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รายงานจากคณะกรรมการ 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับเงินจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ำยจ ำนวน 1,792 ล้ำนบำท ท ำให้มี

เงินทนุมำใช้ในธุรกจิของบริษัทได้อีกทำง รวมทัง้จะมีกำรร่วมลงทนุกบั ธนำคำรออมสิน เพื่อขยำยกำรท ำธุรกจิให้สินเชื่อส่วน

บคุคลภำยใต้กำรก ำกบัที่มีทะเบยีนรถเป็นหลกัประกนัส ำหรับลกูค้ำชัน้ดี ในบริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั และร่วมลงทนุกบั บริษัท 

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ในบริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี จ ำกดั ซึง่จะร่วมกนัขยำยธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ 

ซึง่กำรร่วมทนุน่ำจะเสร็จสิน้ภำยในไตรมำส 1 ของปี 2564 ซึง่จะชว่ยให้ธุรกิจของบริษัทฯเติบโตต่อไป 

ในส่วนของธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ภำพรวมของกลุ่มไม่สำมำรถขยำยสินเชื่อได้ตำมเป้ำหมำยที่บริษัทวำงแผนไว้ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 แต่อย่ำงไรก็ตำมพอร์ตลกูหนีก้ย็งัคงเติบโตร้อยละ  11 จำกปี 2562  ขยำย

สำขำเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำจนถงึสิน้ปี  2563 บริษัทฯมีสำขำทีเ่ปิดให้บริกำรแล้วรวมทัง้สิน้ 4,750 สำขำ เปิดบริกำรอยู่ตำม

ชมุชนเมืองในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดัทกุภมูิภำคทัว่ประเทศ รวมทัง้มีกำรให้บริกำรเพิม่เติมในส่วนของสินเชื่อส่วน

บคุคลภำยใต้กำรก ำกบัหลงัจำกบริษัทฯลงทนุเพ่ิมเตมิในบริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่ให้บริกำรสินเชื่อส่วนบคุคล

ภำยใต้กำรก ำกบั อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มบริษัทฯจะยงัคงปล่อยสินเชื่อด้วยควำมระมดัระวงั และบริหำรจดักำรหนีแ้ละควบคมุ

ค่ำใช้จำ่ย รวมทัง้ขยำยตลำดด้ำนนำยหน้ำประกนัวินำศภยั ท ำให้บริษัทสำมำรถสร้ำงผลก ำไรให้เติบโตขึน้เป็น 4,790.84 ล้ำน

บำท เมื่อเทยีบกบั 3,928.75 ล้ำนบำท ในปี 2562 เติบโตขึน้ร้อยละ 22  

กลุ่มบริษัทฯจะยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะสร้ำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนให้เติบโตอยำ่งต่อเนื่อง และตัง้เป้ำจะขยำยธุรกิจให้

โตกว่ำปี 2563 อกีร้อยละ 30 โดยกำรขยำยสำขำให้เข้ำถงึชมุชน รวมทัง้ผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ ปล่อยสินเชื่ออยำ่ง

ระมดัระวงั บริหำรควำมเส่ียงจำกสถำนกำรณ์ตำ่งๆ ขยำยธุรกจิในด้ำนตำ่งๆของกลุ่มบริษัทฯ เชน่ นำยหน้ำประกนัวินำศภยั 

เป็นต้น รวมทัง้ตัง้เป้ำจะพฒันำเทคโนโลยีร่วมกบัพนัธมิตรในธุรกจิ ไม่ว่ำจะเป็นพนัธมติรในประเทศหรือต่ำงประเทศ เพื่อขยำย

ธุรกิจหลกั และ/หรือ ธุรกิจที่อำจเสริมให้บริษัทฯเติบโตไปได้ในอนำคต  

บริษัทฯยงัคงมุง่มัน่สร้ำงควำมแขง็แกร่งของธุรกจิ ภำยใต้ประสบกำรณ์ของบคุคลำกร ผู้บริหำร และพนกังำนของ

บริษัท เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่ำงยัง่ยืน สร้ำงควำมพึงพอใจให้ลกูค้ำบนระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท สร้ำงผลตอบแทนให้กบั

ผู้ เก่ียวข้อง ไม่วำ่จะเป็นผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร คู่ค้ำ ลกูค้ำ พนกังำน 

 ในโอกำสนีค้ณะกรรมกำร ขอขอบคณุลกูค้ำ พนัธมติรทำงธุรกิจ นกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น ที่ได้ให้กำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงด ี

และขอขอบคณุผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนท่ีตัง้ใจและทุ่มเทให้บริษัทฯเติบโตและก้ำวหน้ำต่อไปในอนำคต 

   

        นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ 

           ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น ำแหง่ร้ำนสะดวกซือ้ทำงกำรเงินของประเทศไทย 

พันธกิจ 

ให้บริกำรสนิเช่ือที่รวดเร็วและทัว่ถึงในพืน้ท่ีทีม่ีควำมต้องกำร โดยมีกำรบริหำรควำมเสีย่งของสนิเช่ือให้เหมำะสม และมี

กำรพฒันำคณุภำพของพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อกำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า 

ขยำยกำรให้บริกำรครอบคลมุทกุต ำบลในประเทศไทย และขยำยกำรให้บริกำรไปยงัประเทศในแถบอำเซียน โดย

พิจำรณำผลติภณัฑ์ให้เหมำะสมกบัสภำพเศรษฐกิจและควำมต้องกำรกำรใช้เงินในแตล่ะประเทศ ภำยใต้กำรประเมิน

ควำมเสีย่งอยำ่งระมดัระวงั พร้อมทัง้ขยำยธุรกิจบริหำรหนีด้้อยคณุภำพและธุรกิจกำรติดตำมหนีส้นิ 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคญั 

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวแก้วบตุตำ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรสนิเช่ือในรูปแบบสินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ

แก่ลกูค้ำในพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ จำกนัน้ได้ขยำยธุรกิจเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ยงัมีควำมต้องกำรบริกำรทำงกำรเงินอีก

มำกแตไ่มม่ีโอกำสรับบริกำรจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยกำรเปิดสำขำเพิ่มเติมในจงัหวดัต่ำงๆ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้บริกำรสนิเช่ือในรูปแบบสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ สินเช่ือประเภทที่อยู่อำศยั ภำยใต้เคร่ืองหมำย

บริกำร/ช่ือทำงกำรค้ำ “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” และ ก็ได้ชูช่ือทำงกำรค้ำและปรับรูปลกัษณ์ใหม่ของสำขำเป็น “ศรี

สวัสดิ์ เงนิสดทันใจ”  ด้วยจดุเดน่ท่ีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร ผำ่นสำขำทัง้หมดรวม 4,750   สำขำ (ข้อมลู ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) กำรพิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือแบบเบ็ดเสร็จ และกำรเข้ำถึงลกูค้ำอยำ่งใกล้ชิดโดยให้บริกำรแก่ลกูค้ำ

รำยยอ่ยทัว่ไปในภมูิภำคตำ่งๆ ทัง้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และจงัหวดัตำ่งๆ ในทกุภมูิภำคของประเทศ  

ควำมเป็นมำและพฒันำกำรท่ีส ำคญัสรุปได้ดงันี ้
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ปี 2522-2543 ครอบครัวแก้วบุตตำเร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือในจังหวดัเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเช่ือโดยใช้
ทะเบียนกรรมสทิธ์ิรถทกุประเภทเป็นหลกัประกนั หรือสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ 

ขยำยธุรกิจเพื่อรองรับควำมต้องกำรบริกำรสินเช่ือที่เพิ่มขึน้ โดยทยอยเปิดสำขำเพิ่มเติมไปในจงัหวดั
ตำ่งๆ นบัเป็นผู้บกุเบิกสนิเช่ือประเภทรถแลกเงิน 

ปี 2550 - ขำยธุรกิจเดิมซึง่รวมถึงสำขำและเคร่ืองหมำยบริกำรให้แก่ผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมรำยหนึง่ 

ปี 2551 จดัตัง้บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1979  จ ำกดั (“SP 1979”หรือ “บริษัทฯ”)(เดิมช่ือ บริษัท พีวีแอนด์
เคเคเซอร์วิส 2008 จ ำกดั) ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ยงัไมม่ีกำรประกอบธุรกิจ 

ปี 2552 ซือ้บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ จ ำกดั (“SP”) (เดิมช่ือ บริษัท พำวเวอร์ 99 จ ำกดั) ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
รับจ้ำงจดัเก็บหนีแ้ละบริกำรสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ (สำขำ <100) 

SP ภำยใต้กำรบริหำรของกลุม่ ขยำยธุรกิจรับจ้ำงจดัเก็บหนีแ้ละบริกำรสินเช่ือ และเพิ่มสำขำเป็น136 
สำขำ 

ปี 2553-2554 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเป็น 5 ล้ำนบำทและเร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ
จ ำน ำรถทกุประเภท รวมถึงกำรให้บริกำรสนิเช่ือประเภทท่ีอยูอ่ำศยั ภำยใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงิน
สดทันใจ” 
ปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่โดยบริษัทฯซือ้บริษัท 2 บริษัท ที่ไมม่ีกำรประกอบธุรกิจ 

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

บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเป็น 200 ล้ำนบำท  
รับโอนธุรกิจเดิมจำก SP ด้วยกำรซือ้และรับโอนบญัชีลกูหนีเ้งินกู้ยืมและลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้มำ
ด ำเนินกำรท่ีบริษัทฯ และที่SP 1982 
ขยำยสำขำเพิ่มเป็น 265 สำขำในสิน้ปี 2554 

ปี 2555 บริษัทฯเพิ่มทนุจดทะเบยีนและช ำระแล้วจำก 200 ล้ำนบำท เป็น 750 ล้ำนบำท 

ปี 2556 ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภำคม 2556 มีมติอนมุตัิให้แปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำกเดิมมลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
เป็นมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 750 ล้ำนบำท เป็น 1,000 ล้ำนบำท 
โดยกำรเพิ่มทนุจ ำนวน 250 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 250 ล้ำนหุ้น และจดัสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 
จดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน 2556 
ณ 31 ธนัวำคม 2556 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 602 สำขำ 
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ปี 2557  บริษัทฯได้เสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จ ำนวน 250,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท ในรำคำขำยหุ้นละ 6.90 บำท และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้ว
เป็น 1,000 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) กบักรม
พฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่  2 พฤษภำคม 2557 และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รับหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,000,000,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เข้ำเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยได้เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2557  

 ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนั ส ำหรับเสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้
ลงทนุรำยใหญ่ มลูคำ่ 500 ล้ำนบำท อำยหุุ้นกู้  1 ปี 6 เดือน เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557  

 บริษัทฯได้จดัตัง้บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั ทนุจดทะเบียน 25 ล้ำนบำท เพื่อรับจ้ำง
ติดตำมหนีแ้ละรับซือ้หนีจ้ำกสถำบนักำรเงินมำบริหำรจดักำร โดยได้รับใบอนุญำตจำกธนำคำร
แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2557  

 เมื่อวนัที่  9 กนัยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2557 มีมติอนุมตัิให้รับโอนกิจกำร
ของบริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1982 จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯได้รับโอน
กิจกำรบริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 1982 จ ำกดัแล้วตัง้แต่วนัที่  30 กนัยำยน 2557 ทัง้นี ้บริษัท ศรี
สวสัดิ์ พำวเวอร์ 1982 จ ำกดั ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลกิบริษัทแล้ว  

 ณ 31 ธนัวำคม 2557 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 1,059 สำขำ 

ปี 2558  เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
60 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัจ ำนวน 20 
ล้ำนหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธ์ิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 จ ำนวน 40 ล้ำนหุ้น 

 ออกใบส าคัญแสดงที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ านวน 40 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรร 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

 ไ ด้ รั บ อ นุญ า ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ สิ น เ ช่ื อ เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ 
จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวสัดิ์ จ ากัด จากเดิม 25 ล้านบาทเป็น 100 
ล้านบาท และเปลีย่นช่ือเป็น บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จ ากดั 

 จัดตัง้บริษัท ศรีสวัสดิ์  อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้  จ ากัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
เพื่อลงทนุในกิจการอื่น 

 จดัตัง้บริษัท Srisawad Vietnam LLC เพื่อด าเนินธุรกิจในประเทศเวียตนาม ทนุจดทะเบียน 200 
ล้ำนบำท 

 ณ 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 1,627 สำขำ 
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ปี 2559  ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,060 ล้ำนบำท เป็น 1,086.5 ล้ำนบำทโดยออก 
เป็นหุ้ นสามัญจ านวน 26.5 ล้านหุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย 
เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ ำนวน 25.5 ล้ำนหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธ์ิกำรแปลงสภาพ 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน  1 ล้ำนหุ้น 

 จดัตัง้ บริษัท เอสดบับลิวพี เซอร์วิสเซส จ ำกดั ทนุจดทะเบียน 15 ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรบริหำร
จดักำรและที่ปรึกษำ ด้ำนกำรจดักำรระบบสินเช่ือรำยย่อยและกำรผ่อนช ำระ และภำยหลงัมีกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในของกลุม่บริษัท จึงขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท เอสดบับลิวพี เซอร์วิส
เซส จ ำกดั ให้แก่ บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั (บริษัทยอ่ยของบริษัท) 

 จดัตัง้ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั ทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำทเพื่อประกอบธุรกิจติดตำม
หนี ้

 จัดตัง้ บริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ถือหุ้นโดย บริษัท ศรีสวสัดิ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกัด เพื่อลงทุน และ /หรือ ร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจกำร
ให้บริกำรสนิเช่ือรำยยอ่ยในตำ่งประเทศ 

 เข้ำลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกัด (มหำชน)ในสดัส่วนร้อยละ 9.84 
ของหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด และยื่นขออนญุำตถือหุ้นสำมญัของสถำบนักำรเงินเกินกวำ่ร้อย
ละ 10 ต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นใน 
บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน) ได้ร้อยละ 100 จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเมื่อ
วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2559   

 ณ 31  ธนัวำคม 2559 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 2,130 สำขำ 

ปี  2560  ลงทุนในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) ซึ่งภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทเ งินทุน 
ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) ผา่นตวัแทนและการท าค าเสนอซือ้ ในสดัสว่นทัง้หมดร้อยละ 36.35  

 ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,086.5 ล้านบาท เป็น 1,130 ล้านบาท โดยออก 
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 43.5 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ น 
สามญัจ านวน 41.8 ล้านหุ้น และเพ่ือรองรับการปรับสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม ใบส าคญัแสดง 
สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ านวน 1.6 ล้านหุ้น  

