (188,921) (642,215) 
รวม 655,592 224,573 880,165 1,706,957 1,047,005 2,753,962 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (56,085) (4,810) (60,895) (78,954) (13,724) (92,678) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ - สุทธ ิ 599,507 219,763 819,270 1,628,003 1,033,281 2,661,284 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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10 ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สทุธิ (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมียอดลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อและค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซึ่งแยกตำมอำยุ
ลูกหน้ีที่คำ้งช ำระดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

  ยอดสทุธิ   
 ลกูหน้ีตำมสญัญำ จำกหลกัประกนั อตัรำขัน้ต ำ่  
 เช่ำซ้ือและ ท่ีใช้ในกำร ท่ีใช้ในกำร  
 ดอกเบีย้ท่ียงั ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี ค่ำเผื่อหน้ี 
 ไม่ถือเป็นรำยได้ สงสยัจะสญู   สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 

 พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท 
     

ไม่คำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน 351,226 2,921 1 29 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 418,996 30,525 2 611 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 46,112 16,965 20 3,393 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 27,119 20,150 100 20,150 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน 36,712 36,712 100 36,712 

รวม 880,165 107,273  60,895 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

  ยอดสทุธิ   
 ลกูหน้ีตำมสญัญำ จำกหลกัประกนั อตัรำขัน้ต ำ่  
 เช่ำซ้ือและ ท่ีใช้ในกำร ท่ีใช้ในกำร  
 ดอกเบีย้ท่ียงั ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี ค่ำเผื่อหน้ี 
 ไม่ถือเป็นรำยได้ สงสยัจะสญู   สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 

 พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท 
     

ไม่คำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน 1,495,108 158,916 1 1,589 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 1,027,061 148,239 2 2,965 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 144,669 63,195 20 12,639 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 53,883 42,244 100 42,244 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน 33,241 33,241 100 33,241 

รวม 2,753,962 445,835  92,678 
 

เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2547 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติทำงกำรบญัชีส ำหรบัธุรกิจสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
(Consumer Finance) โดยให้หยุดรบัรู้รำยได้ส ำหรบัลูกหน้ีที่ค้ำงช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 3 งวด อย่ำงไรก็ตำม แนวปฏิบัติดงักล่ำวได้ให้
ทำงเลอืกไว้โดยหำกบริษทัใดเหน็ว่ำแนวทำงปฏิบตัิน้ีไม่เหมำะสมใหเ้ปิดเผยแนวทำงที่บริษทัใช ้ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบำยในกำรหยุดรบัรู้
รำยไดส้ ำหรบัลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ที่คำ้งช ำระค่ำงวดเกนิกว่ำ 4 งวด 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมียอดลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซื้อคงเหลือที่ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 3 งวด แต่ยงัคงรบัรู้รำยได้ใน 
งบกำรเงนิรวมจ ำนวน 133.76 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 293.53 ลำ้นบำท)  
 

นอกจำกน้ี ถ้ำกลุ่มกจิกำรหยุดรบัรูร้ำยไดต้ำมแนวปฏิบตัิที่ได้กล่ำวไวข้ำ้งต้น จะมผีลท ำให้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสญัญำเช่ำซื้อในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลดลงเป็นจ ำนวน 2.58 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 4.44 ลำ้นบำท)  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมและลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมส่วนบคุคล - สทุธิ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีลูกหน้ีเงินให้กู้ยมืและลูกหน้ีเงินให้กู้ยมืส่วนบุคคล ซึ่งมีอำยุของสญัญำที่ถึง
ก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสญัญำ จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสญัญำ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืและลูกหน้ี       
   เงนิใหกู้ย้มืส่วนบุคคล 33,110,367 8,192,484 41,302,851 25,026,609 5,632,089 30,658,698 
ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถอืเป็นรำยได้ (4,460,027) (1,381,992) (5,842,019) (3,067,407) (912,251) (3,979,658) 
รวม 28,650,340 6,810,492 35,460,832 21,959,202 4,719,838 26,679,040 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (341,825) (30,171) (371,996) (497,781) (33,208) (530,989) 
       

ลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืและลูกหน้ี       

   เงนิใหกู้ย้มืส่วนบุคคล - สุทธ ิ 28,308,515 6,780,321 35,088,836 21,461,421 4,686,630 26,148,051 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืและลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืส่วนบุคคลและค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  
ซึ่งแยกตำมอำยลูุกหน้ีที่คำ้งช ำระดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 ลกูหน้ีตำมสญัญำ   
 เงินกู้ยืมและ ยอดสทุธิ   
 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืม จำกหลกัประกนั อตัรำขัน้ต ำ่  
 ส่วนบคุคลและ ท่ีใช้ในกำร ท่ีใช้ในกำร  
 ดอกเบีย้ท่ียงั ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี ค่ำเผื่อหน้ี 
 ไม่ถือเป็นรำยได้ สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 

 พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท 
     

ไม่คำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน 26,928,614 8,419,737 1 84,197 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 7,439,331 2,256,363 2 45,127 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 761,266 182,183  20, 100 133,587 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 225,585 48,664 100 48,664 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน 106,036 60,421 100 60,421 

รวม 35,460,832 10,967,368  371,996 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมและลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมส่วนบคุคล - สทุธิ (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืและลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืส่วนบุคคลและค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  
ซึ่งแยกตำมอำยลูุกหน้ีที่คำ้งช ำระดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ลกูหน้ีตำมสญัญำ   
 เงินกู้ยืมและ ยอดสทุธิ   
 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืม จำกหลกัประกนั อตัรำขัน้ต ำ่  
 ส่วนบคุคลและ ท่ีใช้ในกำร ท่ีใช้ในกำร  
 ดอกเบีย้ท่ียงั ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี ค่ำเผื่อหน้ี 
 ไม่ถือเป็นรำยได้ สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 

 พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท 
     

ไม่คำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน 22,133,297 11,993,488 1 119,935 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 3,878,645 1,690,770 2 33,815 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 500,754 254,925 20, 100 240,300 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 110,279 80,874 100 80,874 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน 56,065 56,065 100 56,065 

รวม 26,679,040 14,076,122  530,989 

 
เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2547 สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติทำงกำรบญัชีส ำหรบัธุรกิจสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
(Consumer Finance) โดยให้หยุดรบัรู้รำยได้ส ำหรบัลูกหน้ีที่ค้ำงช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 3 งวด อย่ำงไรก็ตำม แนวปฏิบัติดงักล่ำวได้ให้
ทำงเลือกไวโ้ดยหำกบรษิทัใดเห็นว่ำแนวทำงปฏบิตัน้ีิไม่เหมำะสมใหเ้ปิดเผยแนวทำงที่บรษิทัใช้ ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบำยในกำรหยดุรบัรูร้ำยได้
ส ำหรบัลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้ที่คำ้งช ำระค่ำงวดเกนิกว่ำ 4 งวด 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมียอดลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืและลูกหน้ีเงนิให้กูย้มืส่วนบุคคลคงเหลอืที่ค้ำงช ำระเกนิกว่ำ 3 งวด
แต่ยงัคงรบัรูร้ำยไดใ้นงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 253.31 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 171.83 ลำ้นบำท) 
 
นอกจำกน้ี ถำ้กลุ่มกจิกำรหยดุรบัรูร้ำยได้ตำมแนวทำงปฏบิตัทิี่ได้กล่ำวไว้ขำ้งตน้ จะมผีลท ำใหร้ำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิให้กูย้มืในงบก ำไร
ขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลดลงเป็นจ ำนวน 3.02 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1.96 ลำ้นบำท)  
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้ำงรบั - สทุธิ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมียอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรบัแยกตำมจ ำนวนที่ถงึก ำหนด
จ่ำยช ำระตำมสญัญำดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสญัญำ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี 553,044 379,575 20,163 952,782 
บวก   ดอกเบีย้คำ้งรบั 3,485 - - 3,485 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั 556,529 379,575 20,163 956,267 
     

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (197,482) (8,402) (19,795) (225,679) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรบัมูลค่ำจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหน้ี (40) - - (40) 

 359,007 371,173 368 730,548 
หกั  เงนิส ำรองส่วนเกนิ    (150,614) 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ    579,934 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 จ ำนวนเงินท่ีถึงก ำหนดจ่ำยช ำระตำมสญัญำ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี 601,305 511,073 21,596 1,133,974 
บวก   ดอกเบีย้คำ้งรบั 3,619 - - 3,619 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั 604,924 511,073 21,596 1,137,593 
     

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (193,386) (11,530) (21,176) (226,092) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรบัมูลค่ำจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหน้ี - (458) - (458) 

 411,538 499,085 420 911,043 
หกั  เงนิส ำรองส่วนเกนิ    (147,197) 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ    763,846 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้ำงรบั - สทุธิ (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมยีอดเงนิใหส้ินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบัแยกตำมประเภทกำรจดัชัน้
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

  ยอดสทุธิ  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 เงินให้สินเช่ือ ท่ีใช้ในกำร อตัรำท่ีใช้ใน มลูค่ำท่ีต้อง  
 และดอกเบีย้ ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี กำรตัง้ค่ำเผื่อ ตัง้ตำมเกณฑ์ มลูค่ำตำมท่ี 
 ค้ำงรบั สงสยัจะสญู หน้ีสงสยัจะสญู ขัน้ต ำ่ของธปท. บริษทัตัง้ 

 พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท พนับำท 
      

จดัชัน้ปกต ิ 704,253 670,963 1 6,710 8,894 
จดัชัน้กล่ำวถงึเป็นพเิศษ 26,306 26,112 2 522 25,579 
จดัชัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำน 17,308 17,308 100 17,308 17,308 
จดัชัน้สงสยั - - 100 - - 
จดัชัน้สงสยัจะสูญ 208,400 173,400 100 173,400 173,898 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คำ้งรบั 956,267 887,783  197,940 225,679 
เงนิส ำรองส่วนเกนิ    - 150,614 

รวม    197,940 376,293 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

  ยอดสทุธิ  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 เงินให้สินเช่ือ ท่ีใช้ในกำร อตัรำท่ีใช้ใน มลูค่ำท่ีต้อง  
 และดอกเบีย้ ตัง้ค่ำเผื่อหน้ี กำรตัง้ค่ำเผื่อ ตัง้ตำมเกณฑ์ มลูค่ำตำมท่ี 
 ค้ำงรบั สงสยัจะสญู หน้ีสงสยัจะสญู  ขัน้ต ำ่ของธปท. บริษทัตัง้ 

 พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท พนับำท 
      

จดัชัน้ปกต ิ 882,220 878,600 1 8,786 18,280 
จดัชัน้กล่ำวถงึเป็นพเิศษ 26,754 26,557 2 531 26,376 
จดัชัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำน 803 803 100 803 803 
จดัชัน้สงสยั 9,277 9,277 100 9,277 9,277 
จดัชัน้สงสยัจะสูญ 218,539 168,354 100 168,354 171,356 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คำ้งรบั 1,137,593 1,083,591  187,751 226,092 
เงนิส ำรองส่วนเกนิ    - 147,197 

รวม    187,751 373,289 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมีเงินใหส้ินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรบัจ ำนวน 225.71 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2561: 
228.62 ลำ้นบำท) ที่กลุ่มกจิกำรระงบักำรรบัรูร้ำยไดด้ว้ยเกณฑค์งคำ้งตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 

 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทัไม่มกีำรท ำสญัญำปรบัโครงสรำ้งหน้ีกบัลูกหน้ีเพิม่เตมิ 
 
รำยละเอยีดของลูกหน้ีที่ปรบัโครงสรำ้งหน้ีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เปรยีบเทยีบกบัลูกหน้ีทัง้สิน้ที่มอียู ่มดีงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  จ ำนวนหน้ี  จ ำนวนหน้ี 
  ก่อนกำรปรบั  ก่อนกำรปรบั 
  โครงสร้ำงหน้ี  โครงสร้ำงหน้ี 

 จ ำนวนรำย พนับำท จ ำนวนรำย พนับำท 
     

ลูกหน้ีที่ปรบัโครงสรำ้งหน้ี 1 95,000 1 95,000 
 
ลูกหน้ีเฉพำะรำยที่มีขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสร้ำงหน้ี โดยวิธีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรช ำระหน้ีตำมที่กล่ำวขำ้งต้นสำมำรถจ ำแนก
ระยะเวลำกำรคำ้งช ำระตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหน้ีไดด้งัต่อไปน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  ภำระหน้ี  ภำระหน้ี 

  ก่อนปรบั หลงัปรบั  ก่อนปรบั หลงัปรบั 
ระยะเวลำกำรค้ำงช ำระของสญัญำ จ ำนวน โครงสร้ำงหน้ี โครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน โครงสร้ำงหน้ี โครงสร้ำงหน้ี 

กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ี รำย พนับำท พนับำท รำย พนับำท พนับำท 
       

ไม่เกนิ 1 เดอืน - - - - - - 
มำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน - - - - - - 
มำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน - - - - - - 
มำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - - - - - 
มำกกว่ำ 12 เดอืนขึน้ไป 1 95,000 2,207 1 95,000 9,588 

รวม 1 95,000 2,207 1 95,000 9,588 

 
ขอ้มูลส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกหน้ีที่ผำ่นกำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีแลว้มดีงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ดอกเบีย้รบั 694 1,313 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ลกูหน้ีอ่ืน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีทรพัยส์นิรอกำรขำย 63,223 82,252 - - 
ลูกหน้ีกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 37 จ)) 41 216 368 8,861 
ดอกเบีย้คำ้งรบั  1,970 2,090 165 - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 32,953 50,532 6,746 6,236 
เงนิมดัจ ำ 19,735 23,461 994 1,169 
ลูกหน้ีกรมบงัคบัคด ี 240,025 228,249 - - 
เงนิทดรองจ่ำย 88,645 58,820 - 30 
อื่นๆ 373,397 50,598 91,924 - 

รวม 819,989 496,218 100,197 16,296 

 
15 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย - สทุธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำทุน 804,767 681,207 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (33,629) (23,099) 

ทรพัยส์นิรอกำรขำย - สุทธ ิ 771,138 658,108 

 
16 เงินลงทนุระยะยำว - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รำคำทนุ 
มลูค่ำ

ยติุธรรม รำคำทนุ มลูค่ำยติุธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิลงทุนเผื่อขำย 519,837 521,104 178,691 181,628 
บวก  ค่ำเผื่อกำรปรบัมูลค่ำ 1,267 - 2,937 - 

เงนิลงทุนเผื่อขำย - สุทธ ิ 521,104 521,104 181,628 181,628 
     

เงนิลงทุนทัว่ไป 83,225 29,473 70,533 16,781 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (53,752) - (53,752) - 

เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 29,473 29,473 16,781 16,781 
     

รวมเงนิลงทุนระยะยำว - สุทธ ิ 550,577 550,577 198,409 198,409 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 เงินลงทนุระยะยำว - สทุธิ (ต่อ) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รำคำทนุ มลูค่ำยติุธรรม รำคำทนุ มลูค่ำยติุธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิลงทุนเผื่อขำย 355,626 355,711 - - 
บวก  ค่ำเผื่อกำรปรบัมูลค่ำ 85 - - - 

เงนิลงทุนเผื่อขำย - สุทธ ิ 355,711 355,711 - - 
     

เงนิลงทนุทัว่ไป  2,500 2,500 - - 
บวก  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - - 

เงนิลงทุนเผื่อขำย - สุทธ ิ 2,500 2,500 - - 
     

รวมเงนิลงทุนระยะยำว - สุทธ ิ 358,211 358,211 - - 

 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนระยะยำว มกีำรเปลี่ยนแปลงดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนทัว่ไป เงินลงทุนเผือ่ขำย เงินลงทุนทัว่ไป 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 181,628 16,781 330,741 16,781 
กำรซื้อหลกัทรพัย ์ 4,200,000 2,500 - - 
กำรเปลี่ยนแปลงประเภทเงนิลงทุนจำก 
   หลกัทรพัย์เพื่อคำ้ (หมำยเหตุ 9) 511,660 - - - 
กำรเปลี่ยนแปลงประเภทเงนิลงทุนจำกเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 17) - 10,192 - - 

กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ (4,369,746) - (143,802) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสว่นเกนิมูลคำ่เงนิลงทุนในหุน้กู ้ (768) - (881) - 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย (1,670) - (4,430) - 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธิ 521,104 29,473 181,628 16,781 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนทัว่ไป เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนทัว่ไป 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - - - - 
กำรซื้อหลกัทรพัย ์ 3,300,000 2,500 - - 
กำรเปลี่ยนแปลงประเภทเงนิลงทุนจำก 
  หลกัทรพัย์เพื่อคำ้ (หมำยเหตุ 9) 306,236 - - - 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ (3,250,610) - - - 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย 85 - - - 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธิ 355,711 2,500 - - 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงัน้ี 
 

   

สดัส่วนของ 
หุ้นสำมญัท่ีถือโดย

บริษทัใหญ่ 

สดัส่วนของหุ้น
สำมญัท่ีถือโดย 
กลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของ 
หุ้นสำมญัท่ีถือโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไมม่ี
อ ำนำจควบคมุ 

  ประเทศท่ี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ จดทะเบยีน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

         

บริษทัย่อย         
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั ใหเ้ชำ่ซื้อและใหกู้ย้ืมเงนิ ประเทศไทย 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ เอส ดบับลิว พ ีจ ำกดั บรหิำรสนิทรพัย ์ ประเทศไทย 94.99 94.99 94.99 94.99 5.01 5.01 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น ประเทศไทย 99.67 99.67 99.67 99.67 0.33 0.33 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั ใหเ้ชำ่ซื้อและใหกู้ย้ืมเงนิ    

   และใหบ้รกิำรตดิตำมหนี ้ ประเทศไทย 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน)  ธุรกจิเงนิทุน ประเทศไทย 82.04 45.34 82.04 45.34 17.96 54.66 
บรษิทั พ ีเล็นดิง้ จ ำกดั ท ำ Platform ส ำหรบัใหบ้รกิำร  

   ปล่อยสนิเชื่อ ประเทศไทย 74.99 74.99 74.99 74.99 25.01 25.01 
         
บริษทัย่อยโดยอ้อมภำยใต้บริษทั ศรีสวสัด์ิ         
   อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั         
Srisawad Vietnam LLC ขำยเชื่อ ประเทศเวยีดนำม 10.00 100.00 9.97 99.67 90.03 0.33 
บรษิทั เอส ดบับลิว พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำร 

   จดักำรและทีป่รกึษำ ประเทศไทย 99.99 74.99 99.66 74.74 0.34 25.26 
Srisawad Leasing Lao Co., Ltd. ใหเ้ช่ำซื้อและใหกู้ย้ืม สำธำณรฐั    

ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว 90.00 90.00 89.70 89.70 10.30 10.30 

 
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มกีำรเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 3,921,497 2,949,532 
เพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 6,356,383 971,965 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 10,277,880 3,921,497 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 เงินลงทนุในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
17.1 รำยกำรท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในระหว่ำงปี บริษทัได้ใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ บรษิทั เงินทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บฟิีท”) ตำมสดัส่วนของบรษิทั 
และไดล้งทุนซือ้ส่วนเกนิกว่ำสทิธทิี่บรษิทัไดร้บัในกรณีที่ผูถ้อืหุน้รำยอื่นไม่ใช้สทิธริวมทัง้สิน้ จ ำนวน 329,750,012 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่
ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลี่ยนแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 45.34 เป็นอตัรำรอ้ยละ 77.95 
 
ภำยหลงัจำกกำรซื้อหุน้เพิ่มทุนของบีฟิท เป็นผลใหบ้รษิทัต้องท ำกำรเสนอซือ้หุ้นสำมญัของบีฟิทจำกผูถ้ือหุ้นรำยยอ่ย ซึ่งบรษิทั
ไดท้ ำกำรเสนอซือ้หุน้แล้วเสร็จในวนัที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 และมีผูเ้สนอขำยหุน้จ ำนวน 22,521,157 หุ้น ส่งผลใหบ้รษิทัมี
สดัส่วนเงนิลงทุนเปลี่ยนแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 77.95 เป็นอตัรำรอ้ยละ 82.04  
 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ในบฟิีทที่เพิ่มขึน้ เป็นผลให้บริษทัไดร้บัส่วน 
ได้เสียในบีฟิทเพิ่มขึน้จำกสัดส่วนกำรถือหุ้นใหม่ที่ร้อยละ 82.04 เป็นจ ำนวน 6,013 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทมีกำรจ่ำยซื้อ 
หุน้สำมญัเพิ่มทุนและท ำกำรเสนอซื้อหุ้นสำมญัของบฟิีทจำกผูถ้อืหุ้นรำยย่อยในรำคำ 18 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 6,340 
ลำ้นบำท ท ำให้บรษิทับนัทึกส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ย จ ำนวน 327 ล้ำนบำท ในส่วนของ
เจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยที่ถอืหุน้โดยบรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
 
บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บริษทั ศรีสวสัดิ ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยได้ลงทุนในหุ้นสำมญั
ของบริษทั เอส ดบับลวิ พี เซอร์วสิเซสจ ำกดั จ ำนวน 750,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ส่งผลใหบ้ริษทั ศรีสวสัดิ ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั มสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลี่ยนแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 74.99 เป็นอตัรำรอ้ยละ 99.99 
 
Srisawad Vietnam Liability Limited Company 
 
เมื่อวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน 
หุน้สำมญัของบริษทั Srisawad Vietnam Liability Limited Company จ ำนวนร้อยละ 90.00 รวมเป็นเงิน 91.73 ลำ้นบำท ส่งผล
ให้บริษทั ศรีสวสัดิ ์อนิเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั มีสดัส่วนเงนิลงทุนเปลี่ยนแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 100.00 เป็นอตัรำร้อยละ 
10.00 เปลี่ยนกำรจดัประเภทเงินลงทุนใหม่จำกบรษิทัย่อยเป็นเงินลงทุนทัว่ไปเป็นจ ำนวนเงิน 10.19 ล้ำนบำท และมกี ำไรจำก
กำรขำยและกำรเปลี่ยนกำรจดัประเภทเงนิลงทุน 35.45 ลำ้นบำท 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 เงินลงทนุในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
17.2 รำยกำรท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครัง้ที่ 3/2561 คณะกรรมกำรบรษิทัมีมติอนุมตัิเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทั  
ศรีสวสัดิ ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั จ ำนวน 2,900,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 290 ล้ำนบำท และ
บรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ 
 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอสดบับลวิพ ีจ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 4/2561 คณะกรรมกำรบริษทัมมีตอินุมตัเิพิ่มเงนิลงทุนใน
บริษทั บรหิำรสินทรพัย ์เอส ดบับลิว พ ีจ ำกดั จ ำนวน 49,996 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คดิเป็นมูลค่ำ 4.99 ลำ้นบำท 
และบรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ 
 
บรษิทัเงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) (เดมิชื่อ “บรษิทั เงนิทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน)”) 
 
ในระหว่ำงปี บรษิทัไดร้บัหุน้สำมญัปันผลของบรษิทั เงินทุน ศรสีวสัดิ ์ จ ำกดั (มหำชน) (“บฟิีท”) จ ำนวน 3,816,282 หุน้ มูลค่ำที่ 
ตรำไวหุ้้นละ 5 บำท  
 
เมื่อวนัที่ 26 มถุินำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 6/2561 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีติอนุมตัเิพิ่มเงินลงทุนใน
บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บฟิีท”) จ ำนวน 19,825,276 หุ้น คดิเป็นมูลคำ่หุน้ ซือ้ขำยรวม 591.39 ลำ้นบำท ส่งผล
ใหบ้รษิทั มสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลี่ยนแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 36.35 เป็นอตัรำรอ้ยละ 45.34 
 