 เพ่ิมทนุใน บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท 
และโอนธุรกิจบางสว่นและสาขาให้ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั และบริษัท ศรีสวสัดิ์ 
พำวเวอร์ 2014 จ ำกัด เร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ ให้บริกำรจดักำรสินเช่ือ เร่งรัดติดตำม
หนีส้นิ 

 เปลีย่นธุรกิจของบริษัทจากเดิม ให้บริการสินเช่ือ เป็น ลงทนุในกิจการอื่น รวมทัง้เปลี่ยนช่ือบริษัท 
จากเดิม “บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) เป็น “บริษัท ศรีสวัสดิ์  คอร์ปอเรชั่น 
จ ำกัด (มหำชน)” เพื่อเตรียมจดัตัง้เป็นกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 
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 ปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการแยกธุรกิจตามประเภทของธุรกรรมสัญญา 
และขนาดของธุรกรรม 

  จดัตัง้ บริษัท ศรีสวสัดิ์ เช่าสนิเช่ือ (ลาว) จ ากดั ทนุจดทะเบียน 12.08 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัท 
ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั เพื่อขยายการให้บริการสนิเช่ือไปประเทศลาว  

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

 ณ 31 ธนัวาคม 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย 
ปันผลเป็นหุ้น สามญัจ านวน 60.41 ล้านหุ้น และเพ่ือรองรับการปรับสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม 
ใบส าคญัแสดง สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน 2.36 ล้านหุ้น  

 เพิ่มทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงันี ้
1. เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ศรีสวัสดิ์  อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้  จ ากัด จากเดิม 10  

ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท  
2. เพิ่มทนุจดทะเบียน บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั จำกเดิม 50 ล้ำนบำท เป็น 150 ล้ำนบำท 
3. บริษัท เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่

แนล โฮลดิง้ จ ำกดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 15 ล้ำนบำทเป็น 300 ล้ำนบำท โดยบริษัท ศรี
สวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั เพ่ิมทนุจ ำนวน 210 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
75 ของทนุจดทะเบียน สว่นอีกร้อยละ 25 เป็นกำรขำยหุ้นให้แก่ Win Lily Pte Ltd. เพื่อเป็น
กำรเอือ้ประโยชน์ในกำรท ำธุรกิจในเมียนมำร์ 

 ย้ำยส ำนกังำนจำกอำคำรเดอะไนน์ แกรนด์พระรำมเก้ำ มำท่ีอำคำรศรีสวสัดิ์ ถนนแจ้งวฒันะ 

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

 ลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียน จำกเดิม 1,192.72 ล้ำนบำท เป็น 1,249.71 ล้ำนบำท โดยออกเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 57 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อจดัสรรและเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั ได้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. หรือบริษัทในเครือ ในรำคำเสนอขำย 45 
บำทตอ่หุ้น คิดเป็นมลูคำ่รวม 2,565 ล้ำนบำท 

 จดัตัง้ บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ากดั ทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 75 
อีก ร้อยละ 25 เป็นส่วนของผู้ ร่วมลงทุน เพื่อประกอบธุรกิจท ำ platform ส ำหรับ
การให้บริการสนิเช่ือ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 2,870 สาขา   
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ปี 2562  เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม  1,249.71 ล้านบาท เป็น 1,374.66 ล้านบาท โดยออก 
เป็นหุ้ นสามัญจ านวน 124.95 ล้านหุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย 
ปันผลเป็นหุ้น สามญัจ านวน 120.48 ล้านหุ้น และเพ่ือรองรับการปรับสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม 
ใบส าคญัแสดง สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 จ ำนวน  4.47 ล้านหุ้น 

 บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนลโฮลดิง้ จ ำกดั ซือ้หุ้นบริษัท เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส จ ำกดั คืน
จำกผู้ ร่วมทนุ เนื่องจำกควำมเห็นทำงธุรกิจไมต่รงกนั 

 เพิ่มทนุและจองหุ้นเพิ่มทนุเกินสทิธิในบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) ท ำให้สดัสว่นกำรถือ
หุ้นในบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมจำกเดิมร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 78 และท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ำกัด (มหำชน) จำกผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งท ำให้เพิ่ม
สดัสว่นกำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 82 

 ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท SAWAD-W1 มีผู้ ถือ
หนว่ยใช้สทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวน 8,893,749 หนว่ย ท ำให้ทนุจดทะเบียนช ำระ
แล้วเพิ่มขึน้จ ำนวน 11,001,563 บำท 

 บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดสดัส่วนกำร
ลงทนุในบริษัท Srisawad Vietnam LLC จำกเดิมสดัสว่นร้อยละ 100 เป็นสดัสว่นร้อยละ 10 เพื่อ
เปิดโอกำสให้พนัธมิตรทำงธุรกิจ 

 ณ 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้  4,080 สำขำ 

ปี 2563  ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท SAWAD-W1 ครัง้
สดุท้ำย มีผู้ ถือหน่วยใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 29,834,500 หน่วย ท ำให้ทนุ
จดทะเบียนช ำระแล้วเพิ่มขึน้จ ำนวน 36,905,142 บำท และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั
ของบริษัท SAWAD-W1 ได้หมดอำยแุละสิน้สภำพกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ได้จดัตัง้บริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ บริษัท ศรี
สวสัดิ์ พิโก้ นรำธิวำส จ ำกดั, บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ยะลำ จ ำกดั และบริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ปัตตำนี 
จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจ พิโก้ไฟแน้นซ์ 

 ลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 1,374.66 ล้ำนบำทเป็น 1,428.08 ล้ำนบำท โดยออกเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 54.93 ล้ำนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ 
ใบส าคญัแสดง สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 

 ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 2 จ านวน 54.93 
ล้านหนว่ย เพื่อจดัสรร ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

 จดัตัง้ บริษัท ศรีสวสัดิ์ ดิจิตอล จ ากดั ทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสดัสว่น
ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสนิเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั  

 ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกัด โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 65 
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เพื่อประกอบธุรกิจ ให้บริกำรสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั 

 ณ 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 4,750 สำขำ 
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1.3  โครงสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โครงสร้ำงของบริษัทฯเป็นดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

บมจ. ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ 

 

ศรีสวสัดิ์ พำว

เวอร์ 2014  
เงินสดทนัใจ 

บริหำรสนิทรัพย์ 

เอสดบับลวิพ ี

ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่

แนล โฮลดิง้  

Srisawad 

Vietnam LLC 

เอสดบับลวิพี  

เซอร์วิส 

99% 85% 99% 100% 

10% 99% 100% 

บริษัทเงินทนุ    

ศรีสวสัดิ์  

82% 

ศรีสวสัดิ์ เชำ่สนิเช่ือ 

ลำว 

พี เลน็ดิง้  

75% 

ศรีสวสัดิ์      

แคปปิตอล  

ศรีสวสัดิ์   

ดิจิตอล   

ศรีสวสัดิ์ พิโก้ 

นรำธิวำส 

ศรีสวสัดิ์ พิโก้ 

ยะลำ 

ศรีสวสัดิ์ พิโก้ 

ปัตตำน ี

100% 100% 100% 

99% 65% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุม่บริษัทฯด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อยแบบมีหลกัประกนัภำยใต้สโลแกน “ศรีสวสัดิ์ เงินสดทนัใจ” สินเช่ือเช่ำ
ซือ้จักรยำนยนต์ใหม่ สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพ รับจ้ำงติดตำมหนีแ้ละกำรซือ้หนีจ้ำก
สถำบนักำรเงินมำบริหำร โดยธุรกิจให้บริกำรสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบมีหลกัประกนั แบง่กำรให้บริกำรตำมประเภทสินเช่ือและ
หลกัประกนัดงันี ้

บริษัท กำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ลงทุนในกิจการอื่น (เดิมให้บริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนั แต่เนื่องจากการ
ซื อ้หุ้ นของสถาบันการเ งิน จึ ง ต้องเปลี่ยนประเภทธุร กิจ  เ ป็นโฮลดิ ง้ 
และโอนธุรกิจบางสว่นให้ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั) 

บริ ษัท เ งินทุน  ศ รีสวัสดิ์  จ ากัด 
(มหาชน) 

ธุรกิจเงินทุน โดยให้บริการเงินฝาก, ให้บริการสินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือโครงการ 
สินเช่ือเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้บริกำรสินเช่ือรถแลกเงิน และสินเช่ือ 
บ้านแลกเงิน และให้บริกำรตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  

บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั  ให้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน สินเช่ือรำยย่อยเพื่อกำร
ประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ สินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน (ปัจจุบันชะลอกำรให้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลและ
สนิเช่ือรำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพ) 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอสดบับลิว
พี จ ำกดั 

ให้บริกำรรับจ้ำงติดตำมหนีแ้ละรับซือ้หนีด้้อยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงิน มำ
บริหำร 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ด ำเนินธุรกิจลงทนุในกิจกำรอื่นๆทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  พำวเวอร์ 2014 
จ ำกดั 

ให้บริกำรรับจ้ำงตรวจสอบ ติดตำมและเร่งรัดหนีส้ิน ให้บริกำรสินเช่ือแบบมี
หลักประกัน ประเภท บ้ำนและที่ดิน ทำวน์เ ฮ้ำส์ และอำคำรชุด และ
หลกัประกนัประเภทรถทกุชนิด ได้แก่ รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ รถบรรทกุ รถบสั
รถโดยสำร รถใช้งำนเพื่อกำรเกษตร รถแทรกเตอร์ รถไถนำ รถเก่ียวข้ำ ว 
รถยนต์สีล้่อ โดยให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้ และให้บริกำรขำยประกนัวินำศภยั  

บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั จดัท ำ platform ส ำหรับให้บริกำรในกำรปลอ่ยสนิเช่ือ 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ ดิจิตอล จ ำกดั ให้บริกำรสนิเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั (อยูร่ะหวำ่งกำรขอใบอนญุำต) 
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บริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั ให้บริกำรสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั 

บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส 
จ ำกดั 

ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจดักำรและทีป่รึกษำด้ำนกำรจดักำรระบบสินเช่ือรำย
ยอ่ย และกำรผอ่นช ำระให้บริษัทอื่นในประเทศกลุม่อำเซียน 

Srisawad Vietnam LLC ให้บริการสนิเช่ือมีหลกัประกนั  

บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) 
จ ากดั 

ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเช่าสนิเช่ือในประเทศลาว  

บริษัท ศรีสวัสดิ์  พิโก้  นรำธิวำส 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อยระดบัจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (อยู่ระหว่ำงกำรขอ
ใบอนญุำต) 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ยะลำ จ ำกดั ให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อยระดบัจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (อยู่ระหว่ำงกำรขอ
ใบอนญุำต) 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ปัตตำนี จ ำกดั ให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อยระดบัจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (อยู่ระหว่ำงกำรขอ
ใบอนญุำต) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีลกูหนีส้ินเช่ือรวม 39,459  ล้ำนบำท ประกอบด้วยบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือทะเบียน
รถตำมสัญญำเงินกู้ รวม 20,292 ล้ำนบำท บัญชีลูกหนีส้ินเช่ือทะเบียนรถตำมสัญญำเช่ำซือ้รวม 191 ล้ำนบำท 
บญัชีลกูหนีส้ินเช่ือบ้ำนและที่ดินรวม 16,026 ล้ำนบำท และบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพและสินเช่ือส่วน
บคุคลรวม 2,950 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51.43 ร้อยละ 0.48  ร้อยละ 40.61  และร้อยละ 7.48 ของสินเช่ือรวม 
ตำมล ำดบั 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี 2561- 2563 เป็นดงันี ้

งบกำรเงินรวม 
ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ธุรกิจหลัก       
รำยได้ดอกผลเช่ำซือ้ 954.36 12.11 447.93 4.57 103.04 0.94 
ดอกเบีย้รับจำกเงินให้กู้ ยืม 4,811.31 61.05 6,715.68 68.57 7,823.81 71.17 
ดอกเบีย้รับจำกธุรกิจบริหำร
สินทรัพย์ 

 
 

    
239.23 

 
2.18 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 5,765.67 73.16 7,163.61 73.15 8,166.09 74.29 
รายได้อ่ืนๆ1/ 2,115.65 26.84 2,629.65 26.85 2,826.94 25.71 
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งบกำรเงินรวม 
ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รายได้รวม 7,881,32 100.00 9,793.26 100.00 10,993.03 100.00 
หมำยเหต:ุ1/รำยได้อ่ืนๆ เช่น คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ คำ่บริกำร คำ่ใช้จ่ำยและคำ่ปรับเป็นต้น 

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

2.1    ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจสินเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดนิ 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัโดยบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ให้บริการชว่ง 
ม.ค.ถึง มิ.ย. 2560), บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั), บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) (เร่ิมให้บริกำร
ตัง้แต ่กรกฎำคม 2560 เนื่องจำกกำรโอนธุรกิจบำงสว่น) และ บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั ให้บริกำรในประเทศไทย สว่น 
Srisawad Vietnam LLC ให้บริกำรสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ในประเทศเวยีตนำม 
และบริษัท ศรีสวสัดิ์ เช่ำสนิเช่ือ (ลำว) จ ำกดั ให้บริกำรสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั โดยหลกัประกนัที่กลุม่บริษัทฯให้
สนิเช่ือเป็นรถทกุชนิด เช่น รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กินเจ็ดคน รถยนต์นัง่สว่นบคุคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทกุสว่น
บคุคล (กระบะ) รถจกัรยำนยนต์ รถหกล้อ รถสบิล้อ รถแทรกเตอร์ รถพว่ง รถใช้งำนเพื่อกำรเกษตร เป็นต้น  รวมทัง้หลกั
ประอนัอื่น เช่น บ้ำน ที่ดิน อำคำรชดุ  
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเช่ือทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน โดยมียอดลกูหนีส้ทุธิ
ตำมสญัญำเชำ่ซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ยมืรวมทัง้สิน้ 36,509 ล้ำนบำท โดยมลูคำ่สนิเช่ือที่กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรกวำ่ร้อย
ละ 40 เป็นหลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน บ้ำนและคอนโด 

 

ยอดมูลหนีสิ้นเชื่อจ ำแนกตำมประเภทหลกัประกนั  

ประเภทสินเช่ือจ ำแนกตำมประเภท
หลกัประกนั/1 

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รถจกัรยำนยนต์  2,366.99 9.04 3,616.19 10.98 7,075.64 19.38 
รถเชิงพำณิชย์ 2,033.17 7.76 2,065.13 6.27 1,879.74 5.15 
รถใช้งำนเพ่ือกำรเกษตร 441.24 1.68 171.76 0.52 42.62 0.12 
รถยนต์ 4 ล้อ 10,349.83 39.53 11,878.07 36.08 11,484.55 31.45 
โฉนดที่ดิน บ้ำน และคอนโด 10,994.30 41.99 15,192.84 46.15 16,026.53 43.90 
รวม 26,185.53 100.00 32,923.84 100.00 36,509.08 100.00 

จ ำนวนบญัชีสินเชื่อ จ ำแนกตำมประเภทหลกัประกนั 

จ ำนวนบญัชีจ ำแนกตำม
ประเภทหลกัประกนั 

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 

สญัญำ ร้อยละ สญัญำ ร้อยละ สญัญำ ร้อยละ 

รถจกัรยำนยนต์  411,031 68.60 457,718 67.33 500,128 66.55 
รถเชิงพำณิชย์ 18,138 3.03 18,883 2.67 17,965 2.39 
รถใช้งำนเพ่ือกำรเกษตร 717 0.12 669 0.09 548 0.07 
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รถยนต์ 4 ล้อ 119,994 20.02 141,944 20.09 168,089 22.37 
โฉนดที่ดิน บ้ำน และคอนโด 49,308 8.23 69,373 9.82 64,790 8.62 
รวม 599,188 100.00 706,587 100.00 751,520 100.00 

ตัวอย่างหลกัประกนัที่กลุ่มบริษัทฯ ให้สนิเชื่อ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
หำกพิจำรณำตำมประเภทของนิติกรรมสญัญำในกำรให้กู้ยืม สำมำรถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 
(1) สญัญำให้กู้ยืม กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ยืมในลกัษณะสญัญำกู้ เงินส ำหรับหลกัประกนัทกุประเภท แบ่งตำมประเภท

หลกัประกนัได้เป็น 2 กลุม่คือ  

(ก) หลกัประกันประเภทรถทุกชนิดผู้ ขอสินเช่ือไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถเมื่อท ำ
สญัญำกู้ เงิน แต่ส่งมอบเล่มทะเบียนรถและลงนำมในแบบค ำขอโอนและรับโอน (โอนลอย) หลกัประกัน
ให้กบักลุม่บริษัทฯ  หำกผู้ขอสนิเช่ือค้ำงช ำระหนีเ้กินระยะเวลำที่ก ำหนดกลุม่บริษัทฯ สง่หนงัสือแจ้งยกเลิก
สญัญำและให้ลกูหนีม้ำติดต่อช ำระหนีภ้ำยใน 7 วัน หำกไม่มำช ำระกลุ่มบริษัทฯสำมำรถติดตำมยึด
หลกัประกนัเมื่อยดึหลกัประกนัแล้วกลุม่บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ลกูหนีม้ำไถ่ถอนหลกัประกนัภำยใน 30 วนั 
หำกไม่มำติดต่อกลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรขำยทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไป โดยกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในเลม่ทะเบียนรถได้โดยไมต้่องผำ่นขัน้ตอนกำรฟอ้งร้องด ำเนินคดี  

(ข) หลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน บ้ำนและคอนโดสำมำรถแบง่ตำมประเภทกำรจดทะเบียนนิติกรรมได้อีก 2 
ประเภทดงันี ้

บ้ำนและทีดิ่น 

รถสิบล้อ รถสีล้อ-หกล้อเชิงพำณิชย์ รถจกัรยำนยนต์ 

รถเกีย่วข้ำว รถแทรกเตอร์ 

รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล รถกระบะส่วนบคุคล 

รถพว่ง 
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 สญัญำจ ำนองผู้ขอสินเช่ือในฐำนะผู้จ ำนองจดทะเบียนจ ำนองหลกัประกันให้แก่กลุม่บริษัทฯ ในฐำนะ
ผู้ รับจ ำนองพร้อมกำรท ำสญัญำกู้ยืม และสง่มอบโฉนดที่ดินในวนัที่รับเงิน เพื่อเป็นหลกัประกนัในกำร
ช ำระหนี ้ทัง้นี ้ผู้จ ำนองยงัคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยหลกัประกนัดงักลำ่ว หำกมีกำรค้ำงช ำระหนี ้
เกินกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนด กลุม่บริษัทฯ ในฐำนะเจ้ำหนีแ้ละผู้ รับจ ำนอง จะต้องแจ้งให้ผู้ขอสนิเช่ือช ำระ
หนีภ้ำยในเวลำที่ก ำหนด หำกผู้ขอสนิเช่ือยงัไมช่ ำระหนีใ้นเวลำดงักลำ่ว กลุม่บริษัทฯ จะสง่เร่ืองฟอ้งร้อง
ด ำเนินคดีเพ่ือบงัคบัจ ำนองและน ำหลกัประกนัออกขำยทอดตลำดหรือเป็นกรรมสทิธ์ิตอ่ไป 

 สญัญำขำยฝำก ผู้ขอสนิเช่ือในฐำนะผู้ขำยฝำกท ำสญัญำขำยฝำกหลกัประกนักบักลุม่บริษัทฯ ในฐำนะ
ผู้ซือ้ฝำก โดยกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัจะตกเป็นของผู้ซือ้ฝำกทนัทีท่ีจดทะเบียน ซึ่งผู้ขำยฝำกจะได้รับ
กรรมสิทธ์ิคืนเมื่อมำขอไถ่ถอนภำยในเวลำท่ีสัญญำก ำหนด หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำไถ่ถอน 
(ระยะเวลำให้สนิเช่ือ) แล้วผู้ขำยฝำกไมไ่ด้ด ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกนั กรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัจะตก
เป็นของกลุม่บริษัทฯ ในฐำนะผู้ รับซือ้ฝำกโดยสมบรูณ์ หรืออีกนยัหนึ่ง หำกผู้ขอสินเช่ือค้ำงช ำระหนีเ้กิน
ระยะเวลำที่ก ำหนด  กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิครอบครองหลกัประกันทันที โดยไม่ต้องผ่ำนขัน้ตอนกำร
ฟอ้งร้องด ำเนินคดี  

(2) สญัญำเช่ำซือ้ กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ ยืมในลกัษณะสญัญำเช่ำซือ้ส ำหรับหลกัประกันประเภทรถ โดยผู้ขอสินเช่ือ
จะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถและสง่มอบเล่มทะเบียนรถให้แก่กลุ่มบริษัทฯเป็นหลกัประกนั ส ำหรับ
หลกัประกนัประเภทรถเก่ียวข้ำว ซึ่งไม่มีเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิ ผู้ขอสินเช่ือจะต้องน ำหลกัฐำนหนงัสือรับรอง
กรรมสิทธิที่ออกจำกโรงงำนผู้ผลิต และสญัญำซือ้ขำย มำแสดงเพื่อเป็นหลกัประกันกำรกู้ ยืมแต่ผู้ขอสินเช่ือ
ยงัคงเป็นผู้ครอบครองรถ หำกผู้ กู้ ค้ำงช ำระหนีเ้กินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด กลุ่มบริษัทฯ จะติดตำมให้ผู้ ขอ
สนิเช่ือมำช ำระหนี ้แตใ่นกรณีที่ลกูหนีค้้ำงช ำระเกินกวำ่นโยบำยที่ก ำหนดกลุม่บริษัทฯ จะสง่หนงัสือแจ้งยกเลิก
สญัญำ เพื่อให้ลกูหนีม้ำช ำระหนี ้ภำยใน  30 วนั หำกไม่มำช ำระหนีต้ำมก ำหนด บริษัทสำมำรถติดตำมยึด
หลกัประกนั และภำยหลงัจำกยดึหลกัประกนั กลุม่บริษัทให้ลกูหนีม้ำไถ่ถอนภำยใน 30 วนั หำกเกินกวำ่ก ำหนด
กลุม่บริษัทจะน ำทรัพย์สนิดงักลำ่วขำยทอดตลำดตำมขัน้ตอน 

 
ยอดสินเชื่อจ ำแนกตำมประเภทนิติกรรมสญัญำ 

สินเช่ือทะเบียนรถจ ำแนกตำม
ประเภทนิติกรรมสญัญำ 

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สญัญำเงินให้กู้ยืม 23,431.57 89.48 32,043.68 97.33 36,317.85 99.48 
สญัญำเชำ่ซือ้ 2,753.96 10.52 880.16 2.67 191.23 0.52 
รวม 26,185.53 100.00 32,923.84 100.00 36,509.08 100.00 

ในด้ำนระยะเวลำกำรผอ่นช ำระ กลุม่บริษัทฯ พิจำรณำปลอ่ยสนิเช่ือระหวำ่ง 6 – 48 งวดขึน้อยูก่บัประเภทของ
หลกัประกนั เช่น ในกรณีทีเ่ป็นรถจกัรยำนยนต์ กลุม่บริษัทฯ จะพจิำรณำให้ผอ่นช ำระไมเ่กิน 18 งวด แตห่ำกเป็นรถยนต์
ทัว่ไป กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดระยะเวลำกำรผอ่นช ำระไมเ่กิน 36 งวด หรือในกรณีทีเ่ป็นรถยนต์ที่ได้รับควำมนิยม บ้ำน 
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หรือโฉนดที่ดิน กลุม่บริษัทฯ จะพิจำรณำปลอ่ยสนิเช่ือระยะเวลำไมเ่กิน 48 งวด ส ำหรับดอกเบีย้ในกำรให้สนิเช่ือของ
กลุม่บริษัทฯ ขึน้อยูก่บัประเภทของหลกัประกนั 
 
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และเพื่อโครงการ 
กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเช่ือเพ่ือกำรพำณิชย์และเพ่ือโครงกำร โดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นกำรให้
กู้ยืมเงินแกธุ่รกิจประเภทตำ่งๆ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนของกิจกำร เพื่อขยำยธุรกิจของลกูค้ำ ขยำยโรงงำน โครงกำร
ใหม่ๆ  โดยจะจดัหำสนิเช่ือลกัษณะตำ่งๆให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรและสอดคล้องกบัควำมเสีย่งด้ำนหลกัประกนั 
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของโครงกำร ปัจจบุนับริษัทฯชะลอกำรให้บริกำรในธุรกิจนี ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อกำรพำณิชย์และเพื่อโครงกำรท่ียงัคงค้ำงอยูท่ัง้สิน้ 225.93 ล้ำนบำท 
 
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน 
กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบไมม่ีหลกัประกนัโดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท เงินสด
ทนัใจ จ ำกดั และบริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย โดยได้รับอนญุำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย
ดงันี ้
     

สนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อกำรอปุโภคบริโภค 
สนิเช่ือสว่นบคุคลเพื่อกำรอปุโภค บริโภค เป็นใบอนญุำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยอนญุำตให้ บริษัทเงินทนุ ศรี
สวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้บริกำรเฉพำะกลุม่แก่พนกังำนบริษัทตำ่งๆ โดยมีกำรให้เงินกู้ทัง้
ระยะสัน้และระยะยำว  
 

สนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั 
กลุม่บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัตัง้แตปี่ 2554 ซึง่กลุม่บริษัทมีนโยบำยให้
สนิเช่ือเฉพำะผู้ประกอบอำชีพท่ีมัน่คง มีหลกัแหลง่ที่แนน่อน และต้องมีผู้ค ำ้ประกนัอยำ่งน้อย 2 รำย แตอ่ยำ่งไรก็ตำม
เมื่อประเมินควำมเสีย่งแล้ว กลุม่บริษัทจึงมีนโยบำยชะลอกำรให้สนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัตัง้แตต้่นปี 2559  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีบญัชีลกูหนีส้นิเช่ือสว่นบคุคลรวมทัง้สิน้จ ำนวน 67 สญัญำ และมียอดลกูหนีต้ำมสญัญำ

กู้ เงินเทำ่กบั 1.52  ล้ำนบำท และยงัคงมีกำรติดตำมลกูหนีอ้ยำ่งตอ่เนื่อง  

ในปี 2563 บริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั (บริษัทยอ่ยของบริษัทตัง้แตเ่ดอืนธนัวำคม 2563) ประกอบธุรกิจสนิเช่ือ

สว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัตัง้แตปี่ 2562 ให้สนิเช่ือแก่บคุคลทีม่ีรำยได้ประจ ำตอ่เดือนตัง้แต ่ 30,000 บำทขึน้ไป และ

ให้บริกำรผำ่นทมีงำนขำยอิสระเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีบญัชีลกูหนีส้ว่นบคุคลรวมทัง้สิน้ 3,267 สญัญำ 

และมียอดลกูหนีต้ำมสญัญำเงินกู้ เทำ่กบั 1,840 ล้ำนบำท  

  สนิเช่ือรำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
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กลุม่บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือรำยยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบั (“สนิเช่ือนำโนไฟ

แน้นซ์”) ตัง้แตเ่ดือนเมษำยน 2558 เนื่องจำกกำรให้สนิเช่ือรำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็นสนิเช่ือไมม่ีหลกัประกนั

เพื่อกำรประกอบอำชีพจึงมีควำมเสีย่งมำกกวำ่สนิเช่ือที่มีหลกัประกนั  กลุม่บริษัทฯ  จึงมีนโยบำยกำรให้สนิเช่ือกบัผู้

ประกอบอำชีพท่ีคิดจะเร่ิมธุรกิจหรือขยำยธุรกิจของตนเองผำ่นระบบ แฟรนไชส์  โดยจะพิจำรณำจำกแฟรนไชเซอร์ 

หลกัแหลง่หรือท ำเลที่ตัง้ทีป่ระกอบอำชีพท่ีแนน่อน ประมำณกำรรำยได้ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำย และพิจำรณำวงเงินท่ี

เหมำะสม เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่วลง รวมทัง้พจิำรณำให้กบัลกูค้ำของกลุม่บริษัทฯท่ีมีประวตัิกำรช ำระเงินท่ีด ี

ส ำหรับรำยได้จำกธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ยเพือ่กำรประกอบอำชีพ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจำกเงินกู้ยืม คำ่ธรรมเนียมกำร

ช ำระขัน้ต ำ่ คำ่ธรรมเนียมกำรท ำสญัญำ คำ่ปรับจำกกำรผิดนดัช ำระเงิน 

ในกำรพิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ กลุม่บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนีข้องลกูค้ำโดยกำรวิเครำะห์ข้อมลูลกูค้ำ โดยตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นและตรวจสอบประวตัิกำรค้ำงช ำระจำก

บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชำติ จ ำกดั ส ำหรับระยะเวลำกำรให้สนิเช่ือจะพิจำรณำปลอ่ยสนิเช่ือระหวำ่ง  24 – 36 งวด 

หำกลกูหนีผิ้ดนดัช ำระ 4 งวด กลุม่บริษัทจะด ำเนินกำรสง่หนงัสอืแจ้งให้ลกูค้ำจ่ำยช ำระหรือเลกิสญัญำ หำกลกูค้ำไม่

ช ำระเงินจะด ำเนินคดีทำงกฎหมำยตอ่ไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีบญัชีลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพรวมทัง้สิน้จ ำนวน 34,079 สญัญำ และมียอด

ลกูหนีต้ำมสญัญำกู้ เงินเทำ่กบั   205.77  ล้ำนบำท โดยระยะเวลำกำรปลอ่ยสนิเช่ือจะอยูใ่นชว่ง 12-30 งวด ทัง้นีเ้พื่อ

เป็นกำรลดควำมเสีย่ง บริษัทชะลอกำรปลอ่ยสนิเช่ือตัง้แตต้่นปี 2563  

ธุรกิจเร่งรัดตดิตามหนีส้นิ 
กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรเร่งรัดตดิตำมหนีส้นิ โดย บริษัทบริหำรสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จ ำกดั และบริษัท ศรีสวสัดิ์ พำว
เวอร์ 2014 จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย  โดยมุง่เน้นกำรติดตำมหนีท้ีม่ีหลกัประกนั ทัง้นีบ้ริษัทบริหำรสนิทรัพย์ เอสดบับลวิ
พี จ ำกดั จะรับติดตำมหนีข้องสถำบนักำรเงิน สว่นบริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั จะรับติดตำมหนีข้องกลุม่
บริษัทลสิซิ่งและบริษัทรถยนต์  
กลุม่บริษัทฯมคีวำมเช่ียวชำญและมีพนกังำนท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรติดตำม เร่งรัดหนีส้นิ รวมทัง้กลุม่บริษัทฯมีสำขำ

ให้บริกำรครอบคลมุทกุภมูิภำคทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯมีสำขำทัง้สิน้ 4,750 สำขำ ท ำ

ให้มีเครือขำ่ยในกำรติดตำมหนีท้ีก่ว้ำงขวำงและครอบคลมุ 

ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 
กลุม่บริษัทฯเร่ิมด ำเนินธุรกิจบริหำรหนีด้้อยคณุภำพในปี 2558 โดยเร่ิมจำกกำรชือ้หนีด้้อยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงิน
ที่ขำยหนีด้้อยคณุภำพโดยวิธีกำรประมลู ซึ่งก่อนกำรประมลู บริษัทจะสง่ทีมงำนไปศึกษำข้อมลูของหนีด้้อยคณุภำพที่
จะท ำกำรประมูล เพื่อวิเครำะห์และประเมินรำคำเพื่อกำรประมูลซือ้หนี ้ และเมื่อประมูลซือ้ได้แล้ว ก็จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบรำยละเอียดลกูหนี,้ สวมสทิธิและรับโอนหนีด้งักลำ่วให้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท  ทัง้นีใ้นกำรประมลูซือ้แต่ละ
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ครัง้ บริษัทจะค ำนึงถึงอัตรำควำมส ำเร็จในกำรติดตำม กำรจัดเก็บ และกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมตลอด
ระยะเวลำที่คำดวำ่จะติดตำมได้ และอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุท่ีบริษัทต้องกำร 
ณ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ ได้ซือ้หนีม้ำบริหำรและมียอดคงเหลอืตำมรำคำทนุจ ำนวน 2,808 ล้ำนบำท  

ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกบัการบริหารสนิเชื่อแบบครบวงจร 
ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัทเอส ดบับลวิ พี เซอร์วิสเซส จ ำกดั (SWPS) ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรค ำแนะน ำและเป็นท่ีปรึกษำในกำรวำงระบบกำรบริหำรสนิเช่ืออยำ่งครบวงจร โดยมุง่เน้นให้บริกำรกบับริษัท
ในตำ่งประเทศ ซึง่เน้นแถบประเทศในกลุม่ CLMV เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในนโยบำยกำรส ำรวจตลำด เพื่อเตรียมขยำยธุรกิจ
ไปยงัตำ่งประเทศ  
ลกัษณะธุรกิจของ SWPS คือกำรให้บริกำรค ำแนะน ำ และเป็นท่ีปรึกษำในกำรวำงระบบกำรบริหำรสนิเช่ือแก่ลกูค้ำ
กลุม่เปำ้หมำยที่ประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้สนิเช่ือ เช่น ธนำคำร สถำบนักำรเงิน รวมถึงบริษัทที่เป็นลกัษณะกำรขำย
แบบผอ่นช ำระ โดยขอบเขตของกำรให้บริกำร ประกอบด้วย กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกระบวนกำรปลอ่ยสนิเช่ือ ตัง้แต่
ขัน้ตอนกำรพจิำรณำและจดัท ำแนวทำงกำรตรวจสอบและอนมุตัสินิเช่ือหรือควำมสำมำรถในกำรช ำระคำ่สนิค้ำ กำร
ติดตำมและเรียกรับช ำระ และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจดัท ำกำรตลำด  
 
ธุรกิจรับฝากเงนิ 

กลุ่มบริษัทฯให้บริกำรรับฝำกเงินในรูปของใบรับฝำกเงินและตั๋วสญัญำใช้เงิน โดย บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ำกัด 

(มหำชน) ให้บริกำรแก่บคุคลทัว่ไป นิติบคุคล มลูนิธิ สมำคม โดยมีก ำหนดเวลำช ำระคืนท่ีสอดคล้องกบัควำมต้องกำร

ของผู้ฝำกเงิน ตัง้แตก่ำรรับฝำกเงินที่มีก 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 ธนัวำคม 2561-2563 กลุม่บริษัทฯ มีเงินรับฝำกซึง่แบง่แยกตำมระยะเวลำกำรจำ่ยคืนดงันี ้
ประเภทเงนิรับฝาก 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เมื่อทวงถำม 404.42 5.56 94.70 1.49 199.19 3.81 
จ่ำยคืนเมื่อสิน้ระยะเวลำ 6,869.55 94.44 6,253.63 98.51 5,034.91 96.19 
รวม 7,273.97 100.00 6,348.33 100.00 5,234.10 100.00 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวติ 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัยและประกันชีวิต ที่ออกให้โดย
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยั
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รถยนต์และประกันอื่นๆ ได้ ซึ่งรวมถึง ประกนัคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ ประกันอุบตัิเหตุส่วนบุคคล และประกันสขุภำพ 
(เช่น ประกนัโควิด-19) 

โดยให้บริกำรประกนัภยัแก่ลกูค้ำสนิเช่ือของบริษัทและบคุคลทัว่ไป  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมเสนอทำงเลอืกให้ลกูค้ำที่ซือ้ประกนัภยัรถยนต์ โดยน ำเสนอแผนกำรผ่อนช ำระเบีย้ประกนัภยั
รถยนต์ด้วยเงินสดโดยไม่มีดอกเบีย้นำนสงูสดุ 8 เดือน เพื่อลดภำระของลกูค้ำ ในขณะที่ผู้ ให้บริกำรรำยอื่นในธุรกิจ
เดียวกนั มกัจะเสนอแผนกำรผอ่นช ำระให้แก่ลกูค้ำที่มีบตัรเครดิตภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดไว้เท่ำนัน้ กำรให้ทำงเลือกใน
กำรผอ่นช ำระเช่นนีท้ ำให้บริษัทฯ ได้เปรียบอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรได้ลกูค้ำใหมท่ี่ไม่มีก ำลงัซือ้ประกนัภยัรถยนต์ ท ำให้
ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถึงผลิตภณัฑ์ประกนัภยัของบริษัทฯ ได้มำกกว่ำ และลกูค้ำสำมำรถบริหำรจดักำรเงินหมนุเวียนของ
ตนได้ดีขึน้ 

นอกจำกนีแ้พลตฟอร์มของบริษัทฯ ที่ได้เตรียมพฒันำขึน้ในปี 2564 จะสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั และเป็น
ปัจจยัหลกัในกำรขบัเคลื่อนกำรเติบโตของธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยัของบริษัทฯ โดยแพลตฟอร์มดงักลำ่ว สำมำรถใช้
เพื่อเปรียบเทียบและก ำหนดรำคำ กำรจ่ำยค่ำเบีย้ประกนัภยั ทัง้แบบเต็มจ ำนวนและผ่อนช ำระ และกำรต่ออำย ุโดย
ระบบดงักลำ่วช่วยในกำรท ำงำนของสำขำ  แพลตฟอร์มของบริษัทฯ นัน้มีกำรเช่ือมต่อกบัคู่ค้ำบริษัทประกนัภยั โดยมี
คณุสมบตัิเดน่ท่ีสำมำรถเสนอรำคำ รวมถึงให้ควำมคุ้มครองแก่ลกูค้ำได้ทนัที  ซึ่งท ำให้ลกูค้ำสำมำรถเปรียบเทียบและ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์จำกบริษัทประกนัชัน้น ำ 10 บริษัทในประเทศไทยได้อยำ่งสะดวกสบำย 

บริษัทฯ เช่ือวำ่ ควำมสำมำรถในกำรจดัจ ำหนำ่ยผำ่นทำงระบบดิจิทลั (Digital Distribution) และควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์ข้อมลู (Data Analytics Capabilities) ของบริษัทฯ จะท ำให้ในอนำคต บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้ดี
ยิ่งขึน้ โดยใช้ระบบกำรประมวลผล เพื่อก ำหนดรำคำที่ดีขึน้และเพิ่มโอกำสกำรขำยข้ำมผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอื่น 
(Cross-selling) อีกทัง้ยงัเป็นกำรลดควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้แก่คูค้่ำบริษัทประกนัภยัของบริษัทฯ  

กำรให้บริกำรของบริษัทฯ ดงักลำ่วนบัวำ่เป็นสว่นส ำคญัในกำรจดัจ ำหนำ่ยประกนัภยั บริษัทฯ เช่ือวำ่คูค้่ำบริษัท
ประกนัภยัของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จำกกำรวิเครำะห์ข้อมลู (Data Analytics) ของบริษัทฯ  ได้ในอนำคต และใน
ขณะเดียวกนั ส ำหรับลกูค้ำ บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นท่ีปรึกษำที่สำมำรถเข้ำถงึและไว้วำงใจได้ในกำรตดัสนิใจซือ้หรือตอ่
ประกนัภยั เพื่อให้บริษัทฯ มีรำยได้อยำ่งตอ่เนื่อง ถึงแม้วำ่ บริษัทฯ ไมม่ีควำมเสีย่งในกำรพิจำรณำรับประกนัภยั 
(Underwriting Risk) แตด้่วยข้อมลูของกำรขำยประกนัภยัและกำรเรียกคำ่สนิไหมทดแทนท่ีบริษัทฯ รวบรวมไว้ จะเป็น
ประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำรับประกนัภยัและกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งได้ในอนำคต 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
เนื่องจำกธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯคือกำรให้บริกำรสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบมีหลกัประกนัในรูปแบบรถทกุชนิด โฉนดที่ดิน 
บ้ำน และอำคำรชดุ รวมทัง้กำรให้บริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้ สนิเช่ือสว่นบคุคล และสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ โดยรำยได้
หลกัของกลุม่บริษัทฯจำกธุรกิจดงักลำ่ว ได้แก่ ดอกเบีย้รับจำกเงินให้กู้ยืม และรำยได้ดอกผลเช่ำซือ้ ดงันัน้แนวโน้ม
ภำวะกำรเงินของประเทศ เช่น อตัรำดอกเบีย้กำรลงทนุในตัว๋แลกเงิน และอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำล ซึ่งสง่ผล
ตอ่กำรเข้ำถึงแหลง่เงินทนุและต้นทนุในกำรระดมุทนุของกลุม่บริษัทฯ เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจในแต่ละช่วงเวลำจึง
นบัเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

ภาวะการเงนิปี 2563 
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1) อตัรำดอกเบีย้  ในปี 2563 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (“กนง.”) ปรับลดอตัรำดอกเบีย้รวมทัง้สิน้ร้อยละ 0.75 
ตอ่ปี โดยปรับลดในเดือนกมุภำพนัธ์ เดือนมีนำคม และเดือนพฤษภำคม ครัง้ละร้อยละ 0.25 ต่อปี สง่ผลให้อตัรำ
ดอกเบีย้นโยบำยปรับตวัลดลงจำกร้อยละ 1.25 ต่อปี ณ สิน้ปี 2562 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี ณ สิน้ปี 2563 ซึ่ง
เป็นมำจำกกำรระบำดของโรคโควิด-19 ซึง่แพร่ระบำดตัง้แตป่ลำยปี 2562 ซึ่งประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยำยตวัต ่ำกวำ่ที่ประเมินไว้และต ่ำกวำ่ศกัยภำพ ซึง่สอดคล้องกบักำรปรับลดทิศทำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงิน
ของประเทศเศรษฐกิจหลกัที่ปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563  ในช่วงคร่ึงปีหลงั 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ แตก่ำรฟืน้ตวัจะเป็นไปอยำ่งช้ำๆจึงยงัมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับแรงสนบัสนนุ
จำกอตัรำดอกเบีย้นโยบำยที่อยูร่ะดบัต ่ำอยำ่งตอ่เนื่อง ด้ำนอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกเฉลีย่ของธนำคำรพำณิชย์ขนำด
ใหญ่ปรับตวัลดลง มำอยู่ที่ร้อยละ 0.68 ต่อปี และอตัรำดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมแก่ลกูค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี (MLR) เฉลี่ย
ของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ ปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 5.57 ตอ่ปี ตำมทิศทำงกำรปรับอตัรำดอกเบีน้โยบำย  

2) สนิเช่ือ  ใน ปี 2563 ยอดคงค้ำงสนิเช่ือภำคเอกชนของสถำบนัรับฝำกเงิน ณ สิน้ปีขยำยตวัร้อยละ 4.4 เร่งขึน้จำก
กำรขยำยตวัร้อยละ 2.3 สิน้ปี 2562  โดยเป็นกำรเร่งตวัขึน้จำกสินเช่ือครัวเรือนและสินเช่ือภำคธุรกิจ เป็นผลมำ
จำกมำตรกำรทำงกำรเงินของภำครัฐที่ด ำเนินกำรผ่ำนสถำบนักำรเงินเฉพำะกิจเพื่อช่วยเหลือเยียวยำและฟืน้ฟู
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของโรคโควิด-19  

3) อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำล (Yield)  อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลดลงทัง้พนัธบตัรระยะสัน้และระ
ยำว โดยอตัรำผลตอบแทนระยะสัน้ปรับตวัลดลงตำมควำมต้องกำรเงินทนุเพื่อบริหำรสภำพคลอ่งของนกัลงทุน
ประกอบกับอัตรำดอกเบีย้นโยบำยอยู่ในระดับต ่ำ ขณะที่อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรระยะยำวปรับลดลง 
เนื่องจำกนกัลงทนุยงัคงมีควำมกงัวลตอ่สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด -19 

สถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยปี 2563 

ข้อมลูจำกส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ ระบสุถำนกำรณ์หนีค้รัวเรือนไทยเพิ่มขึน้จำกปี 2562 
โดยเพิ่มขึน้สงูตำมเศรษฐกิจที่หดตวัจำกผลของกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โดยหนีส้ินครัวเรือนในไตรมำส 3 ปี 
2563 มีมลูค่ำ 13.77 ล้ำนล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 86.6 ต่อ GDP ยอดคงค้ำงหนี ้NPLs เพื่อกำรอปุโภค
บริโภคมีมลูคำ่ 144,329 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.91 ของสินเช่ือรวม เป็นผลมำจำกมำตรกำรช่วยเหลือและ
กำรปรับโครงสร้ำงหนี ้อยำ่งไรก็ตำมยงัคงต้องเฝำ้ระวงัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้เนื่องจำกสดัสว่นหนีค้้ำงช ำระไม่
เกิน 3 เดือน ของสนิเช่ือเพื่อกำรอปุโภคบริโภคในไตรมำส 3 ปี 2563 มีสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 6.7 ต่อสินเช่ือรวม หรือคิด
เป็น 2 เทำ่ของสดัสว่น NPLs ตอ่สนิเช่ือรวม ชีใ้ห้เห็นถึงควำมเสีย่งที่สนิเช่ือดงักลำ่วจะกลำยเป็น NPLs หำกมีปัจจยัลบ
มำกระทบตอ่รำยได้หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีค้รัวเรือน  

แนวโน้มกำรก่อหนีภ้ำคครัวเรือนจะเพิ่มขึน้ ตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรบริโภคของภำครัฐ ที่จะท ำให้ควำมต้องกำรสนิเช่ือ
บตัรเครดิตและสนิเช่ือสว่นบคุคลเพิ่มขึน้ รวมทัง้สนิเช่ือเพื่อกำรจดัหำที่อยูอ่ำศยั กำรเช่ำซือ้รถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 
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สศช.คำดว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยำยตวัร้อยละ 2.5 – 3.5 ดีขึน้จำกปี 2563 จำกกำรระบำดของไวรัสโควิด -19 
ปัญหำภยัแล้ง และควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรงบประมำณ แต่อย่ำงไรก็ตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 
ระลอกใหม่ที่ทวีควำมรุนแรง อำจส่งผลให้กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของไตรมำส 1 ปี 2564 ฟืน้ตวัได้ล่ำช้ำ แต่
คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจจะดีขึน้จำกกำรกระจำยวคัซีนโควิด-19 ที่จะท ำให้กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมและอุปสงค์
ภำยในประเทศฟืน้ตวัเร็วขึน้ ทัง้นีปั้จจยัสนบัสนนุส ำคญัประกอบด้วย (1) แนวโน้มกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและปริมำณ
กำรค้ำโลก (2) แรงขบัเคลือ่นจำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐ (3) กำรกลบัมำขยำยตวัของอปุสงค์ภำคเอกชนในประเทศ และ (4) 
กำรปรับตวัตำมฐำนกำรขยำยตัวที่ต ่ำผิดปกติในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำมควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรฟื้นตวัของ
เศรษฐกิจในปี 2564 ได้แก่ ควำมไมแ่นน่อนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดทัง้ในและต่ำงประเทศที่อำจมีควำมรุนแรง
และยืดเยือ้, แนวโน้มควำมลำ่ช้ำในกำรฟืน้ตวัของภำคกำรท่องเที่ยว, เง่ือนไขด้ำนฐำนะกำรเงินของภำคครัวเรือนและ
ภำคธุรกิจท่ำมกลำงตลำดแรงงำนและกิจกรรมทำงธุรกิจที่ยงัไม่ฟืน้ตวัเต็มที่. ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์ภยัแล้งและ 
ควำมผนัผวนของเศรษฐกิจและระบบกำรเงินโลก  

แนวโน้มอัตราดอกเบีย้และสถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยปี 2564 

ส ำหรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินของไทยในปี 2564 คำดกำรณ์ว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) จะคงอตัรำ
ดอกเบีย้นโยบำยไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เนื่องจำกประเมินว่ำผลกระทบจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตวัต ่ำกวำ่ประมำณกำรและต ่ำกวำ่ระดบัศกัยภำพคอ่นข้ำงมำก  ซึง่เป็นผลสบื
เนื่องมำจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด -19 ถึงแม้จะไมรุ่นแรงเทำ่กบักำรระบำดระลอกแรก แต่กำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ
ยงัมีควำมไม่แน่นอนสงูในแต่ละภำคเศรษฐกิจ ส่งผลต่อควำมยัง่ยืนของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะต่อไป  จึง
ยงัคงต้องกำรแรงสนบัสนนุจำกอตัรำดอกเบีย้ต ่ำอยำ่งตอ่เนื่อง 

ด้ำนแนวโน้มสถำนกำรณ์หนีค้รัวเรือนไทยในปี 2564 คำดว่ำ ยอดคงค้ำงหนีค้รัวเรือนยงัขยบัขึน้ต่อเนื่อง ยงัคงเป็น
สญัญำณที่สะท้อนวำ่ ภำระหนีส้ินยงัเป็นประเด็นท่ีเปรำะบำงของครัวเรือนบำงกลุม่ โดยเฉพำะครัวเรือนท่ีมีภำระผกูพนั
กบัหนีห้ลำยก้อน ธุรกิจ SMEs รวมถึงคนรุ่นใหมท่ี่มีกำรก่อหนีเ้ร็วขึน้ ซึง่เป็นผลมำจำกมำตรกำรช่วยเหลือและปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี ้

การแข่งขนั 
   สินเชื่อแบบมหีลกัประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน 

ตลำดสินเช่ือทะเบียนรถมีอตัรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเป็นสินเช่ือที่มีหลกัประกัน เป็นเล่มทะเบียนรถ และ
สินเช่ือทะเบียนรถมีอตัรำผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะที่ยงัมีกลุม่ผู้มีรำยได้น้อยจ ำนวนมำกที่มีควำมต้องกำร
เข้ำถึงแหลง่เงินทนุ โดยบริษัทฯ คำดกำรณ์วำ่มีจ ำนวนถงึ 18-20 ล้ำนคนจำกปัจจยัที่กลำ่วมำข้ำงต้น ท ำให้ในปัจจบุนัมี
ผู้ประกอบกำรหลำยรำยได้ให้ควำมสนใจในธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถกนัมำกขึน้ประกอบกบัหลงัจำกตลำดรถยนต์ใหม่
ได้ชะลอตวัลงหลงัรถในโครงกำรรถคนัแรกได้ทยอยส่งมอบท ำให้มีผู้ประกอบกำรสินเช่ื อเช่ำซือ้รถยนต์ใหม่ได้ขยำย
ธุรกิจมำยงัธุรกิจให้สนิเช่ือรถแลกเงินมำกยิ่งขึน้ เนื่องจำกเลง็เห็นวำ่เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสงูในภำวะที่กำรแข่งขนั
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ในตลำดเช่ำซือ้รถใหม่รุนแรง โดยภำพรวมผู้ประกอบกำรในธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงิน บริษัทฯ สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุม่
หลกัๆ ตำมลกัษณะของกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย ได้แก่  

1)  ผู้ประกอบกำรท่ีเน้นกลุม่ลกูค้ำระดบั A ถึง B- ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ำที่มีรำยได้ประจ ำ เช่น พนกังำนบริษัท ข้ำรำชกำร 
หรือรัฐวิสำหกิจ ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนีส้่วนใหญ่จะเป็นธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทในเครือธนำคำรพำณิชย์ 
ตวัอย่ำงของผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี ้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) ผู้ประกอบกำรในกลุม่นีม้ีข้อ
ได้เปรียบที่ต้นทนุทำงกำรเงินที่ต ่ำ และมีเครือข่ำยสำขำจ ำนวนมำกในกำรประชำสมัพนัธ์สินค้ำ สำมำรถใช้เป็น
ช่องทำงในกำรช ำระค่ำงวด และมีฐำนทนุที่แข็งแกร่ง อย่ำงไรก็ตำมประกอบกำรในกลุม่นีย้งัคงวิเครำะห์สินเช่ือ
โดยยดึเอกสำรทำงกำรเงินเป็นหลกั เน้นลกูค้ำที่มีประวตัิทำงกำรเงินท่ีดี   

2)  ผู้ประกอบที่เน้นกลุม่ลกูค้ำระดบั B- เป็นต้นไป ในตำ่งจงัหวดั เช่น ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ ลกูจ้ำงโรงงำน ลกูจ้ำง
ทัว่ไป กลุม่เกษตรกร โดยทัว่ไปกลุม่ลกูค้ำระดบัลำ่งมีโอกำสและทำงเลอืกในกำรเข้ำหำสินเช่ือที่ค่อนข้ำงจ ำกดัซึ่ง
อำจจะเป็นผลมำจำกควำมไม่คุ้นเคยในกำรท ำธุรกรรมผ่ำนธนำคำร ไม่มัน่ใจว่ำจะได้รับกำรอนุมตัิสินเช่ือหรือ
ควำมเข้ำใจว่ำกำรติดต่อผ่ำนธนำคำรจะมีควำมยุ่งยำกและล่ำช้ำ ตวัอย่ำงของผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี ้ได้แก่ 
บริษัท เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน) (“เงินติดล้อ”) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจ ำกดั (มหำชน) (“เมืองไทย ลิสซิ่ง”) 
บริษัท ศกัดิ์สยำมลิสซิ่ง จ ำกัด(มหำชน) (“ศกัดิ์สยำม”) ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนีจ้ะพิจำรณำวงเงินสินเช่ือจำก
ฐำนข้อมลูของลกูค้ำในพืน้ท่ี กำรตรวจสอบข้อมลูของลกูค้ำยงัสถำนที่จริงโดยพนกังำนสำขำที่มีควำมคุ้นเคยกบั
ชมุชน ประกอบกบัเอกสำรทำงกำรเงิน นอกจำกนัน้ยงัให้บริกำรสนิเช่ือกบัหลกัประกนัหลำยประเภท เช่น รถยนต์ 
รถจกัรยำนยนต์ รถเพื่อใช้ในกำรเกษตร โฉนดที่ดิน เป็นต้น ลกัษณะของผู้ประกอบกำรในกลุม่นีจ้ะเน้นกำรขยำย
สำขำไปยงัพืน้ท่ีชมุชน เพื่อสร้ำงควำมผกูพนักบัชมุชน และผู้น ำชุมชน เน้นกำรจดักิจกรรมกบัชุมชน กำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์ เพื่อเสริมสร้ำงแบรนด์ของตนเองสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีกบัลกูค้ำเพื่อสร้ำงสำยสมัพนัธ์ให้กบับริษัท 
อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรบำงรำยในกลุม่นีจ้ะมีข้อจ ำกดัด้ำนศกัยภำพของเงินทนุ  หำกเปรียบเทียบคู่แข่งใน
กลุ่มจะพบว่ำ ณ วันที่ 30  กันยำยน  2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  อยู่ในอันดับ 3 ของ
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจเดียวกนั   

 
ตำรำงเปรียบเทียบมูลหนีข้องกลุ่มผูป้ระกอบกำรทีมี่กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยใกลเ้คียงกนั   

 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

เงนิติดล้อ  เมืองไทยแคปปิตอล ศักดิ์สยาม 
สโลแกน ศรีสวสัด์ิ  

เงินสดทนัใจ 
เงินติดล้อ 

สะดวก รวดเร็ว 
  บริกำรดี ดอกเบีย้ถูก 

สินเชือ่เพือ่สงัคม 

ปีที่ก่อตัง้ 2522 2549 2535 2538 
ยอดลูกหนี ้/1 (ล้ำนบำท) 
ณ 30 ก.ย. 2563 

39,235 45,928 65,870 6,247 
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 กลุ่มบริษัทฯ 
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

เงนิติดล้อ  เมืองไทยแคปปิตอล ศักดิ์สยาม 
การกระจายสาขา ทกุภมิูภำคทัว่

ประเทศ 
ทกุภมิูภำค ทกุภมิูภำค ภำคเหนือ, 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประเภทหลักประกัน 
- รถยนต์มือสอง     

- รถจกัรยำนยนต์     

- รถบรรทกุ     
- รถเพื่อกำรเกษตร     

- ที่ดิน     
ทีม่ำ: BOL และเว็บไซด์บริษัท 
หมำยเหต:ุ /1 ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืม 

  

   สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มหีลกัประกัน 
กำรแขง่ขนัในธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลนัน้มีกำรแขง่ขนักนัอยำ่งรุนแรง แตก่ลุม่บริษัทฯไมมุ่ง่เน้นกำรปลอ่ยสนิเช่ือสว่น
บคุคลภำยใต้กำรก ำกบั แตเ่น้นกำรปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ ซึง่จำกรำยงำนของธนำคำรแหง่ประเทศ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีผู้ประกอบกำรท่ีปลอ่ยสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพรวม 45 รำย โดยมมีลูคำ่รวมของหนีส้นิ
ประมำณ 17,441 ล้ำนบำท แตเ่นื่องจำกบริษัทฯได้ประเมินควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกิจและผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ท ำให้บริษัทฯชะลอกำรให้สนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
ในเดือนธนัวำคม 2563 บริษัทได้เข้ำลงทนุในบริษัท ศรีสวสัดิ ์ แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่ด ำเนินธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคล
ภำยใต้กำรก ำกบั ให้บริกำรสนิเช่ือสว่นบคุคลแบบไมม่ีหลกัประกนัผำ่นช่องทำงทีมงำนขำยอิสระ โดยเน้นในกลุม่ลกูค้ำ
ที่มีประวตัิและควำมมัน่คงทำงกำรเงินทีด่ีแตข่ำดสภำพคลอ่งชัว่ครำว หรือต้องกำรทำงเลอืกในช่องทำงกำรเข้ำถึงแหลง่
เงินทนุอื่นๆ โดยให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่มีรำยได้ประจ ำตอ่เดือนตัง้แต ่30,000 บำทขึน้ไป ระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระตัง้แต ่
12-60 งวด คดิอตัรำดอกเบีย้ไมเ่กินร้อยละ 25 ตอ่ปี ซึง่ในกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำระดบั Hi-end ลกัษณะนีจ้ะมีผู้ให้
บริกำรอยูไ่มก่ี่รำย ซึง่บริษัทฯประเมินวำ่จะสำมำรถขยำยกำรให้บริกำรได้ 
   