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2561 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 9/2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมตัิกำรจดทะเบียน 
เพิม่ทุนบรษิทั เงินสดทนัใจ จ ำกดั โดยจดทะเบยีนเพิ่มทุนหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 100 บำท โดย
บรษิทัไดล้งทุนในหุน้สำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุน้ โดยช ำระค่ำหุน้สำมญัดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวน คดิเป็นเงินทัง้สิ้น 100 ลำ้นบำท 
และบรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ 
 
บรษิทั พ ีเลน็ดิง้ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 12 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของกจิกำร ครัง้ที่ 12/2561 ไดม้ีมติอนุมตัิให้จดัตัง้บรษิทั พ ีเล็นดิ้ง 
จ ำกดั เพื่อท ำธุรกจิ Platform ส ำหรบัให้บรกิำรปล่อยสนิเชื่อ โดย บรษิทั พี เลน็ดิ้ง จ ำกดั ได้ออกหุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท โดยบรษิทัไดล้งทุนในหุน้สำมญัจ ำนวน 37,498 หุน้ หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 74.99 ของหุน้สำมญั 
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17 เงินลงทนุในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
17.2 รำยกำรท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยที่ถอืหุน้โดยบรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
 
Srisawad Vietnam Liability Limited Company 
 
เมื่อวนัที่ 27 มนีำคม พ.ศ. 2561 และวนัที่ 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัยอ่ย 
ได้ช ำระทุนเพิ่มเติม ให้แก่ บริษทั Srisawad Vietnam Liability Limited Company จ ำนวนทัง้สิ้น 20 ล้ำนบำท และ 28.14 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 
 
บรษิทั เอสดบับลวิพ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2561 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมตัิกำรจด
ทะเบียนเพิม่ทุนบริษทั เอส ดบับลวิ พี เซอรว์สิเซส จ ำกดั โดยจดทะเบียนเพิม่ทุนหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,850,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้น
ละ 100 บำท โดยบรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัยอ่ยไดล้งทุนในหุน้สำมญัจ ำนวน 2,100,000 หุน้ โดย
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวน คิดเป็นเงินทัง้สิ้น 210 ลำ้นบำท ส่งผลให้บริษทั ศรีสวสัดิ ์อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิ้ง 
จ ำกดั มสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลี่ยนแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 99.99 เป็นอตัรำรอ้ยละ 74.99 
 
บรษิทั ยไูนเตด็ โคสทอล จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กำรประชุมวิสำมญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 1/ 2561 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมตัิเลิกบรษิทั ยูไนเต็ด โคสทอล 
จ ำกัด โดยจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่  10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 และได้จดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชีแล้วเมื่ อวนัที่  
24 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กบักระทรวงพำณิชย ์
 

17.3 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษทัมยีอดรวมของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมมีจ ำนวน 1,803.34 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 
1,765.34 ล้ำนบำท) โดยจ ำนวน 1,787.73 ล้ำนบำท เป็นของบริษทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) (พ.ศ. 2561 : 1,674.61 
ลำ้นบำท) ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัยอ่ยส่วนที่เหลอืไม่มสีำระส ำคญั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทัยอ่ยที่มสี่วนไดเ้สียที่ไม่มอี ำนำจควบคมุที่มสีำระส ำคญั 
 
รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มสีำระส ำคญัต่อกลุ่ม
กจิกำร จ ำนวนที่เปิดเผยส ำหรบับรษิทัยอ่ยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
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17 เงินลงทนุในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
17.3 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 

 บริษทั เงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

สนิทรพัย ์ 20,699,198 19,677,409 
หน้ีสนิ (11,416,928) (17,160,253) 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 9,282,270 2,517,156 
   

ส่วนไดเ้สยีไดท้ี่ไม่มอี ำนำจควบคุม 1,787,734 1,674,608 
 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 บริษทั เงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยได้ 2,943,498 1,965,712 
   

ก ำไรขำดทุน 810,859 377,375 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 785 (3,544) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 811,644 373,831 
   

ก ำไรขำดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 172,633 244,078 
เงนิปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม - 37,429 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 บริษทั เงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 
   

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 264,911 (5,595,398) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 7,640 8,378 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (546,530) 5,993,697 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (273,979) 406,677 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดตน้ปี 1,153,711 747,034 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 879,732 1,153,711 
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18 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมจำกกำรซ้ือลกูหน้ี - สทุธิ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมยีอดลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ีของบรษิทัยอ่ยแห่งหน่ึงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี 3,004,433 3,188,783 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,506) (4,409) 

ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี - สทุธ ิ 3,000,927 3,184,374 

 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มกีำรเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี ณ วนัตน้ปี 3,188,783 2,742,052 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 21,000 1,048,584 
กำรตดัจ ำหน่ำยจำกกำรรบัช ำระหน้ี (205,350) (601,853) 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี ณ วนัปลำยปี 3,004,433 3,188,783 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,506) (4,409) 

ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี – สทุธ ิ 3,000,927 3,184,374 
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19 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สทุธิ 

 งบกำรเงินรวม 

  
อำคำรและ

ส่วนปรบัปรงุ 
เคร่ือง
ตกแต่ง อุปกรณ์   

 ท่ีดิน อำคำร และติดตัง้ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 3,903 307,224 188,010 177,658 330,529 1,007,324 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (137,712) (114,177) (104,820) (160,018) (516,727) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  3,903 169,512  73,833  72,838  170,511  490,597 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,903  169,512  73,833  72,838  170,511  490,597 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 268,259 39,833 19,201 23,297 350,590 
เพิม่ขึน้จำกประมำณกำรรือ้ถอน - 6,359 - - - 6,359 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (4,737) - - (4,008) (8,745) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำรือ้ถอน - (371) - - - (371) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (90,169) (31,272) (28,572) (59,084) (209,097) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - (9) (3) (3) (10) (25) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 3,903 348,844 82,391 63,464 130,706 629,308 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 3,903 560,934 227,840 196,855 344,555 1,334,087 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (212,090) (145,449) (133,391) (213,849) (704,779) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,903 348,844 82,391 63,464 130,706 629,308 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,903 348,844 82,391 63,464 130,706 629,308 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 177,851 54,795 34,467 26,582 293,695 
เพิม่ขึน้จำกประมำณกำรรือ้ถอน - 558 - - - 558 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (51,362) (3) (20) (4,035) (55,420) 
โอนออกจำกกำรเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุน - (1,308) - - - (1,308) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำรือ้ถอน - (367) - - - (367) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (109,354) (34,087) (27,692) (54,946) (226,079) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - (102) (11) (10) (4) (127) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 3,903 364,760 103,085 70,209 98,303 640,260 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 3,903 672,334 270,081 217,640 357,260 1,521,218 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (307,574) (166,996) (147,431) (258,957) (880,958) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,903 364,760 103,085 70,209 98,303 640,260 
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19 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
อำคำรและ

ส่วนปรบัปรงุ 
เคร่ือง
ตกแต่ง อุปกรณ์   

 ท่ีดิน อำคำร และติดตัง้ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน - - - - - - 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - - - - - 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - - - - - - 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - - - - - 
ซือ้สนิทรพัย ์       
เพิม่ขึน้จำกประมำณกำรรือ้ถอน - - - - - - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - - - - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำรือ้ถอน - - - - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - - - - - - 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - - - - - - 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ - - - - - - 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน - - - - - - 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - - - - - 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - - - - - - 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - - - - - 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 17,403 - 6 - 17,409 
เพิม่ขึน้จำกประมำณกำรรือ้ถอน - 472 - - - 472 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - - - - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำรือ้ถอน - (27) - - - (27) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (866) - (1) - (867) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - - - - - - 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ - 16,982 - 5 - 16,987 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน - 17,875 - 6 - 17,881 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (893) - (1) - (894) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 16,982 - 5 - 16,987 
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรและกจิกำรมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ใบอนุญำตทำงกำรเงนิ 554,000 554,000 - - 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 14,105 14,241 749 1,030 

รำคำสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 568,105 568,241 749 1,030 
 

กลุ่มกิจกำรมีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงินเป็นประจ ำทุกปี มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของใบอนุญำตทำงกำรเงิน
พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำง
กำรเงนิ ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 

ขอ้สมมตฐิำนที่ใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ใบอนุญำตทำงกำรเงิน 

อตัรำกำรเตบิโตของเงนิใหส้นิเชื่อ รอ้ยละ 3 
อตัรำตน้ทุนดอกเบีย้ รอ้ยละ 2.4 
อตัรำค่ำธรรมเนียม รอ้ยละ 1.3 
อตัรำคดิลด ที่ค ำนวณจำกตน้ทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 12.66 
 

จำกกำรประเมินกำรด้อยค่ำประจ ำปี ผูบ้ริหำรสรุปว่ำไม่มกีำรด้อยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561:  
ไม่ม)ี 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์ งำนระหว่ำงท ำ รวม 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์ งำนระหว่ำงท ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       

รำคำทุน 26,915 - 26,915 1,405 - 1,405 

หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,509) - (17,509) (94) - (94) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธิ 9,406 - 9,406 1,311 - 1,311 
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 9,406 - 9,406 1,311 - 1,311 
ซื้อสนิทรพัย ์ 2,917 5,663 8,580 - - - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (3,745) - (3,745) (281) - (281) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธิ 8,578 5,663 14,241 1,030 - 1,030 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       

รำคำทุน 29,832 5,663 35,495 1,405 - 1,405 

หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (21,254) - (21,254) (375) - (375) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธิ 8,578 5,663 14,241 1,030 - 1,030 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์ งำนระหว่ำงท ำ รวม 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์ งำนระหว่ำงท ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 8,578 5,663 14,241 1,030 - 1,030 

ซื้อสนิทรพัย ์ 1,329 3,063 4,392 - - - 

คำ่ตดัจ ำหน่ำย (3,497) - (3,497) (281) - (281) 

กำรจ ำหน่ำยไป - (1,031) (1,031) - - - 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธิ 6,410 7,695 14,105 749 - 749 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       

รำคำทุน 31,161 7,695 38,856 1,405 - 1,405 

หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (24,751) - (24,751) (656) - (656) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธิ 6,410 7,695 14,105 749 - 749 

 
21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
จ ำนวนที่สำมำรถใชป้ระโยชน์ไดภ้ำยใน 12 เดอืน 25,845 134,375 - - 
จ ำนวนที่สำมำรถใชป้ระโยชน์ไดเ้กนิกว่ำ 12 เดอืน 63,099 47,735 2,006 1,853 

 88,944 182,110 2,006 1,853 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
จ ำนวนที่สำมำรถใชป้ระโยชน์ไดภ้ำยใน 12 เดอืน (720) (720) - - 
จ ำนวนที่สำมำรถใชป้ระโยชน์ไดเ้กนิกว่ำ 12 เดอืน (140,995) (141,490) (17) - 

 (141,715) (142,210) (17) - 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (52,771) 39,900 1,989 1,853 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

   ภำระผกูพนั    
 ค่ำเผื่อ ค่ำเผื่อ ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำย  
 หน้ีสงสยัจะสญู กำรด้อยค่ำ พนักงำน จ่ำยล่วงหน้ำ กำรรื้อถอน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 76,240 554 5,884 45,375 - 128,053                       
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (22,567) 1,778 2,095 72,653 98 54,057 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 53,673 2,332 7,979 118,028 98 182,110 
       

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 53,673 2,332 7,979 118,028 98 182,110 

เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (7,535) 2,106 3,275 (89,059) 93 (91,120) 
(ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (2,046) - - (2,046) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 46,138 4,438 9,208 28,969 191 88,944 

 

 งบกำรเงินรวม  

 

 
ค่ำเผื่อ 

หน้ีสงสยัจะสญู 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้
จริงของเงินลงทนุ

เผื่อขำย กำรตีมลูค่ำยติุธรรม 

 
 

รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (5,908) (1,473) (136,000) (143,381) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 285 - - 285 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 886 - 886 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (5,623) (587) (136,000) (142,210) 

     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (5,623) (587) (136,000) (142,210) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 161 - - 161 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 334 - 334 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (5,462) (253) (136,000) (141,715) 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ภำระผกูพนั   
 ผลประโยชน์ ค่ำใช้จ่ำย  
 พนักงำน กำรรื้อถอน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,386 - 1,386 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 467 - 467 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,853 - 1,853 

    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,853 - 1,853 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 392 9 401 
(ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (248) - (248) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,997 9 2,006 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง  
 จำกเงินลงทนุเผื่อขำย รวม 

 พนับำท พนับำท 
   

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - 

   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - 
(ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (17) (17) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (17) (17) 

 
22 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิประกนักำรเช่ำ 51,789 60,347 3,287 3,287 
เงนิประกนัพนกังำน 43,706 48,398 - - 
เงนิฝำกที่มขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,707 1,436 - - 
เงนิมดัจ ำอื่น 38,618 21,788 - - 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 136,820 131,969 3,287 3,287 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 เงินรบัฝำกและตรำสำรหน้ีท่ีออก 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิรบัฝำกและตรำสำรหน้ีที่ออกของบรษิทัยอ่ยแห่งหน่ึงที่ไดม้ำจำกกำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 
 

23.1) เงนิรบัฝำก 
 

จ ำแนกตำมประเภทเงนิรบัฝำก 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

จ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 94,698 404,425 
จ่ำยคนืเมื่อสิน้ระยะเวลำ 6,253,635 6,869,548 

รวม 6,348,333 7,273,973 
 

จ ำแนกตำมสกุลเงนิและถิน่ที่อยูข่องผูฝ้ำก 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
ในประเทศ   
   เงนิบำท 6,348,276 7,273,916 
ต่ำงประเทศ   
   เงนิบำท 57 57 

รวม 6,348,333 7,273,973 
 

23.2) ตรำสำรหน้ีที่ออก 
 

จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรหน้ีที่ออก 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

จ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 6,000 6,000 

รวม 6,000 6,000 
 

จ ำแนกตำมสกุลเงนิและถิน่ที่อยูข่องผูฝ้ำก 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
ในประเทศ   
   เงนิบำท 6,000 6,000 

รวม 6,000 6,000 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีตรำสำรหน้ีที่ออกจ ำนวน 6 ล้ำนบำท ในอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
จ ำนวน 6 ลำ้นบำท ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.75 ต่อปี)  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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24 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยกำรหมนุเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 23,523 - 23,523 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,880,000 4,050,000 1,880,000 3,050,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชใ้นกำรซื้อลูกหน้ี - 338,826 - - 
ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,937,407 2,703,889 1,247,129 330,556 

รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 3,840,930 7,092,715 3,150,652 3,380,556 
     
รำยกำรไม่หมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2,435,124 741,944 2,305,680 250,000 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 2,435,124 741,944 2,305,680 250,000 

รวมเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 6,276,054 7,834,659 5,456,332 3,630,556 

 
24.1) กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 4,050,000 2,300,000 3,050,000 1,300,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ 21,685,382 7,850,000 15,685,382 7,850,000 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (23,855,382) (6,100,000) (16,855,382) (6,100,000) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี 1,880,000 4,050,000 1,880,000 3,050,000 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินมีอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.80 - 2.45 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2.10 - 2.65 ต่อปี) มีก ำหนด
ช ำระคนืดอกเบีย้และเงนิตน้ทัง้จ ำนวนเมื่อครบก ำหนด 
 

24.2) กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพื่อใช้ในกำรซื้อลูกหน้ี ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 338,826 - - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ - 786,438 - - 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (338,826) (447,612) - - 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - 338,826 - - 

 
เงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชใ้นกำรซื้อลูกหน้ีไม่มีอตัรำดอกเบี้ย (พ.ศ. 2561 : ไม่มีดอกเบี้ย) มีก ำหนดช ำระคืน 
เงนิตน้ทัง้จ ำนวนเมื่อครบก ำหนด 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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24 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน (ตอ่) 

 
24.3) กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งรวมส่วนที่จะถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่  

31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 3,445,833 4,119,444 580,556 350,000 
เงนิกูย้มืเพิม่ 3,800,000 1,460,000 3,500,000 500,000 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มื (2,873,302) (2,133,611) (527,747) (269,444) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี 4,372,531 3,445,833 3,552,809 580,556 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมีอตัรำอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.05 - 4.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 3.05 - 4.15 ต่อปี) มีก ำหนด
ช ำระคนืดอกเบีย้และเงนิตน้ทุกสิน้เดอืนและเมื่อครบก ำหนด 
 
กลุ่มกจิกำรและกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืที่ยงัไม่ไดเ้บกิออกมำใช้จ ำนวน 5,700 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 3,500 ลำ้นบำท) โดยสญัญำเงนิกูย้มื
เหล่ำน้ี ได้ระบุให้กลุ่มกิจกำรและกิจกำรต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้ำของ โดยค ำนวณจำก 
งบกำรเงนิรวมรำยปี ทัง้น้ี กลุ่มกจิกำรและกจิกำรสำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมสญัญำไดค้รบถว้น  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่มีลักษณะจ ำนวนเงินต้นตำมสัญญำลดลงจำก  
1,500 ลำ้นบำท  สญัญำดงักล่ำวเปลี่ยนจำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที่ ซึ่งสญัญำจะหมดอำยใุนปี พ.ศ. 2565 
 

 
25 ภำระผกูพนัหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

ส่วนของภำระผกูพนัหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำระยะยำวที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 15,071 29,166 
ภำระผกูพนัหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 6,766 19,280 
   

รวม 21,837 48,446 

 
จ ำนวนเงนิข ัน้ต ่ำที่ตอ้งจ่ำยซึ่งบนัทกึเป็นภำระผกูพนัหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำระยะยำว มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 15,613 30,614 
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 6,936 19,852 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสญัญำเช่ำระยะยำว (712) (2,020) 

มูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 21,837 48,446 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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26 เจ้ำหน้ีอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีอื่น 236,392 321,980 1,430 2,135 
เจำ้หน้ีกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 37 ญ)) 746 863 21,855 27,145 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 238,839 260,015 10,276 10,869 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 94,289 80,974 55,872 51,814 
อื่นๆ 92,395 78,635 1 1 

รวม 662,661 742,467 89,434 91,964 

 
27 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนั   
-  ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,166,100 1,258,500 
-  ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี 2,102,100 3,268,200 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละมหีลกัประกนั    
-  ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,225,000 - 
-  ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี 6,727,091 4,411,383 

รวมหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 11,220,291 8,938,083 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนั ซึ่งรวมส่วนที่จะถงึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ไม่มีประกนั มีประกนั ไม่มีประกนั มีประกนั 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 4,526,700 4,411,383 7,340,000 1,225,000 
กำรออกหุน้กู ้     
   เงนิต้น - สุทธจิำกตน้ทุนกำรกูย้มื - 3,532,673 - 3,184,592 
จ่ำยคนืหุน้กู ้ (1,258,500) - (2,813,300) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรออกหุน้กู ้ - 8,035 - 1,791 

รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 3,268,200 7,952,091 4,526,700 4,411,383 

 
หุน้กู้ไม่ด้อยสิทธมิีอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.60 - 4.40 ต่อปี ตำมที่ระบุในกำรออกหุน้กูแ้ต่ละครำว (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2.80 - 4.75 ต่อปี)  
มกี ำหนดช ำระคนืดอกเบีย้ทุกไตรมำส และช ำระคนืเงนิตน้ทัง้จ ำนวนเมื่อครบก ำหนด 
 
สญัญำหุน้กู้เหล่ำน้ีได้ระบุให้กลุ่มกจิกำรและกิจกำรต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจ้ำของโดยค ำนวณจำก 
งบกำรเงนิรวมรำยปี ทัง้น้ีกลุ่มกจิกำรและกจิกำรสำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมสญัญำไดค้รบถว้น 
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 46,154 40,009 9,982 9,265 
     

ขำดทนุท่ีรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 16,377 11,353 1,957 2,334 
     
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ (10,232) - (1,240) - 
 
จ ำนวนที่รบัรูร้ำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิมดีงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

มูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนั 46,154 40,009 9,982 9,265 
     

หน้ีสินท่ีรบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 46,154 40,009 9,982 9,265 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 40,009 29,422 9,265 6,931 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 15,504 10,475 1,760 2,175 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,067 878 197 159 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้กจิกำร - - - - 
โอนออกผลประโยชน์จำกกำรปรบัโครงสรำ้งกจิกำร - - - - 
จ่ำยผลประโยชน์ - (766) - - 
ปรบัปรุงผลประโยชน์พนกังำน (194) - - - 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ :     
ผลขำดทนุที่เกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตฐิำน     
   ดำ้นประชำกรศำสตร ์ 879 - 1,083 - 
ผล (ก ำไร) ที่เกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตฐิำน     
   ทำงกำรเงนิ (6,650) - (747) - 
ผล (ก ำไร) ที่เกดิจำกประสบกำรณ์ (4,461) - (1,576) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 46,154 40,009 9,982 9,265 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำนรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท000 
     

ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 15,504 10,475 1,760 2,175 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,067 878 197 159 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรบัภำระผกูพนั     
   ผลประโยชน์พนกังำน (10,232) - (1,240) - 
ปรบัปรุงผลประโยชน์พนกังำน (194) - - - 

 6,145 11,353 717 2,334 
 

ขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัที่ใช ้เป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.32 - 2.13 รอ้ยละ 2.47 - 3.52 รอ้ยละ 1.32 รอ้ยละ 2.47 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 5.50 รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 5.50 
อตัรำกำรเสยีชวีติ รอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ 100.00 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 2.00 - 22.00 รอ้ยละ 2.00 - 30.00 รอ้ยละ 2.00 - 22.00 รอ้ยละ 2.00 - 20.00 
อำยเุกษยีณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรค ำนวณ 
 

 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

สมมติฐำนทำงกำรเงิน     
   อตัรำคดิลด     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (12.92) (11.52) (4.83) (5.48) 
      ลดลงรอ้ยละ 1 15.81 13.86 5.21 5.98 
     

   อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1    16.19 13.01 4.92 5.54 
      ลดลงรอ้ยละ 1 (11.69) (11.10) (4.67) (5.20) 
     

สมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร ์     
   อตัรำกำรเสยีชวีติ     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (0.50) (0.81) (0.09) (1.38) 
      ลดลงรอ้ยละ 1 0.45 0.73 0.08 1.25 
     

   อตัรำกำรลำออก     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 (9.06) (8.15) (1.17) (0.85) 
      ลดลงรอ้ยละ 10 10.97 9.97 1.29 0.90 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

68 

 
28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึง ขณะที่ให้ขอ้สมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบำงเรื่องอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห ์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวท้ี่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัได้ใชว้ิธีเดียวกนักบักำรค ำนวณหน้ีสิน
บ ำเหน็จบ ำนำญที่รบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวค้ ำนวณด้วยวธิีคิดลด 
แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน)  
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิี่ใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 8 - 22 ปี (พ.ศ. 2561 : 8 - 23 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยทุี่ไม่มกีำรคดิลด 
 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 252 4,210 15,065 358,973 378,500 

รวมภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 252 4,210 15,065 358,973 378,500 

 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ - 2,444 13,363 81,076 96,883 

รวมภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - 2,444 13,363 81,076 96,883 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ - 1,702 12,000 5,098 18,800 

รวม - 1,702 12,000 5,098 18,800 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ - 1,694 10,431 8,672 20,797 

รวม - 1,694 10,431 8,672 20,797 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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29 ทนุเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 

 
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกิน ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  