   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนีส้นิ  
ในอตุสำหกรรมกำรติดตำมหนีส้นิ มีบริษัทรับติดตำมหนีส้นิ ส ำนกังำนกฎหมำยและทนำยควำมเข้ำมำสูธุ่รกิจนี ้ ดงันัน้
กำรแขง่ขนัท่ีคอ่นข้ำงรุนแรง แตอ่ยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯมเีครือขำ่ยสำขำที่กว้ำงขวำงครอบคลมุทกุภมูิภำค  ดงันัน้ บริษัทฯ
จึงสำมำรถใช้เครือขำ่ยนีใ้นกำรตดิตำมเร่งรัดหนีส้นิด้วยต้นทนุท่ีถกูกวำ่บริษัท ที่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนั   
 
 ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 
ในปัจจุบนัมีบริษัทบริหำรสินทรัพย์อยู่หลำยบริษัท ทัง้ที่เป็นบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของรัฐ, บริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่มี
บริษัทแมเ่ป็นธนำคำรพำณิชย์ และบริษัทบริหำรสนิทรัพย์ที่เป็นบริษัทเอกชน อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจะเข้ำร่วมประมลูใน
กำรซือ้หนีด้้อยคุณภำพที่บริษัทมีควำมถนดั และประกอบกับบริษัทมีเครือข่ำยของสำขำกระจำยอยู่ทุกภูมิภำคทั่ ว
ประเทศ ท ำให้สำมำรถติดตำมลกูหนีไ้ด้อย่ำงทัว่ถึง  และปริมาณหนีด้้อยคุณภาพของสถาบนัการเงินยังมีอยู่มาก 
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เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ท าให้มีปริมาณหนีด้้อยคุณภาพ ที่สถาบัน การเงิน น ามา ประมูล 
ขายยงัคงมีอยูม่าก   

 

 ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 

ในอตุสำหกรรมนี ้ ยงัไมม่ีบริษัทท่ีเร่ิมด ำเนินธุรกิจกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวำงระบบกำรบริหำรสนิเช่ืออยำ่งครบวงจร 

จึงมกีำรแขง่ขนัในระดบัต ำ่ และลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยในประเทศพมำ่เอง มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมำกขึน้ สบืเนื่องจำกกำร

เพิ่มขึน้ของควำมต้องกำรด้ำนสนิเช่ือของประชำกรในประเทศพมำ่ หำกยงัไมม่ีคูแ่ขง่เข้ำมำในธุรกิจนี ้ ท ำให้บริษัทฯ 

สำมำรถขยำยธุรกิจได้อยำ่งตอ่เนือ่งในอนำคต 

 

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวติ 

ธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยั บริษัทฯ แขง่ขนักบัผู้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยัจ ำนวนมำกทัง้ระดบัเลก็และระดบัใหญ่ 
เนื่องจำกตลำดธุรกิจนำยหน้ำประกันภยัของประเทศไทยมีลกัษณะกระจำยตวัสงู ในปี 2562 ผู้ ให้บริกำรรำยอื่นใน
ธุรกิจเดียวกนั ในตลำดสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัของประเทศไทย โดยบริษัทฯ และผู้ ให้บริกำรรำยอื่นในธุรกิจ
เดียวกัน มีกำรเติบโตของธุรกิจสินเช่ือที่ยำวนำนผ่ำนกำรขยำยธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกันผ่ำนกำรขยำย
สำขำอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกบักำรขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจที่ใกล้เคียงกนัเพื่อเพิ่มฐำนลกูค้ำปัจจุบนัและ
เครือขำ่ยสำขำที่เก่ียวข้อง  

ภาพรวมของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  

ธุรกิจนำยหน้ำประกนัวินำศภยัในประเทศไทยมีกำรกระจำยตวัสงู โดยมีนิติบคุคลรับใบอนญุำตนำยหน้ำประกนัวินำศ
ภยั 539 รำย ซึง่แบง่ได้เป็น 7 กลุม่คือ นำยหน้ำประกนัภยัอิสระ ตวัแทนจ ำหนำ่ยหรือบริษัทลสีซิ่งรถ สถำบนักำรเงินที่
ไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์ นำยหน้ำที่เก่ียวข้องกับธนำคำร นำยหน้ำประกันภยัออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ร้ำนค้ำหรือ
ไฮเปอร์มำร์เก็ต และนำยหน้ำบคุคลธรรมดำ พนกังำนทัง้หมดของนิติบคุคลผู้ รับอนญุำตเป็นนำยหน้ำประกนัภยัซึง่ท ำ
หน้ำที่เป็นตัวกลำงกำรจัดจ ำหน่ำยประกันวินำศภยัต้องมีใบอนุญำตนำยหน้ำประกันภยัแบบบุคคลธรรมดำ ในปี 
2562 มีกำรจดทะเบียนใบอนญุำตนำยหน้ำประกนัภยัแบบบคุคลธรรมดำกวำ่ 166,000 รำย 

 

แผนภมิูประเภทนายหน้าประกันวินาศภยั 

ประเภทนายหน้า รายละเอียด ตัวอย่างบริษัทนายหน้าหลัก ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

 

นายหน้าอิสระ 
ตวักลำงที่เน้นกำร
จ ำหน่ำยประกนัภยั

อย่ำงเดียว 

TQM 

ล็อคตัน้ 

ศรีกรุง 

ช่ือแบรนด์เป็นท่ีรู้จกัดีวำ่มีควำม
เช่ียวชำญด้ำนกำรเป็นนำยหน้ำ

ประกนัภยั 

 

ตัวแทนจ าหน่าย
หรือบริษัทลีสซิ่งรถ 

ตวัแทนจ ำหน่ำยรถ
และบริษัทลีสซิง่ที่
จ ำหน่ำยประกนัภยั 

ฮอนด้ำ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์  
โตโยต้ำ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 

มีฐำนลูกค้ำเป็นผู้ซือ้รถของ
ตนเอง 
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ประเภทนายหน้า รายละเอียด ตัวอย่างบริษัทนายหน้าหลัก ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

 

สถาบันการเงนิท่ี
ไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชย์ 

ผู้ให้บริกำรท่ีไม่ใช่
ธนำคำรพำณิชย์ท่ี

ให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 

ศรีสวสัดิ ์

เมืองไทยแคปปิตอล 

เงินตดิล้อ 

ประสำนประโยชน์จำกกำรขำย
ข้ำมผลิตภณัฑ์ให้แก่ฐำนลกูค้ำ

ปัจจบุนั (เช่น สินเช่ือท่ีมี
ทะเบียนรถเป็นประกนั และ

ประกนัภยัรถ) 

 

นายหน้าที่เก่ียวข้อง
กับธนาคาร 

นำยหน้ำท่ีเป็นบริษัท
ย่อยของธนำคำร

พำณิชย์ 

ธนชำตโบรกเกอร์ 

กรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรค
เกอร์ 

ใช้ประโยชน์จำกฐำนลกูค้ำ
ธนำคำรและช่ือเสียงของ
ธนำคำรในกำรขำยข้ำม

ผลิตภณัฑ์ 

 

นายหน้าประกันภัย
ออนไลน์แบบเตม็
รูปแบบ 

นำยหน้ำท่ีขำยประกนั
ผ่ำนทำงออนไลน์

โดยเฉพำะ 

แรบบทิ ไฟแนนซ์ 

รู้ใจ 

ต้นทนุกำรขำยต ่ำ กำรขำยท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

 

ร้านค้าหรือไฮเปอร์
มาร์เก็ต 

ร้ำนค้ำท่ีมีฐำนลูกค้ำ
จ ำนวนมำก เสนอขำย
ประกนัภยัด้วยกำร
ขำยข้ำมผลิตภณัฑ์ 

เทสโก้ โลตสั 

เซเวน่-อีเลฟเวน่ 

มีฐำนลูกค้ำขนำดใหญ่มำก 
สำมำรถเพิ่มพอร์ตผลิตภณัฑ์ได้ 

 

นายหน้าบุคคล
ธรรมดา 

กำรขำยโดยบคุคล
ธรรมดำผ่ำนเครือข่ำย
ลกูค้ำของตนเอง 

เจ้ำของร้ำนขำยสินค้ำ เป็นต้น 
มีควำมเข้ำใจตลำดในพืน้ท่ีเป็น
อย่ำงดี และมีควำมสมัพนัธ์ส่วน

บคุคลกบัลกูค้ำ 

 

2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหลง่ที่มำของเงินทนุของกลุม่บริษัทฯ สว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยำว
คงเหลอื 4,237.9 ล้ำนบำท มีสดัสว่นประมำณร้อยละ 9 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด  ซึง่อำจพิจำรณำวำ่เข้ำขำ่ยพึง่พงิ
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินกู้ อื่น เช่น  ตัว๋แลกเงิน และหุ้นกู้ ระยะยำว เพื่อ
เสนอขำยให้แก่ผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ เงินรับฝำก เพื่อน ำมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนและเสริมสภำพ
คลอ่งให้แก่กลุม่บริษัทฯ อีกทำงหนึง่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีสดัสว่นร้อยละ 31 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด 
นอกจำกนัน้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหลง่เงินทนุจำกสว่นของผู้ ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 46 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมด 
 

แหลง่ที่มำของเงินทนุ 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินรับฝำก 7,273.97 20.23 6,348.33 15.04 5,234.10 10.89 
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แหลง่ที่มำของเงินทนุ 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ตรำสำรหนีท้ี่ออก 6.00 0.02 6.00 0.01 6.00 0.01 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,400.00 9.45 923.52 2.19   
ตัว๋แลกเงิน 650.00 1.81 980.00 2.32 200.00 0.42 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 48.45 0.13 21.84 0.05 1,477.53 3.07 

เงินกู้ยืมเพ่ือใช้ในกำรซือ้ลกูหนี ้ 338.83 0.94 - - - - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,445.83 9.58 4,372.53 10.36 4,237.90 8.82 

หุ้นกู้  8,935.08 24.85 11,220.29 26.58 14,815.64 30.83 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 11,862.86 32.99 18,338.37 43.44 22,084.87 45.96 

รวม 35,961.02 100.00 42,210.88 100.00 48,056.04 100.00 

ส ำหรับกำรจดัหำแหลง่เงินทนุในอนำคต  กลุม่บริษัทฯมีนโยบำยในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุให้สอดคล้องกบัวตัถ ุ

ประสงค์กำรใช้เงิน โดยค ำนงึถึงควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรช ำระคืนและอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ธุรกิจการให้กู้ยมืและการให้บริการ 

1. ลักษณะลกูค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยปล่อยสินเช่ือให้กับลกูค้ำรำยย่อยที่มีหลกัประกัน โดยลกูค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ บุคคลธรรมดำ
ระดบั B- เป็นต้นไป เช่น ลกูจ้ำงโรงงำน ลกูจ้ำงทัว่ไป พนกังำนข้ำรำชกำร เป็นต้นที่มีหลกัประกนัเป็นของตนเอง และมี
แหล่งที่มำของเงินได้ที่ชัดเจน มีหลกัฐำนทำงกำรเงินเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง โดยลูกค้ำและ /หรือผู้ค ำ้ประกันจะต้องมี
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือคือ ส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำหลกัฐำนแสดง
เงินเดือน ส ำหรับธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบมีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนั 
ส ำหรับธุรกิจเ ร่ง รัดหนี ส้ิน ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นบริษัทลิสซิ่ งและสถาบันการเงิน  ซึ่ งกลุ่มบริษัทฯ 
มีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ ในการเร่งรัดหนีส้นิประเภทที่มีหลกัประกนัประเภทรถ  
2. ขัน้ตอนการการด าเนินงาน 
    สินเชื่อประเภทมีหลกัประกัน, ไม่มีหลักประกนั,สนิเชื่อเพื่อการพาณิชย์และเพื่อโครงการและกำรขำยเชื่อ 

ในกำรพิจำรณำอนุมตัิสินเช่ือ กลุม่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำคณุสมบตัิของผู้ขอสินเช่ือ และ/หรือผู้ค ำ้
ประกนั เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ขอสินเช่ือ คณุภำพทรัพย์สินที่เป็นหลกัประกนั และคณุสมบตัิ
ของผู้ค ำ้ประกนั โดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำจะต้องตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลูแสดงตวัตน และเอกสำรแสดงที่มำ
ของรำยได้ของผู้ขอสินเช่ือ และ/หรือ ผู้ค ำ้ประกัน นอกจำกนี ้ยงัมีกำรตรวจสอบยงัสถำนที่จริง ส ำหรับกำรพิจำรณำ
คุณภำพหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนที่มีประสิทธิภำพ พิจำรณำสภำพกำรใช้งำนและสภำพคล่องของ
หลกัประกัน เพื่อก ำหนดวงเงินสินเช่ือส ำหรับหลกัประกันแต่ละประเภทและรุ่น ส ำหรับหลกัประกันประเภทรถ จะ
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พิจำรณำจำกชนิด อำย ุรุ่น ยี่ห้อ สภำพหลกัประกนัและควำมนิยม โดยทัว่ไปกลุม่บริษัทฯ ให้สินเช่ือส ำหรับรถยนต์ ที่มี
อำยไุมเ่กิน 15 ปี รถจกัรยำนยนต์มีอำยไุม่เกิน 5 ปี หรือหำกเป็นรถเชิงพำณิชย์ เช่น รถไถ รถเก่ียว หรือรถที่มีอำยเุกิน
กวำ่ก ำหนด ทำงกลุม่บริษัทฯ จะประเมินตำมสภำพของหลกัประกนัเป็นรำยกรณี ซึ่งโดยสว่นใหญ่กว่ำร้อยละ 80 รถที่
เป็นหลกัประกนัมีอำยเุฉลีย่ 2-14 ปี ส ำหรับหลกัประกนัประเภทบ้ำนและที่ดิน กลุม่บริษัทฯ จะให้สนิเช่ือโดยอ้ำงอิงจำก
รำคำประเมินของกรมที่ดิน และรำคำตลำดของพืน้ท่ีใกล้เคียง 

แผนภำพสรุปกระบวนกำรปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ 

 

 

ขัน้ตอนกำรขอบริกำรสนิเช่ือ 

เมื่อลกูค้ำมีควำมประสงค์ขอใช้บริกำรสินเช่ือกับกลุ่มบริษัทฯ  ลกูค้ำสำมำรถติดต่อขอสินเช่ือผ่ำนทำงสำขำ โดยมี

เอกสำรประกอบกำรขอสินเช่ือของลูกค้ำ และผู้ค ำ้ประกัน (ถ้ำมี)ได้แก่ ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

เอกสำร ด้ำนกำรเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน ส ำเนำสมุดเงินฝำก เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน เช่น เล่ม

ทะเบียนรถฉบบัจริง โฉนดที่ดินฉบบัจริง และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำจะชีแ้จงรำยละเอียดกำรให้สินเช่ือ วงเงินให้สินเช่ือ 

อตัรำดอกเบีย้ และระยะเวลำกำรผอ่นช ำระหำกลกูค้ำตกลงยอมรับในเง่ือนไขสินเช่ือ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะบนัทึกข้อมลูผู้

ขอสนิเช่ือ และผู้ค ำ้ประกนั (ถ้ำมี) ในแบบค ำขอสนิเช่ือ 

ขัน้ตอนกำรวิเครำะห์สนิเช่ือ 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำ ท ำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรแสดงตวัตน เอกสำรด้ำนกำรเงิน ของผู้ขอสนิเช่ือ และ

ผู้ค ำ้ประกัน (ถ้ำมี) และตรวจสภำพหลกัประกัน และควำมถูกต้องของเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน โดย

เจ้ำหน้ำที่สำขำจะตรวจสอบยงัสถำนท่ีจริงเพื่อยืนยนัควำมถกูต้อง และตรวจสอบกบัฐำนข้อมลูของกลุม่บริษัทฯยกเว้น

ในกรณีท่ีหลกัประกันเป็นรถจักรยำนยนต์ทำงสำขำจะให้ควำมส ำคญักับกำรตรวจสอบเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิใน

หลกัประกนั เนื่องจำกกำรตรวจสอบยงัสถำนที่จริงมีต้นทนุที่สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัวงเงินให้สินเช่ือ ภำยหลงัจำกกำร

รวบรวมข้อมลูทัง้หมด เจ้ำหน้ำที่สำขำจดัท ำรำยงำนประเมินกำรตรวจสอบของทัง้ผู้ขอสินเช่ือ และผู้ค ำ้ประกนั (ถ้ำมี) 

 

ลูกคา้ตดิต่อขอ 
บรกิารสนิเชื่อ 

ตรวจสอบและ 
วเิคราะหส์นิเชื่อ  

พจิารณาและ 
อนุมตัสินิเชื่อ 

รบัช าระค่างวด / 
ตดิตามทวงถาม 

การจดัเกบ็เอกสารสญัญา
และหลกัประกนั 

ปิดบญัช-ีคนืหลกัประกนั/
ยดึหลกัประกนั-ด าเนินคด ี
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เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้วงเงินให้สนิเช่ือและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และเสนอผู้มีอ ำนำจอนมุตัิตอ่ไป

ขัน้ตอนพิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือ 

ในกำรอนมุตัิ กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดระเบียบอ ำนำจในกำรอนมุตัิให้แก่ผู้มีอ ำนำจตำมล ำดบั ขึน้กบัประเภทสินเช่ือ วงเงิน

ขอสินเช่ือ และชนิดของหลกัประกัน โดยผู้ มีอ ำนำจอนุมัติตัง้แต่ระดับผู้ จัดกำรสำขำ ผู้ จั ดกำรเขต ผู้ จัดกำรภำค 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยสนิเช่ือ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

หำกข้อมลูกำรพิจำรณำสนิเช่ือเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรอนมุตัิสนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯ ผู้มีอ ำนำจอนมุตัิสินเช่ือจะแจ้ง

ผลกำรอนุมตัิสินเช่ือเพื่อให้สำขำแจ้งให้ลกูค้ำทรำบต่อไป หำกค ำขอสินเช่ือและเอกสำรประกอบครบถ้วน โดยทัว่ไป

กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เวลำในกำรพิจำรณำและอนุมตัิกำรให้สินเช่ือได้ภำยใน  30 นำที ส ำหรับหลกัประกันประเภท

รถจกัรยำนยนต์ และรถ 4 ล้อ และภำยใน 1 วนั ส ำหรับหลกัประกนัประเภทโฉนด ที่ดิน ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขในกำร

ขอสนิเช่ือ 

เมื่อได้รับอนมุตัิสนิเช่ือ ในกรณีที่วงเงินสนิเช่ืออยู่ในวงเงินสดส ำรองที่สำขำมีอ ำนำจจ่ำย กลำ่วคือไม่เกิน 30,000 บำท
ส ำหรับสำขำทัว่ไปสำขำสำมำรถจ่ำยเงินสดให้แก่ผู้ขอสินเช่ือ  ในกรณีที่วงเงินสินเช่ือมีจ ำนวนสงูกว่ำวงเงินของสำขำ 
เจ้ำหน้ำที่สำขำจะน ำส่งเอกสำรทัง้หมดซึ่งประกอบด้วย ใบสรุปวงเงินสินเช่ือ ใบขอโอนเงิน รำยงำนประเมินผลกำร
ตรวจสอบรถยนต์ ทะเบียนบ้ำน บตัรประชำชน และหน้ำบญัชี  เงินฝำกของลกูค้ำให้กบัฝ่ำยอ ำนวยสินเช่ือตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของนิติกรรม รำยละเอียดหลกัประกัน  เง่ือนไขสินเช่ือ กับข้อมูลในระบบอีกครัง้ก่อนสง่ให้ฝ่ำยโอนเงิน
ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบญัชีลกูค้ำโดยตรงตำมขัน้ตอนปฏิบตัิของธนำคำร หลงัจำกโอนเงินเจ้ำหน้ำที่จะรวบรวมกำร
เอกสำรโอนเงินทัง้หมดเป็นรำยวนัให้ฝ่ำยบญัชีเพื่อตรวจสอบข้อมลูต่ำงๆ ในเอกสำรใบค ำขอโอนเงิน และใบขอสินเช่ือ 
กบัข้อมลูในระบบ เช่น ช่ือลกูค้ำ วงเงินสนิเช่ือ ยอดลกูหนี ้ระยะเวลำให้สนิเช่ือ เพื่อบนัทกึบญัชีตอ่ไป 
ส าหรับสินเ ช่ือประเภทไม่มีหลักประกัน พนัก งานสินเ ช่ือจะส่งเอกสารเ ก่ียวกับลูกค้ามาที่ส านักงานใหญ่ 
เพื่อให้ผู้มีอ านาจเป็นผู้อนมุตัิ 
ขัน้ตอนจดัเก็บสญัญำและหลกัประกนั 
ผู้ จัดกำรเขตที่รับผิดชอบสำขำไปตรวจสอบควำมครบถ้วนของซองสญัญำและหลกัประกันที่สำขำก่อนน ำส่งให้
ส ำนักงำนใหญ่ภำยใน 30 วันนับจำกวันสิน้เดือน เมื่อได้รับเอกสำรแผนกทะเบียนส ำนักงำนใหญ่จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำมถกูต้องของเอกสำรทัง้หมดอีกครัง้หนึ่ง หำกเอกสำรไม่สมบรูณ์ ทำงส ำนกังำนใหญ่
จะแจ้งสำขำและเขตที่รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรติดตำมให้ครบ เจ้ำหน้ำที่ห้องเก็บเอกสำรส ำคญัจะส ำเนำเอกสำร
ทัง้หมดในรูปแบบไฟล์ข้อมลูเพื่อใช้เป็นข้อมลูส ำรองในกรณีที่ต้นฉบบัสญูหำย 
ขัน้ตอนรับช ำระเงินและตดิตำมทวงถำม 
สำขำและฝ่ำยพฒันำสนิเช่ือมีหน้ำที่ในกำรรับช ำระและติดตำมคำ่งวดตำมอำยสุญัญำ โดยลกูค้ำจะได้รับบตัรระบเุลขที่
สญัญำ ค่ำงวดและวนัก ำหนดช ำระ เพื่อใช้ในกำรจ่ำยค่ำงวดตำมช่องทำงที่ก ำหนด นอกจำกนี ้Call Center และ
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำจะโทรศพัท์ติดตำมสอบถำมกำรช ำระเงินอยำ่งใกล้ชิด หำกในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระคำ่งวดเกิน 1 
สปัดำห์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำนใหญ่จะสง่ข้อควำมเตือนทำงโทรศพัท์ถึงลกูค้ำทัง้นี ้ลกูค้ำสำมำรถช ำระค่ำงวดผ่ำนทำง
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สำขำของกลุ่มบริษัทฯ เคำน์เตอร์เซอร์วิส และเคำน์เตอร์บริกำรของธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงเทพ และธนำคำร
กสิกรไทย ทัว่ประเทศ โดยลกูค้ำจะต้องได้รับหลกัฐำนกำรช ำระเงินทุกครัง้ ในรูปใบเสร็จรับเงินที่ออกจำกระบบของ
ส ำนกังำนใหญ่ หรือใบเสร็จรับเงินชัว่ครำวที่ออกโดยผู้ให้บริกำรรับช ำระ  
ขัน้ตอนปิดบญัชี หรือติดตำมบงัคบัหลกัประกนั 
เมื่อลกูค้ำช ำระคำ่งวดครบตำมสญัญำ ทำงส ำนกังำนใหญ่จะออกหนงัสือยืนยนักำรช ำระค่ำเช่ำซือ้ตำมสญัญำ พร้อม
สง่มอบเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกัน และหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ลกูค้ำสำมำรถด ำเนินกำรรับโอน 
หรือไถ่ถอนหลกัประกนัได้ทนัที 
ในกรณีที่ลกูค้ำผิดนดัช ำระหนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรติดตำมหนีส้ ำหรับลกูค้ำแต่ละประเภทหลกัประกัน 
โดยเมื่อลกูค้ำเร่ิมผิดนดั เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยติดตำมหนีจ้ะเร่ิมติดตำมทวงถำมทันที วิธีกำรหลกัที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในกำร
ติดตำมทวงถำมหนีค้ือ เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำนใหญ่ติดต่อทำงโทรศพัท์ โดยหลงัจำกกำรติดต่อกบัลกูค้ำแล้ว เจ้ำหน้ำที่ผู้
ติดตอ่จะท ำกำรบนัทกึข้อมลูกำรติดตำมหนีล้งในระบบ หำกไมส่ำมำรถติดตอ่ลกูค้ำได้ หรือลกูค้ำค้ำงช ำระเกินนโยบำย
ที่ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่สำขำจะออกติดตำมลกูค้ำเพื่อทวงถำม หำกในกรณีที่ลกูค้ำไม่ยอมช ำระค่ำงวด ส ำนกังำนใหญ่สง่
จดหมำยลงทะเบียนเพื่อบอกเลกิสญัญำ และลกูค้ำยงัไมช่ ำระภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีแจ้ง สำขำสำมำรถด ำเนินกำร
ยดึหลกัประกนัได้ทนัทีโดยภำยหลงัยึดหลกัประกนั ลกูค้ำสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ไถ่ถอนหลกัประกนัได้ภำยใน 30 
วนั นบัจำกวนัที่ยึด หำกเกินกว่ำระยะที่ก ำหนด กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถน ำหลกัประกันดงักลำ่วขำยทอดตลำดได้ทนัที 
รำคำขำยทรัพย์สินจะอ้ำงอิงรำคำตลำด สภำพรถ เปรียบเทียบกับยอดหนี ค้้ำงช ำระ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เน้นกำรขำย
ทรัพย์สนิท่ียดึมำให้เร็วที่สดุ เนื่องจำกหำกทิง้ไว้นำน รำคำทรัพย์สนิจะลดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่กลุม่บริษัทฯ 
ในกรณีที่เป็นสญัญำเงินกู้  โดยมีที่ดินเป็นหลกัประกนัตำมสญัญำจดจ ำนอง หำกลกูค้ำไมม่ำไถ่ถอนภำยใน 30 วนั กลุม่
บริษัทฯ จะฟอ้งร้องขอให้ศำลบงัคบัจ ำนอง เพื่อขำยทอดตลำดหลกัประกนัต่อไป ส ำหรับกรณีสญัญำขำยฝำก หำกพ้น
ก ำหนดระยะเวลำไถ่ถอน (ระยะเวลำให้สนิเช่ือ) แล้วลกูค้ำไมไ่ด้ด ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกนั กรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั
จะตกเป็นของกลุม่บริษัทฯ ในฐำนะผู้ รับซือ้ฝำกโดยสมบรูณ์ 
 
   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนีส้ิน 

-  กำรติดตำมทำงโทรศพัท์ 
บริษัทฯรับจ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระจำกลกูค้ำตัง้แต ่1 งวดเป็นต้นไป ซึง่ลกูค้ำจะสง่กลุม่เปำ้หมำยที่จะต้องติดตำมให้  
โดยกำรตดิตำมจะเร่ิมต้นท่ีกำรใช้โทรศพัท์ติดตำมก่อน ซึง่บริษัทฯจะมีระบบกำรติดตำมอยำ่งมีระบบโดยมีกำรบนัทกึ 
กำรสนทนำ ระหวำ่งพนกังำนและลกูหนี ้ หำกลกูหนีม้ีปัญหำหรือมีกำรโต้เถียงกนั พนกังำนระดบัสงูกวำ่ทีม่ี
ประสบกำรณ์ในกำรเจรจำตอ่รองมำกกวำ่เข้ำด ำเนินกำรเจรจำกบัลกูหนีท้นัที 
- กำรติดตำมหลกัประกนั 
ในกรณีที่ลกูค้ำให้บริษัทฯตำมหลกัประกนัของลกูหนี ้  บริษัทฯต้องตรวจสอบตวัตนของลกูหนี ้ และหลกัประกนั เมื่อ
ทรำบหลกัแหลง่ของลกูหนีแ้ละหลกัประกนัแล้ว จึงสง่รำยละเอียดลกูหนีใ้ห้พนกังำนสำขำที่อยูใ่กล้เคียงลกูหนี ้ ออก
ติดตำมหลกัประกนัจำกลกูหนี ้และด ำเนินกำรตดิตำมหลกัประกนัในกรอบท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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       ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 
เมื่อบริษัทรับซือ้หรือรับโอนหนีด้้อยคณุภำพมำจำกสถำบนักำรเงินแล้ว  บริษัทก็จะสง่หนงัสือแจ้งลกูหนีเ้ร่ืองกำรรับ
โอนสิทธิ และเชิญให้ลกูหนีเ้ข้ำมำเจรจำเพื่อหำข้อสรุปร่วมกันในกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ซึ่งบริษัทจะต้องพิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้เพื่อหำแนวทำงในกำรปรับโครงสร้ำงหนีร่้วมกนัซึง่ประกอบด้วย 