 จ ำนวนหุ้น ท่ีออกและ ท่ีออกและ มูลค่ำ จำกกำรจ่ำยโดย  
 ท่ีออก ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ รวม 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

รำคำตำมบญัชตีน้ปี       
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,249,710 1,147,772 1,147,772 1,424,760 36,190 2,608,722 
กำรเพิม่หุน้สำมญั 124,951 68,001 68,001 3,030,310 - 3,098,311 
หุน้ปันผลจ่ำย - 120,474 120,474 - - 120,474 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี       

   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,374,661 1,336,247 1,336,247 4,455,070 36,190 5,827,507 

       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี       
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,129,952 1,087,368 1,087,368 1,424,760 36,190 2,548,318 
กำรเพิม่หุน้สำมญั 119,758 60,404 60,404 - - 60,404 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี       

   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,249,710 1,147,772 1,147,772 1,424,760 36,190 2,608,722 
 

เมื่อวนัที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัทได้จดัสรรและขำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นรำยหน่ึง
จ ำนวน 57,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 45 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้หมด 2,565 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ยทุนที่ออกและช ำระแลว้ 57 ลำ้นบำท
และส่วนเกนิมูลค่ำหุน้สำมญั 2,508 ลำ้นบำท ส่งผลใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของผูถ้อืหุน้รำยดงักล่ำวจำกเดมิรอ้ยละ 4.99 เป็น รอ้ยละ 9.49 
 

เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 1,249,710,379  บำท เป็น 
1,374,661,443 บำท โดยออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 124,951,064 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัน้ี 

 -  จดัสรรหุน้จ ำนวน 120,477,158 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นหุน้สำมญั 
-  จดัสรรหุ้นจ ำนวน 4,473,906 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรปรบัสิทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อ 
หุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที่ 1 (SAWAD-W1) 

 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 มผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 8,893,749 หน่วย ขอแปลงสทิธเิป็นหุน้สำมญัในอตัรำ 1 หน่วยแสดงสทิธิ
ต่อ 1.237 หุ้นสำมัญ รำคำใช้สิทธิ 48.476 บำทต่อ 1 หุ้นสำมัญ ส่งผลให้จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและช ำระแล้วเพิ่มขึ้น 11,001,563 หุ้น 
(พ.ศ. 2561: ไม่มผีูใ้ชส้ทิธ)ิ 
 

เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 มมีตใิห ้
 

1. อนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 1,129,951,865 บำท เป็น 1,129,950,908 บำท โดยลดหุน้สำมญัจ ำนวน 957 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท ซึ่งเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้ปันผล 

2. อนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 1,129,950,908 บำท เป็น 1,192,717,081 บำท โดยออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 62,766,173 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัน้ี 
- จดัสรรหุน้จ ำนวน 60,409,383 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญั 
- จดัสรรหุน้จ ำนวน 2,356,790 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธแิปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะ 

ซือ้หุน้สำมญัของกจิกำรครัง้ที่ 1 (SAWAD-W1) 
 

เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2561 มมีตใิห ้
1. อนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบียนจำกเดมิ 1,192,717,081 บำท เป็น 1,192,710,379 บำท โดยลดหุน้สำมญัจ ำนวน 6,702 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ

ไวหุ้น้ละ1 บำท ซึ่งเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้ปันผล 
2. อนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,192,710,379 บำท เป็น 1,249,710,379 บำท โดยออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 57,000,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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30 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 มมีตใิหจ้่ำยปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 134.9 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวเป็นเงนิสด และหุน้สำมญัดงัน้ี 
 
1.  จ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.012 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 14,457,260 บำท 
2.  จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษัทจ ำนวน 120,477,158 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรำ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น 

ปันผลรวมเป็นมูลค่ำทัง้สิน้ 120,477,158 บำท คดิเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท ในกรณีที่มเีศษหุน้บรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผล
เป็นเงนิสดแทนกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท 

 
บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไปเมื่อวนัที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 120,474,100 หุน้ รำคำหุน้ละ 1 บำท  
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 มมีตใิหจ้่ำยปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2560 ใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 68.5 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวเป็นเงนิสด และหุน้สำมญัดงัน้ี 
 
1. จ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.007 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 7,611,583 บำท 
2. จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษัท จ ำนวน 60,409,383 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรำ 18 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น 

ปันผลรวมเป็นมูลค่ำทัง้สิน้ 60,409,383 บำท คดิเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.056 บำท ในกรณีที่มเีศษหุน้บรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผล
เป็นเงนิสดแทนกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.056 บำท ซึ่งมเีศษหุน้ทัง้สิน้ 6,702 หุน้ 

 
บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไปเมื่อวนัที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 60,402,681 หุน้ รำคำหุน้ละ 1 บำท 
 

31 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 124,971 112,995 
จดัสรรระหว่ำงปี 5,087 11,976 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 130,058 124,971 
 
ตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กิจกำรต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหกัส่วนของ
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลได ้
 

32 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค้่ำธรรมเนียม  1,935,880 1,752,191 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย - 52,897 - - 
ก ำไรจำกลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี 25,248 131,492 - - 
อื่นๆ 590,108 145,863 8,296 3,470 

รวมรำยไดอ้ื่น 2,551,236 2,082,443 8,296 3,470 
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33 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด 53,752 45,700 397 643 
ค่ำตอบแทนทำงกำรตลำด 123,168 133,751 54 222 
ค่ำที่ปรกึษำและค่ำบรกิำรวชิำชพี  39,308 29,313 7,361 8,365 
ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน  1,784,858 1,531,460 39,580 50,034 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  230,413 213,579 1,174 281 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรพืน้ที่  528,330 424,349 3,475 8,128 
ภำษธีุรกจิเฉพำะและภำษอีื่น  262,945 199,161 9 9 
ค่ำสำธำรณูปโภค  139,161 125,866 558 468 
ค่ำพลงังำนเชือ้เพลงิ 36,852 41,826 23 3 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำทรพัยส์นิรอกำรขำย 10,529 8,887 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรตดิตำมทวงถำม 13,251 12,127 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่น 309,291 280,157 23,722 24,520 

รวมค่ำใชจ้่ำย 3,531,858 3,046,176 76,353 92,673 

 
34 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 982,140 779,326 25,828 41,864 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 287 - - - 

รวมภำษีเงินได้ปัจจบุนั 982,427 779,326 25,828 41,864 
     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี (หมำยเหตุ 21)     
(เพิม่) ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (29,995) (54,057) (401) (467) 
(ลด) ในหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (161) (285) - - 

รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (30,156) (54,342) (401) (467) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 952,271 724,984 25,427 41,397 
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34 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภำษเีงนิได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัอตัรำภำษี โดยมี
รำยละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไรก่อนภำษี 4,881,018 3,725,874 127,176 381,082 
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 976,204 745,175 25,435 76,216 
ผลกระทบ:     
ค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถหกัภำษ ี 6,688 3,692 - 13 
รำยไดท้ี่ไม่ตอ้งเสยีภำษี (554) (474) - (34,823) 
ค่ำใชจ้่ำยที่หกัไดเ้พิม่เตมิ (36,177) (27,466) (8) - 
ขำดทุนทำงภำษทีี่ไม่ไดบ้นัทกึเป็น     
   สนิทรพัยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ี 5,823 4,057 - (9) 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 287 - - - 

ภำษเีงนิได้ 952,271 724,984 25,427 41,397 

 
35 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นข ัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ 
ถอืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่      
   (พนับำท) 3,756,487 2,768,360 101,749 339,685 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัที่ถอื     
   โดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุ้น) 1,319,026 1,262,546 1,319,026 1,262,546 

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 2.85 2.19 0.08 0.27 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กจิกำรมกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด แต่ไม่ก่อใหเ้กดิกำรปรบัลดก ำไรต่อหุน้ 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
เครื่องมือทำงกำรเงนิ หมำยถึง สญัญำใดๆ ที่ท ำให้สินทรพัยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึงและหน้ีสินทำงกำรเงิน หรือตรำสำรทุนของอีกกิจกำรหน่ึง
เพิม่ขึน้ 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 
เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจึงย่อมมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งเกิดจำกสกุลเงินที่
หลำกหลำย โดยมีสกุลเงนิหลกัเป็นดองเวียดนำมและกีบลำว ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเกดิขึน้จำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำร
รบัรูร้ำยกำรของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 
กลุ่มกจิกำรลงทุนในบรษิทัที่อยูป่ระเทศเวยีดนำมและสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ซึ่งสนิทรพัยส์ุทธมิคีวำมเสี่ยงจำกกำรแปลงคำ่
สกุลเงนิ อยำ่งไรกต็ำม สกุลเงนิดองเวยีดนำมและกบีลำวมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่จะเกดิขึน้จำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคตค่อนขำ้งต ่ำ 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกิจกำรประสบกบัควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับผลกระทบของกำรเคลื่อนไหวของระดับอตัรำดอกเบี้ยในท้องตลำด ซึ่งมีผลต่อฐำนะ
กำรเงนิและกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำร สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิที่มอีตัรำดอกเบีย้ปรบัขึน้ลงตำมอตัรำตลำดและ อำจท ำใหก้ลุ่ม
กจิกำรมคีวำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่มคีวำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้นิเชื่อส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีเช่ำซือ้ ลูกหน้ีเงนิให้กูย้มืและลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มื 
ส่วนบุคคล และเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั 
 
ผูบ้รหิำรควบคุมควำมเสี่ยงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มนีโยบำยและวิธกีำรในกำรควบคุมสนิเชื่อที่เหมำะสม ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจึงไม่คำดว่ำจะไดร้บั 
ควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหส้ินเชื่อซึ่งจ ำนวนเงินสูงสุดที่กิจกำรอำจต้องสูญเสยีจำกกำรให้สนิเชื่อคอืมูลค่ำตำมบญัชขีองลูกหน้ี
ธุรกิจเช่ำซื้อ ลูกหน้ีเงินให้กู้ยมืและลูกหน้ีเงินให้กู้ยมืส่วนบุคคล และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรบั แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงอนัเกิดจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถจ่ำยหน้ีและภำระผูกพนัได้เมื่อถึงก ำหนดเวลำ หรือ 
ไม่สำมำรถเปลี่ยนสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดท้นัเวลำหรอืไม่สำมำรถจดัหำเงนิทุนไดเ้พยีงพอตำมควำมตอ้งกำร  
 
ผูบ้รหิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบกำรบรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร รวมถงึกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนทัง้ระยะสัน้และระยะยำว  
 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้  
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 มอีตัรำ ยอดคงเหลอืของเครื่องมอืทำงกำรเงินสุทธิ   

 ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมห่รือวนัครบก ำหนด   
 ปรบัขึน้ลง เมือ่ น้อยกว่ำ   มำกกว่ำ ไมม่ ี  
 ตำมอตัรำตลำด ทวงถำม 1 ปี  1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
        

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (หมำยเหตุ 8) 587 - 1 - - 1,061 1,649 
เงนิลงทุนระยะสัน้ – สุทธ ิ(หมำยเหตุ 9) - - 1 - - - 1 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซื้อ - สุทธ ิ - - 656 224 - - 880 
ลูกหนีเ้งนิใหกู้ย้ืมและลกูหนีเ้งนิให ้     - -  
   กูย้ืมส่วนบุคคล - สุทธ ิ - - 28,650 6,811 - - 35,461 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ - - 553 380 20 - 953 
เงนิใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ - - 670 - - - 670 
ลูกหนี้อืน่ - - - - - 83 83 
เงนิลงทุนระยะยำว - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 16) - - - 604 - - 604 
ลูกหนีเ้งนิใหกู้ย้ืมจำกกำรซื้อลกูหนี้ - สุทธ ิ - - - 3,004 - - 3,004 

 587 - 30,531 11,023 20 1,144 43,305 

        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิรบัฝำก (หมำยเหตุ 23.1) - 95 6,253 - - - 6,348 
ตรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้ืม (หมำยเหตุ 23.2) - 6 - - - - 6 
เงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) - 24 1,880 - - - 1,904 
เงนิกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24.3) - - 1,937 2,436 - - 4,373 
ภำระผกูพนัหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว (หมำยเหตุ 25) - - 15 7 - - 22 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 2,391 8,852 - - 11,243 

 - 125 12,476 11,295 - - 23,896 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 มอีตัรำ ยอดคงเหลอืของเครื่องมอืทำงกำรเงินสุทธิ   

 ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมห่รือวนัครบก ำหนด   
 ปรบัขึน้ลง 

 
น้อยกว่ำ   มำกกว่ำ ไมม่ ี  

 ตำมอตัรำตลำด เมือ่ทวงถำม 1 ปี  1 - 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
        

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (หมำยเหตุ 8) 930 - 452 - - 1,027 2,409 
เงนิลงทุนระยะสัน้ – สุทธ ิ(หมำยเหตุ 9) - - 1 - - 511 512 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซื้อ - สุทธ ิ - - 1,707 1,047 - - 2,754 
ลูกหนีเ้งนิใหกู้ย้ืมและลกูหนีเ้งนิให ้        
   กูย้ืมสว่นบุคคล - สุทธ ิ - - 21,959 4,720 - - 26,679 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ - - 601 511 22 - 1,134 
เงนิใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ - - 600 - - - 600 
ลูกหนี้อืน่ - - - - - 105 105 
เงนิลงทุนระยะยำว - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 16) - - - 251 - - 251 
ลูกหนีเ้งนิใหกู้ย้ืมจำกกำรซื้อลกูหนี้ - สุทธ ิ - - - 3,189 - - 3,189 

 930 - 25,320 9,718 22 1,643 37,633 

        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิรบัฝำก (หมำยเหตุ 23.1) - 404 5,065 1,804 - - 7,273 
ตรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้ืม (หมำยเหตุ 23.2) - 6 - - - - 6 
เงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) - - 4,050 - - - 4,050 
เงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ        
   เพื่อใชใ้นกำรซื้อลูกหนี ้(หมำยเหตุ 24.2) - - 339 - - - 339 
เงนิกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24.3) - - 2,704 742 - - 3,446 
ภำระผกูพนัหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว (หมำยเหตุ 25) - - 29 19 - - 48 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 1,258 7,693 - - 8,951 

 - 410 13,445 10,258 - - 24,113 

 
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 

 มอีตัรำ ยอดคงเหลอืของเครื่องมอืทำงกำรเงินสุทธิ   

 ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมห่รือวนัครบก ำหนด   

 
ปรบัขึน้ลง 

ตำมอตัรำตลำด เมือ่ทวงถำม 
น้อยกว่ำ  

1 ปี  1 - 5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี 
ไมม่ี

ดอกเบีย้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
        

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (หมำยเหตุ 8) 39 - - - - 51 90 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย        
    ลูกหนีเ้งนิใหกู้ย้ืม - - 2,725 85 - - 2,810 
เงนิใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 12,561 - - - - 12,561 
เงนิใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 2,000 - - 2,000 
ลูกหนี้อืน่ - - - - - 2 2 
เงนิลงทุนระยะยำว - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 16) - - - 358 - - 358 

 39 12,561 2,725 2,443 - 53 17,821 

        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) - 24 1,880 - - - 1,904 
เงนิกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24.3) - - 1,247 2,306 - - 3,553 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 2,391 8,852 - - 11,243 

 - 24 5,518 11,158 - - 16,700 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 

 มอีตัรำ ยอดคงเหลอืของเครื่องมอืทำงกำรเงินสุทธิ   

 ดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมห่รือวนัครบก ำหนด   

 
ปรบัขึน้ลง 

ตำมอตัรำตลำด เมือ่ทวงถำม 
น้อยกว่ำ  

1 ปี  1 - 5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี 
ไมม่ี

ดอกเบีย้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
        

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (หมำยเหตุ 8) 119 - - - - 259 378 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - สุทธ ิ - - - - - 306 306 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย        
    ลูกหนีเ้งนิใหกู้ย้ืม - - 245 2,865 - - 3,110 
เงนิใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5,359 - - - - 5,359 
เงนิใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 8,000 - - 8,000 
ลูกหนี้อืน่ - - - - - 10 10 

 119 5,359 245 10,865 - 575 17,163 

        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) - - 3,050 - - - 3,050 
เงนิกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24.3) - - 331 250 - - 581 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 1,258 7,693 - - 8,951 

 - - 4,639 7,943 - - 12,582 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ตอ่) 

 
ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (หมำยเหตุ 8) 1,648 1 - - 1,649 
เงนิลงทุนระยะสัน้ – สุทธ ิ(หมำยเหตุ 9) - 1 - - 1 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - สุทธ ิ - 656 224 - 880 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืและลูกหน้ีเงนิให ้      
   กูย้มืสว่นบคุคล - สุทธ ิ - 28,650 6,811 - 35,461 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ - 556 400 - 956 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ  - 670 - - 670 
ลูกหน้ีอื่น - - - 86 86 
เงนิลงทนุระยะยำว – สุทธ ิ(หมำยเหตุ 16) - - 604 - 604 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี - สุทธ ิ - - 3,004 - 3,004 

 1,648 30,534 11,043 86 43,311 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
เงนิรบัฝำก (หมำยเหตุ 23.1) 95 6,253 - - 6,348 
ตรำสำรหน้ีที่ออก (หมำยเหตุ 23.2) 6 - - - 6 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  
 

     

   (หมำยเหตุ 24) 24 1,880 - - 1,904 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ       
   (หมำยเหตุ 24.3) - 1,938 2,435 - 4,373 
หน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว (หมำยเหตุ 25) - 15 7 - 22 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - 2,391 8,852 - 11,243 
เจำ้หน้ีอื่น 2 89 3 - 94 

 127 12,566 11,297 - 23,990 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (หมำยเหตุ 8) 1,957 452 - - 2,409 
เงนิลงทุนระยะสัน้ – สุทธ ิ(หมำยเหตุ 9) 511 1 - - 512 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - สุทธ ิ - 1,707 1,047 - 2,754 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืและลูกหน้ีเงนิให ้      
   กูย้มืสว่นบคุคล - สุทธ ิ - 21,959 4,720 - 26,679 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ - 605 533 - 1,138 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ  - 600 - - 600 
ลูกหน้ีอื่น - - - 108 108 
เงนิลงทุนระยะยำว – สุทธ ิ(หมำยเหตุ 16) - - 198 - 198 
ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซือ้ลูกหน้ี - สุทธ ิ - - 3,189 - 3,189 

 2,468 25,324 9,687 108 37,587 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
เงนิรบัฝำก (หมำยเหตุ 23.1) 404 5,065 1,804 - 7,273 
ตรำสำรหน้ีที่ออก (หมำยเหตุ 23.2) 6 - - - 6 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ       
   (หมำยเหตุ 24) - 4,050 - - 4,050 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชใ้น      
   กำรซือ้ลูกหน้ี (หมำยเหตุ 24.2) - 339 - - 339 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ       
   (หมำยเหตุ 24.3) - 2,704 742 - 3,446 
หน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว      
   (หมำยเหตุ 25) - 29 19 - 48 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - 1,258 7,693 - 8,951 
เจำ้หน้ีอื่น 2 71 8 - 81 

 412 13,516 10,266 - 24,194 

 
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (หมำยเหตุ 8) 90 - - - 90 
ลูกหน้ีกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจำกกำรขำย      
    ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คำ้งรบั - 2,730 85 - 2,815 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั       
   และดอกเบีย้คำ้งรบั 12,762 - - - 12,762 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - - 2,007 - 2,007 
ลูกหน้ีอื่น - - - 2 2 

 12,852 2,730 2,092 2 17,676 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ      
   (หมำยเหตุ 24) 24 1,880 - - 1,904 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ       
   (หมำยเหตุ 24.3) - 1,247 2,306 - 3,553 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - 2,391 8,852 - 11,243 
เจำ้หน้ีอื่น - 77 - - 77 

 24 5,595 11,158 - 16,777 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (หมำยเหตุ 8) 378 - - - 378 
เงนิลงทุนระยะสัน้ – สุทธ ิ(หมำยเหตุ 9) 306 - - - 306 
ลูกหน้ีกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจำกกำรขำย      
    ลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คำ้งรบั - 245 2,865 - 3,110 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  5,402 - - - 5,402 
   และดอกเบีย้คำ้งรบั      
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - - 8,017 - 8,017 
ลูกหน้ีอื่น - - - 10 10 

 6,086 245 10,882 10 17,223 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ      
   (หมำยเหตุ 24) - 3,050 - - 3,050 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ       
   (หมำยเหตุ 24.3) - 331 250 - 581 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - 1,258 7,693 - 8,951 
เจำ้หน้ีอื่น - 79 - - 79 

 - 4,718 7,943 - 12,661 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิกำรหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยกจิกำรไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม 
หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบักิจกำร รวมถงึกจิกำรที่ท ำหน้ำที่ถือหุ้นในบริษทัยอ่ย และกจิกำรที่เป็นบริษทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั 
นอกจำกน้ีบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถือหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มและ 
มอีิทธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบักจิกำร ผูบ้รหิำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของกิจกำร ตลอดทัง้สมำชิกในครอบครวัที่ใกลช้ิดกบั
บุคคลดงักล่ำว และกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบักจิกำรแต่ละรำยกำร กจิกำรค ำนึงถงึเน้ือหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 
 
ในระหว่ำงปี กจิกำรมรีำยกำรธุรกจิที่ส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเกณฑต์ำมสญัญำที่ตกลง
ร่วมกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำรและกิจกำรเหล่ำนัน้ ซึ่งลกัษณะของควำมสมัพนัธ์กบักิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั รวมทัง้รำยกำรที่มีสำระส ำคัญ
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์
  

บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั  บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั พ ีเลนดิง้ จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
Srisawad Leasing Lao Co., Ltd บรษิทัยอ่ย (ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย) 
Srisawad Vietnam LLC. บรษิทัยอ่ย (ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย) 

(จนถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 
บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั บรษิทัยอ่ย (ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย) 
บรษิทั ยไูนเตด็ โคสทอล จ ำกดั ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ย (จดทะเบยีนเลกิบริษทั เมื่อวนัที่  

10 กรกฏำคม พ.ศ.2561 และ ไดจ้ดทะเบยีนเสรจ็กำรช ำระบญัชเีมื่อ
วนัที่ 24 กนัยำยน พ.ศ.2561) 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์จ ำกดั กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
บรษิทั ศรสีมำน คอนโดเทล จ ำกดั กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
บรษิทั ศรสีมำน กรุงเทพ จ ำกดั กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
บรษิทั ไอด ี2007 จ ำกดั กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
บรษิทั ฟรวีลิล์ โซลูชัน่ส ์จ ำกดั กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
 
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้ดอกเบีย้และต้นทนุทำงกำรเงิน  

 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

รำยได้ดอกเบีย้      
   บรษิทัยอ่ย อตัรำที่ตกลงร่วมกนั - - 699,045 688,447 
      
ต้นทนุทำงกำรเงิน      
   บรษิทัยอ่ย อตัรำที่ตกลงร่วมกนั - - 5 4 
      
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ - เงินรบัฝำก      
กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 49,232 50,222 - - 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 4,842 2,160 - - 
 

ข) รำยได้อ่ืน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

      
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร      
   บรษิทัยอ่ย อตัรำที่ตกลงร่วมกนั - - - 454 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ค่ำใช้จ่ำย 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ค่ำเช่ำ      
   กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
      (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 57,256 37,515 3,475 2,007 
   กรรมกำร อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 5,658 5,393 - - 
      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร      
กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั)        อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 1,435 494 - - 
      

 
ง) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัและกรรมกำรของกิจกำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 79,900 69,931 26,264 24,551 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,839 7,414 1,889 2,100 
รวม 83,739 77,345 28,153 26,651 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัยอ่ย - - 368 8,861 
กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลกัษณะอื่น     
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) 41 216 - - 

รวม (หมำยเหตุ 14) 41 216 368 8,861 

 
ฉ) เงินประกนักำรเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 4,047 4,047 287 287 
 

ช) ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัจำกกำรขำยลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัยอ่ย     
   ลูกหน้ีกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัจำกกำรขำยลูกหน้ี     
      เงนิใหกู้ย้มื - - 2,810,205 3,110,205 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกกำรขำยลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มื - - 4,716 - 

รวม - - 2,814,921 3,110,205 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ซ) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัยอ่ย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 12,561,000 5,358,967 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 200,955 42,856 

รวม - - 12,761,955 5,401,823 

 
กำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
มดีงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัยอ่ย     
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม - - 5,401,823 2,682,322 
   เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่ำงปี - - 9,290,000 4,205,000 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงปี - - 344,747 171,006 
   รบัคนืเงนิกู้ยมืระหว่ำงปี - - (2,087,967) (1,519,574) 
   ดอกเบีย้รบัระหว่ำงปี - - (186,648) (136,931) 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - - 12,761,955 5,401,823 

 
เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ครบก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม และมีอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.30 - 4.50 ต่อปี) 
 

ฌ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัยอ่ย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - - 2,000,000 8,000,000 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - - 7,216 17,082 

รวม - - 2,007,216 8,017,082 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฌ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มดีงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัยอ่ย     
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม  - - 8,017,082 2,520,237 
   เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่ำงปี - - - 5,500,000 
   รบัคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงปี - - (6,000,000) - 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงปี - - 222,829 294,380 
   ดอกเบีย้รบัระหว่ำงปี - - (232,695) (297,535) 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - - 2,007,216 8,017,082 

 
เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ครบก ำหนดช ำระภำยใน 3 - 4 ปี และมีอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 - 5.25 ต่อปี 
(พ.ศ. 2561 : อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.75 - 5.50 ต่อปี) 
 

ญ) เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัยอ่ย - - 21,855 27,145 
กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลกัษณะอื่น     
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) 746 863 - - 

รวม (หมำยเหตุ 26) 746 863 21,855 27,145 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฎ) เงินรบัฝำกและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินรบัฝำก     
กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 2,450,154 2,594,419 - - 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร 147,500 148,001 - - 

รวม 2,597,654 2,742,420 - - 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 15,203 9,076 - - 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร 1,653 1,148 - - 

รวม 16,856 10,224 - - 

 
ฏ) กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษทัและบริษทัย่อยร่วมกนัค ้ำประกนัวงเงินกู้ยืมร่วมให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวน  
60 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 416 ล้ำนบำท) และบริษัทได้ค ้ำประกนัตัว๋สญัญำใช้เงินและเงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงนิใหบ้รษิทัยอ่ยอกีสองแห่ง เป็นจ ำนวน 702.5 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 1,402.5 ลำ้นบำท) 
 

ฐ) ภำระผกูพนั 
 
กลุ่มกจิกำร และ บรษิทัมภีำระผกูพนัเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำกบั บรษิทั ไอ.ด.ี 2007 จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 67.22 ลำ้นบำท และ 4.92 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สญัญำเช่ำดงักล่ำวจะสิน้สุดในปี พ.ศ. 2564 
 

38 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรและกจิกำรไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเช่ำพืน้ที่ในอำคำร อำยขุองสญัญำมรีะยะเวลำตัง้แต่ 1 - 4 ปี 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและกจิกำรมีจ ำนวนเงนิข ัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนที่บอกเลกิไม่ได ้ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำยใน 1 ปี 485,067 352,921 3,475 3,440 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 469,145 338,671 1,448 4,873 

รวม 954,212 691,592 4,923 8,313 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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39 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 2/2563 มีมตอินุมตัใิห้จ่ำยปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 
พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 2,405.25 ล้ำนบำท โดยกิจกำรจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 1.80 บำท คิดเป็นเงิน
จ ำนวน 2,405,245,052 บำท 
 
ทัง้น้ีมตดิงักล่ำวจะน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท 
ณ 31  ธันวาคม 2562 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หน้ำ  1 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกจิ 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำร  

  

73  ปริญญำโท กำรบญัชี   
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี กำรบญัชี   
Virginia Polytechnic and State University, 
สหรัฐอเมริกำ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DCP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2550  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรส ำหรับกรรมกำร
ตรวจสอบ (ACP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย ปี 2553   

-0- -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั กรรมกำร และประธำนกรรมกำร 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2560 รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ   
                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (ธุรกิจธนำคำร ) 
2554-ปัจจุบนั กรรมกำรในคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2549-2558 ท่ีปรึกษำคณะบริหำร 
 บจ.ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) 
 (ธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนบญัชี กำรเงิน บคุคล) 
2556-2558            กรรมกำรอิสระ 
                             บมจ. ไทยศรีประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2557-2562        กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน  
                             (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2558-ปัจจุบนั        กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร 
                             บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
                             (ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์) 
2560-ปัจจุบนั         กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
                             บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ) 
2562-ปัจจุบนั         กรรมกำร 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                             บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จ ากัด  
                             (ธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนบคุคล) 

2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา 
กรรมกำร/2  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
กรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำรสนิเช่ือ  

 

68  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  
สโุขทยัธรรมำธิรำช 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2556  
 

9.42%/1 บดิำนำงสำวดวงใจ 
แก้วบตุตำ และ
นำงสำวธิดำ      แก้ว
บตุตำ 

2555-ปัจจุบนั กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำร   
                              สินเช่ือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำร 
                              ผู้จดักำร 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2547-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ.ศรีสมาน กรุงเทพ  (ธุรกิจให้เช่ำ
 อสงัหำริมทรัพย์) 
2552-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2551-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพฒันำท่ีดิน) 
2557-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                              บจ. บิก๊มินห์ 2014 (ธุรกิจซือ้ขำยท่ีดิน) 
2558-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                              บจ. บิก๊มินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                            บจ. เอสดับบลวิพี เซอร์วิสเซส 
                            (ธุรกิจท่ีปรึกษำและบริหำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
2560-ปัจุบนั         กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                       บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  
                           (ธุรกิจเร่งรัดและติดตำมหนี ้และให้บริกำรสินเช่ือ) 
2561-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                            บจ. พี เลน็ดิง้ 
                            (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสนิเช่ือ)  

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 
กรรมกำร/2 
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรสนิเช่ือ 
 

40  ปริญญำโท วทิยำกำรคอมพวิเตอร์   
มหำวทิยำลยัเดอ พอล สหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์   
 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   ประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
ปี 2553 

7.26% บตุรของนำยฉตัรชยั 
แก้วบตุตำ 
พี่ของนำงสำวธิดำ      
แก้วบตุตำ 

2555-ปัจจุบนั กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสินเช่ือ  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2554-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2557-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                              บจ.บริหารสนิทรัพย์ เอสดับบลวิพี 
                              (ธุรกิจบริหำรสนิทรัพย์) 
2558-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                              บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้ 
                             (ธุรกิจลงทุนในกิจกำรอ่ืน) 
2559-ปัจจุบนั        กรรมกำร 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                             (ธุรกิจเร่งรัดและติดตำมหนี ้และให้บริกำรสนิเช่ือ) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                             บจ. เอสดับบลวิพี เซอร์วิสเซส 
                             (ธุรกิจท่ีปรึกษำและบริหำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2561-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสนิเช่ือ)  
2560-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                             บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2560-2562            กรรมกำรผู้จดักำร 
                             บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2560-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                             บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสนิเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                              (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2553-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
 บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007  
 (ธุรกิจซือ้ขำยจดัสรรท่ีดิน) 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขำยอสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                         (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2554-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ (ธุรกิจ
 อสงัหำริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2550-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์) 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2555-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์ กรุ๊ป (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2550-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. บิก๊มินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2555-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพฒันำท่ีดิน) 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. บิก๊มินห์  2014  
 (ธุรกิจซือ้ขำยท่ีดิน) 
2550-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ.ศรีสมาน เพชรบุรณ์ (ธุรกิจพฒันำท่ีดิน) 
2552-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2561-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. แอลเคเค คอลเลค็ช่ัน (ธุรกิจบริกำร) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

4. พล.ต.อ. ภาณุ เกดิลาภผล 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน  

 

64  ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ 
สถำบนัพฒันบริหำรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี นติิศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยั 
รำมค ำแหง 

 ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์          
โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2556    
 

-0- -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2556-2557 กรรมกำร 
 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ธุรกิจขนสง่) 
2557-2558            ผู้ช่วยผู้บญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ  
2555-2557 ผู้บญัชำกำร ส ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมือง 
2554-2557 กรรมกำร 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ธุรกิจขนสง่) 
2554-2555 ผู้บญัชำกำร กองบญัชำกำรต ำรวจภูธรภำค 3 
2549-2554 รองผู้บญัชำกำร กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล 
2562-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                               บจ. ไทย เจียระไน กรุ๊ป (ธุรกิจอญัมณี) 

5. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ์ 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

57  ประกำศนียบตัรชัน้สงู บริหำรภำครัฐและ
กฎหมำยมหำชนรุ่นท่ี 11 
สถำบนัพระปกเกล้ำ 

· ประกำศนียบตัรชัน้สงู โครงกำรพฒันำ 
ผู้บริหำร 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี บญัชี 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 หลกัสตูรพืน้ฐำนของผู้ท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำร 

-0- -ไม่มี- 2556-ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
                             กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
                              ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2559 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน  
                             กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
                             ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

(DCP) ส ำหรับ 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  

                            (ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์) 
2559-ปัจจุบนั         กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน  
                             กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
                             ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 บมจ. พฤกษาโฮลดิง้  (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2547-2559 กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 บจ. โปรเฟสช่ันแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูช่ัน 
                         (ธุรกิจบริกำรด้ำนงำนบคุคล) 
2547-2559 กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 บจ. ส านักงานท่ีปรึกษาทางธุรกจิและการ 
                         บัญชี (ธุรกิจบริกำรด้ำนงำนบญัชี) 
2547-ปัจจุบนั       กรรมกำรอ ำนวยกำร 
                            บจ. ออดทิ วัน (ธุรกิจสอบบญัชี) 
2557-ปัจจุบนั       ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                           บมจ. ออลล่า (ธุรกิจผลติและบริกำร) 
2559-ปัจจุบนั      กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                           บมจ. สนิม่ันคงประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                            บจ. สมายพี  (ธุรกิจจดัหำแรงงำน) 
2560-ปัจจุบนั        กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 
                        (ธุรกิจลงทุนในกิจกำรอ่ืน) 
2560-ปัจจุบนั        กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                             บจ. ดับบลวิ แอนท์ เอ็ม แอสโซสเิอท 
                        (ธุรกิจลงทุนในกิจกำรอ่ืน) 
2561-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                              บจ. มงคลปฐวี (ธุรกิจให้บริกำร) 
2561-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                         บจ. เอฟแอนด์เอ โซลูช่ันส์  
                               (ธุรกิจบริกำรด้ำนงำนบญัชี) 

6. นายวินัย  วิทวัสการเวช 
กรรมกำรอิสระ 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

68  ปริญญำโท รัฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

· ปริญญำตรี บญัชี 
  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

· หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยปี 
2549 

· หลกัสตูรประกำศนียบตัรของกรรมกำร
ตรวจสอบ (ACP) ของสมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ปี 2555 

-0- -ไม่มี- 2557-ปัจจุบนั กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
                             รองประธำนกรรมกำร 
                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2554 ประธำนกรรมกำร 
 ธนาคารออมสนิ  (ธุรกิจธนำคำร) 
2552-2555 รองประธำนกรรมกำร 
 บมจ. ทพิยประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั)                               
2553-2554 อธิบดี 
 กรมธนารักษ์ 
2553-2554            ประธำนกรรมกำร 
                              บจ. ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย์  
                         (ธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพย์สิน) 
2554-2555             ประธำนกรรมกำรบริหำร  
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                              บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
                           (ธุรกิจสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั) 
2554-2558             ประธำนกรรมกำร 
                              บมจ. บางกอก เดค-คอน (ธุรกิจเฟอร์นเิจอร์) 
2555-ปัจจุบนั          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                              บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม (ธุรกิจพลงังำน) 
2555-ปัจจุบนั          ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ               
                               บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (ธุรกิจบรรจุภณัฑ์) 
2559-2562             กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                               บมจ. สนิม่ันคงประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2562-ปัจจุบนั           กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                                บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ธุรกิจอำหำร) 

7. นายสุเมธ  มณีวัฒนา 
กรรมกำรอิสระ 

66  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 ประกำศนียบตัรกฎหมำยมหำชน 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 Mini MBA 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี นติิศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู ของสถำบนั
วทิยำกำรตลำดทุน รุ่นท่ี 12 

-0- ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2557-ปัจจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 สหกรณ์เครดติยูเน่ียนวังขนาย 
2557-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำประธำนกรรมกำร 
 กลุ่มน า้ตาลวังขนาย (ธุรกิจอำหำร)                               
2556-2557 ท่ีปรึกษำด้ำนกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                          (ธุรกิจธนำคำร) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

 หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยปี 
2560 

2553-2555             กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
                              บบส. กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
                              (ธุรกิจบริหำรสนิทรัพย์) 
2561-ปัจจุบนั           กรรมกำร 
                                บจ. บากาสซ์ ไดเออร์ เทคโนโลยี (ประเทศ 
                        ไทย) (ธุรกิจ 

8. นายพนิิจ  พัวพันธ์ 
กรรมกำร 

52  ประกำศนียบตัร Advanced Management 
Harvard Business School 

 ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ 
The London School of Economics and 
Political Science 

 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์และรัฐศำสตร์ 
Tufts University 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2547 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรส ำหรับกรรมกำร
ตรวจสอบ (ACP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย ปี 2547 

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

-0- -ไม่มี- 2558-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2560-ปัจจุบนั      กรรมกำร 
                           บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2558-2562         กรรมกำร 
                           บมจ. กสท โทรคมนาคม (ธุรกิจโทรคมนำคม) 
2558-ปัจจุบนั       ท่ีปรึกษำอิสระ 
                           บมจ.ผลติ-ไฟฟ้า ลาว (สปป. ลาว) 
                           (ธุรกิจพลงังำน) 
2557-ปัจจุบนั      กรรมกำร 
                           บจ. มะลกิรุ๊ป 1962 (ธุรกิจอำหำร) 
2551-2557          กรรมกำรผู้จดักำร 
                            บจ. เคที ซีมีโก้  (ธุกิจหลกัทรัพย์) 
2550-2562      กรรมกำรบริหำร 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หน้ำ  11 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2558 
 

                           บมจ. หลักทรัพย์ ซีมีโก้  (ธุรกิจหลกัทรัพย์) 
2545-ปัจจุบนั      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                           บมจ. ชาญอิสระ ดีเวลอ็ปเม้นท์  
                           (ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์) 
2560-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                            บมจ. การบนิไทย  (ธุรกิจขนสง่) 
2561-ปัจจุบนั        กรรมกำร 
                             บจ. อุตสาหกรรมนมไทย (ธุรกิจอำหำร) 
2561-ปัจจุบนั        กรรมกำร 
                             บจ. เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์  
                        ดสิทริบวิช่ัน (ธุรกิจคลงัสนิค้ำ) 
2561-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                              บจ. ไอเดียส์ 1606 (ธุรกิจบริกำร) 
2561-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                             บจ. เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส 
                        (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2561-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                              บจ. เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) 
                         (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2561-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                               บจ. เทลอน โฮลดิง้ (ธุรกิจบริกำร) 

9. นายวีระ  วีระกุล 
กรรมกำรอิสระ 

57  PhD Engineering Management 
University of Missouri-Rolla, USA 

0.01% ไม่มี 2560-ปัจจุบนั          กรรมกำรอิสระ 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

 MSC Engineering Management 
University of Missouri-Rolla, USA 

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

 หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยปี 
2558 

2546-2547              หุ้นส่วน 
                                IBM Business Consulting Services Thailand 
                                (ธุรกิจบริกำรท่ีปรึกษำ) 
2547-ปัจจุบนั          ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
                               Freewill Solution Co., Ltd. 
                               (ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ)  
2561-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                               บจ. พันธวณิช (ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
2561-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                               บจ. ไพร์มอินโนโพลสิ (ธุรกิจบริกำร) 
2561-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                               บจ. ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน (ธุรกิจซือ้ขำย) 
2561-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                               บจ. ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ (ธุรกิจบริกำร) 
2561-ปัจจุบนั           กรรมกำร 
                                บจ. อนันดา เทคโนโลยี (ธุรกิจบริกำร) 

10. นายจงฮ่ัน ไซ 
กรรมกำร 

43  Georgetown University Law Center, Law -0- ไม่มี 2562-ปัจจุบนั   กรรมกำร   
   บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

2548-ปัจจุบนั            กรรมกำร 
                                 Cathay Life Insurance Co., Ltd. (Insurance) 
2558-ปัจจุบนั            กรรมกำร 
                                 Conning Holdings Limited 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

                           (Asset Management) 
 

11. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  

37  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ   
วำเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบญัชี  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

· หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2556 

30.03% บตุรของนำยฉตัรชยั 
แก้วบตุตำ 
น้องของนำงสำวธิดำ      
แก้วบตุตำ 

2560-ปัจจุบนั นกัลงทนุสมัพนัธ์   
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

2555-2560            กรรมกำร 
                             บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 
2554-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วิส  (ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืนๆ) 
2553-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขำยอสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจุบนั กรรมกำร 
 บจ. บิก๊มินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                           บจ.บริหารสนิทรัพย์ เอสดับบลวิพี 
                           (ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                           (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2557-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                           บจ. บิก๊มินห์ 2014 (ธุรกิจซือ้ขำยท่ีดิน) 
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เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หน้ำ  14 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2554-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                      บจ.เอส พี เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส 
                       (ธุรกิจให้บริกำรทัว่ไป) 
2558-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                            บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้ 
                           (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                           (ธุรกิจเร่งรัดติดตำมหนี)้ 
2560-ปัจจุบนั        กรรมกำร  
                        บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสนิเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                              (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2561-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. แอลเคเค คอลเลค็ช่ัน (ธุรกิจบริกำร) 
2552-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2559-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. ศรีสวัสดิ์ มิน โฮลดิง้  
                              (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2561-ปัจจุบนั กรรมกำร  
 บจ. ทรัพย์สมบัตใิหม่ (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2562-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                               บจ. 2 ธิ (ธุรกิจขำยปลีก) 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                 

เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หน้ำ  15 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2562-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                               บจ. ซุปเปอร์มินห์ (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 

12. นางวนาพร พรกติพิงษ์ 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้รับผดิชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชี
และกำรเงิน 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

54  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 ปริญญำตรี กำรสอบบญัชี 

มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 
 หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for 

new IPOs ปี 2562    
 

0.08% -ไม่มี- 2552-ปัจจุบนั ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2539-2552 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
 บมจ. เอสซีบี ลสิซิ่ง (ธุรกิจบริกำร สนิเช่ือ) 

13. นายประยงค์ แสนนวล 
กรรมกำร/2 
กรรมกำรสนิเช่ือ 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบคุคลและ
พฒันำบคุคล 

53  ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2562    

 

0.04% -ไม่มี- 2553-ปัจจุบนั กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบคุคลและพฒันำ 
                             บคุคล 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2550-2553 ผู้จดักำร ฝ่ำยบคุคล 
 บจ. โรงพยาบาลมหาชัย (ธุรกิจโรงพยำบำล) 
2547-2550 ผู้จดักำรสรรหำบคุลำกร 
 บมจ. สามารถ คอเปอร์เรช่ัน (ธุรกิจส่ือสำร) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                            บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2559-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                           บบส. เอสดับบลวิพี 
                           (ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์) 



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2559-ปัจจุบนั       กรรมกำร 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                          (ธุรกิจเร่งรัดติดตำมหนีส้นิ)   
2560-ปัจจุบนั        กรรมกำร 
                             บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ)           
2561-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสนิเช่ือ) 

14. นายสมยศ เงินด ารง  
กรรมกำร/2  
กรรมกำรสนิเช่ือ 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพฒันำสนิเช่ือ  
  

 

53  ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 

(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2557    

 

-0- -ไม่มี- 2556-ปัจจุบนั กรรมกำร และ ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพฒันำสินเช่ือ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2556 ท่ีปรึกษำ 
 บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจสนิเช่ือ) 
2551-2552 ผู้อ ำนวยกำร 
 บจ.ซีเอฟจี เซอร์วิส (ธุรกิจสนิเช่ือ) 
2548-2551 ผู้อ ำนวยกำร 
 บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
   (ธุรกิจสนิเช่ือ) 
2557-ปัจจุบนั           กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                              (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

2558-ปัจจุบนั        กรรมกำร 
                             บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้   
                          (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2559-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                             บจ. เอสดับบลวิพี เซอร์วิสเซส 
                            (ธุรกิจท่ีปรึกษำและบริหำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
2559-ปัจจุบนั        กรรมกำร 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                             (ธุรกิจเร่งรัดและติดตำมหนีส้นิ) 
2560-ปัจจุบนั          กรรมกำร 
                          บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสนิเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                               (ธุรกิจให้สนิเช่ือ) 
2560-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                        บบส. เอสดับบลวิพี 
                             (ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์) 
2561-ปัจจุบนั         กรรมกำร 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสนิเช่ือ) 

15. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ 
เลขานกุารบริษัท 

58  ปริญญาตรี บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร  
  (DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร 
  บริษัทไทย ปี 2548 

0% -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2553-2554 ผู้อ านวยการส านกักรรมการผู้จดัการ  
 บมจ.โซลูช่ัน คอนเนอร์ (1998) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอ่ืน  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   

 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรส ำหรับเลขำนกุำร
บริษัท ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2557 

 

                               (ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2552-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 บมจ. อีสเทร์ินไวร์  (ธุรกิจลงทนุในกิจการอ่ืน) 

หมำยเหตุ:  /1 นบัรวมหุ้นของคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนติิภำวะ 
 /2 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 



 
 

                  
 
 

 
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      D   D   
8. บจ. เอสดบับลิวพี เซอร์วิส

เซส 
 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. บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท ID,C              
27. บจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป D              
28. บมจ. พฤกษา โฮลดิง้      ID,AC         
29. บมจ. สินมัน่คงประกันภยั    ID,AC  ID,AC         
30. บจ.สมายพี      D         

31. บจ. ออดิท วนั      D         
32. บมจ. ออลล่า      ID,AC         
33. บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิง้      ID,AC         
34. บจ. ดบับิว แอนท์ เอ็ม แอส

โซสิเอท 
     D         

35. บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม    ID,AC           
36. บมจ. สหมติรถังแก๊ส    C           

37. บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร    ID,AC           
38. บจ. มะลิกรุ๊ป 1962         D      
39. บจ. อตุสาหกรรมนมไทย         D      
40. บมจ. ชาญอิสระ ดิเวล็อป

เม้นท์ 
        ID,AC      
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41. บมจ. การบินไทย         D      
42. Freewill Solution Co., Ltd.          MD     

หมำยเหตุ : C- ประธำนกรรมกำร D-กรรมกำร  ID-กรรมกำรอสิระ  AC-กรรมกำรตรวจสอบ ED-กรรมกำรบรหิำร  MD-กรรมกำรผูจ้ดักำร M-ผูบ้รหิำร 
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