- ปรับเปลีย่นเง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ 
- โอนทรัพย์ช ำระหนีต้ำมควำมสมคัรใจ 
- Re-finance 
- ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
- ขำยทอดตลำดหลกัประกนั 

 

ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 

บริษัทฯ จะสง่ผู้เช่ียวชำญที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ ไปให้ค ำปรึกษำแก่บริษัทลกูค้ำ โดยมีกำรท ำกำรศกึษำ
และวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนที่มีอยูแ่ล้วของลกูค้ำ แล้วมำปรับปรุงและเสนอแนะให้กบัลกูค้ำเพือ่น ำไปประยกุต์ใช้
ให้เหมำะสมกบัธุรกิจของลกูค้ำ  

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวิต 

บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์อันดีกับบริษัทประกันภัยชัน้น ำของไทยจ ำนวน 10 - 15 บริษัท ซึ่งบำงส่วนเป็น 
แบรนด์ที่เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสยีงในอตุสำหกรรมอยำ่งกว้ำงขวำง คูค้่ำบริษัทประกนัภยัของบริษัทฯ จดัให้บริษัทฯ เป็น
พนัธมิตรทำงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ซึ่งเห็นได้จำกกำรที่บริษัทฯ มีสถำนะเป็นหนึ่งในผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัของคู่ค้ำบริษัท
ประกนัภยัหลำยแห่ง และไม่เคยมีคู่ค้ำบริษัทประกนัภยัของบริษัทฯ ยกเลิกสญัญำกบับริษัทฯ มำก่อน ทัง้นี ้บริษัทฯ 
เช่ือวำ่ คูค้่ำบริษัทประกนัภยัเห็นควำมเติบโตอยำ่งรวดเร็วของเบีย้ประกนัภยัที่บริษัทฯ น ำเสนอหรือสง่ตอ่ลกูค้ำได้และ
ฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ ที่ถูกสร้ำงจำกผลลัพธ์ของกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขัน้สูงที่สำมำรถต่อยอดได้ และมี
ประสทิธิภำพ ซึง่ในท่ีสดุจะน ำมำซึง่ควำมได้เปรียบทำงต้นทนุ เมื่อเปรียบเทียบกบัรูปแบบกำรจดัจ ำหนำ่ยที่มีอยูเ่ดิม 

3. กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปัจจบุนัมีกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงทัง้จำกผู้ประกอบกำรธุรกิจสนิเช่ือรถแลกเงินเดิม และผู้ประกอบกำรให้สินเช่ือรถยนต์ที่
ต้องกำรขยำยขอบเขตกำรท ำธุรกิจไปสูส่ินเช่ือรถแลกเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยใช้กำรแข่งขนัด้ำน
รำคำ แตใ่ห้ควำมส ำคญัในกำรใช้นโยบำยในด ำเนินธุรกิจดงันี ้

- ควำมรวดเร็วในกำรบริหำรจดักำร  

ในธุรกิจให้สินเช่ือแบบมีหลกัประกนั ควำมรวดเร็วในกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมตัิวงเงินสินเช่ือถือเป็นปัจจยัที่
ส ำคญัที่ลกูค้ำใช้ในกำรพิจำรณำเลอืกใช้บริกำร โดยเจ้ำหน้ำที่สนิเช่ือประจ ำสำขำของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถแจ้งผล
กำรอนมุตัิสนิเช่ือให้ลกูค้ำทรำบภำยใน 30 นำที ส ำหรับหลกัประกนัประเภทรถจกัรยำนยนต์ ซึ่งสำมำรถแข่งขนัได้
เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรม 
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- นโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อทีร่ดักมุ 

ถึงแม้ว่ำกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยจะเป็นลกูค้ำในระดบั B- ที่มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรจำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินที่
คอ่นข้ำงจ ำกดั แตอ่ย่ำงไรก็ตำม กลุม่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรพิจำรณำสินเช่ือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรตรวจสอบข้อมลู โดยเจ้ำหน้ำที่สินเช่ือประจ ำสำขำจะต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของหลกัฐำนกำรขอสินเช่ือ 
และก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำพิสจูน์ควำมมีตวัตนของลกูค้ำรวมทัง้ผู้ค ำ้ประกนัโดยกำรตรวจสอบภำคสนำม
กำรเก็บภำพถ่ำย ณ สถำนที่จริง จำกที่อยู่ และที่ท ำงำน เนื่องจำกข้อมลูลกูค้ำเป็นข้อมลูที่ส ำคญัในกำรพิจำรณำ
อนมุตัิสนิเช่ือจนถึงกำรติดตำมหนี ้

- กำรบริหำรหนีอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลุม่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรหนีท้ี่มีประสิทธิภำพ ครอบคลมุตัง้แต่กระบวนกำรปลอ่ยสินเช่ือและกำร
ติดตำมทวงถำมหนี ้โดยเน้นกำรปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้ำที่มีที่พักหรือที่ท ำงำนห่ำงจำกสำขำไม่เกิน 20-30 
กิโลเมตร ท ำให้เจ้ำหน้ำที่สำขำสำมำรถตรวจสอบข้อมลูลกูหนี ้และติดตำมหนีไ้ด้อย่ำงทนัที จำกกำรบริหำรหนีท้ี่มี
ประสทิธิภำพท ำให้กลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นสนิเช่ือที่ไมก่่อเกิดรำยได้ตอ่สนิเช่ือรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ร้อยละ 
3.75 ซึง่กำรติดตำมหนีน้ี ้กลุม่บริษัทฯก็น ำวิธีกำรมำใช้ในธุรกิจเร่งรัดติดตำมหนีส้นิด้วย 

- ขยำยสำขำใหค้รอบคลมุพืน้ทีช่มุชน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีสำขำให้บริกำรสินเช่ือครอบคลมุพืน้ที่จ ำนวนมำก เมื่อเปรียบเทียบกบั
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั นอกจำกนัน้ กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแผนกำรขยำยสำขำปีละไม่ต ่ำกว่ำ 50-100 
สำขำ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นกำรเปิดสำขำในแหล่งพื น้ที่ชุมชน ที่มีธนำคำรที่
ลกูค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้สะดวก 

- เครือข่ำยสำขำครอบคลมุทัว่ทกุภูมิภำคทัว่ประเทศ 

กำรมีเครือข่ำยสำขำเป็นจ ำนวนมำก นบัเป็นข้อได้เปรียบแก่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจสินเช่ือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 กลุม่บริษัทฯ มีสำขำให้บริกำรรวมทัง้สิน้ 4,750 สำขำ ท ำให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรมีสำขำในกำรปลอ่ย
สินเช่ือ กำรรับช ำระ กำรติดตำมหนี ้หรือกำรตรวจสอบข้อมูลลูกหนี ้/ ผู้ ค ำ้ประกัน ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรติดตำมยึดหลกัประกันในกรณีที่ลูกหนีผิ้ดนดัช ำระเกินก ำหนด รวมทัง้สำมำรถรับจ้ำง
ติดตำมเร่งรัดหนีส้ินได้กว้ำงขวำง รวดเร็วกว่ำคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน  รวมทัง้ในกำรซือ้ทรัพย์ด้อยคุณภำพ กลุ่ม
บริษัทฯยงัสำมำรถให้พนกังำนของสำขำไปตรวจสอบทรัพย์ที่จะท ำกำรประมลูซือ้ได้ โดยเป็นกำรลดต้นทนุในกำร
ด ำเนินด้วย 

- เนน้กำรสรรหำบคุลำกรทีมี่ประสิทธิภำพ และพฒันำทีมงำนอย่ำงต่อเนือ่ง 

เพื่อรองรับกำรขยำยสำขำของกลุม่บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรรับพนกังำนโดยประสำนงำนรับสมคัรพนกังำนจำก
สถำบนักำรศึกษำโดยตรง นอกจำกนัน้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรอบรมทกัษะต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรขำยและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น หลกัสูตรสินเช่ือและกำรเงิน หลกัสูตรอบรมที่ดิน ให้แก่พนักงำนทุกคนในทุก
ระดับชัน้อย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ยงัให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกำรให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
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นอกจำกกำรให้บริกำรสินเช่ือแก่ลกูค้ำที่สำขำแล้ว พนกังำนสินเช่ือในแต่ละสำขำยงัสำมำรถท ำหน้ำที่ติดตำมหนี ้
ตรวจสอบข้อมลูลกูหนี ้ขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย และยงัท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดได้ด้วย 

- ส่งเสริมกำรตลำดโดยเนน้กำรประชำสมัพนัธ์ และสร้ำงควำมผูกพนักบัคนทอ้งถ่ินหำลูกคำ้รำยใหม่ 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำและตวัแทน แนะน ำสนิค้ำบริกำร ประชำสมัพนัธ์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้
ผลติภณัฑ์ และเคร่ืองหมำยกำรค้ำของกลุม่บริษัทฯ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำด สง่เสริม
กิจกรรมกำรเดินตลำดเพื่อเน้นสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ สร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้ำ ด้วย
บริกำรที่มีคุณภำพ สภำพแวดล้อมที่เป็นกันเอง ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร โดยมีกำรติดต่อทำงโทรศพัท์และออกไปพบลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำร 

- บริกำรสินเชื่อทีห่ลำกหลำย 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสนิเช่ือที่หลำกหลำย ครอบคลมุหลกัประกนัหลำยประเภททัง้ในรถสว่นบคุคล และรถที่ใช้ใน

เชิงพำณิชย์ เช่น รถจกัรยำนยนต์ รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะ รถไถ รถเก่ียวข้ำว รถบสั เป็นต้น ซึง่กำรให้สนิเช่ือ

โดยใช้หลกัประกนัประเภทดงักลำ่วจะครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยได้มำกยิ่งขึน้ 

4. นโยบายการก าหนดราคา 

กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรแขง่ขนัด้ำนอตัรำดอกเบีย้ แตพ่ิจำรณำจำกประเภทและลกัษณะของหลกัประกนั และ
รวมถึงคณุสมบตัิของผู้ขอสนิเช่ือ และ/หรือผู้ค ำ้ประกนั ประกอบกบั ต้นทนุกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ 
ภำยใต้เง่ือนไขที่กลุม่บริษัทฯ จะต้องมีก ำไรและสำมำรถแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ กลุม่บริษัทฯ ไม่มีนโนบำย
ในกำรให้สนิเช่ือที่ต ่ำกวำ่ต้นทนุทำงกำรเงินของกลุม่บริษัทฯ 
ในส่วนของวงเงินให้สินเช่ือ ส ำหรับหลกัประกันรถทุกประเภท กลุ่มบริษัทฯ จะก ำหนดวงเงินให้สินเช่ือที่มีส่วนลด
ประมำณร้อยละ 30-70 จำกรำคำตลำด ซึ่งพิจำรณำจำกประเภท รุ่น และปีที่ผลิต และควำมนิยม ซึ่งทำงฝ่ำยอ ำนวย
สนิเช่ือจะมีกำรทบทวนวงเงินให้สนิเช่ือเป็นประจ ำทกุ 6 เดือนหรือเมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงในภำวะอตุสำหกรรมอยำ่งเป็น
สำระส ำคัญส ำหรับจ ำนวนเงินผ่อนช ำระ และระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดให้
สอดคล้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้แตอ่ย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระจะไมเ่กิน 48 งวด 
ส ำหรับหลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน พิจำรณำวงเงินให้สนิเช่ือจำกมลูคำ่ของที่ดิน และสิง่ปลกูสร้ำง (ถ้ำมี) โดยวงเงิน
ให้สินเช่ือจะอ้ำงอิงกับรำคำประเมิน ซึ่งประเมินโดยทีมงำนของกลุ่มบริษัทฯลักษณะของสัญญำ และที่ตัง้ของ
หลกัประกนั หำกเป็นท่ีดินตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีชมุชน จะได้วงเงินให้สนิเช่ือที่มำกกวำ่หลกัประกนัท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีทัว่ไป 
ในสว่นธุรกิจด้ำนอื่นๆนอกเหนือจำกสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัแล้ว กำรก ำหนดรำคำจะขึน้อยู่กับ
ควำมยำกง่ำยของงำน ระยะเวลำและระดบัควำมสำมำรถของพนกังำนท่ีจะสง่เข้ำไปท ำรำยกำรเป็นหลกั 
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5. การจ าหน่าย และช่องทางการให้บริการ 

ลกูค้ำสำมำรถติดตอ่ขอใช้บริกำรสนิเช่ือและซือ้ประกนัภยัได้โดยผำ่นทำงสำขำของบริษัท ซึง่มีอยูค่รอบคลมุทัว่ประเทศ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีจ ำนวนสำขำรวมทัง้สิน้  4,750  สำขำ เปิดให้บริกำรทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ 
เวลำ 8.30-16.30 น. และวนัเสำร์ เวลำ 8.30-15.30 น. ในทุกๆ เดือนเจ้ำหน้ำที่สำขำจะท ำกำรตลำดโดยเดินสำย
ประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบัประเภทสินเช่ือให้แก่กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยผ่ำนทำงแหลง่ชุมชนเพื่อประชำสมัพนัธ์สินเช่ือของ
กลุม่บริษัทฯ  
ส ำหรับช่องทำงกำรช ำระเงิน ลกูค้ำสำมำรถผอ่นช ำระคำ่งวดและเบีย้ประกนัภยั ผำ่นทำงสำขำของกลุม่บริษัทฯ 

เคำน์เตอร์เซอร์วิส ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสกิรไทย ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

และธนำคำรออมสนิ โดยลกูค้ำเพียงแสดงบตัรประจ ำตวัลกูหนีท้ี่ระบเุลขที่สญัญำให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อบนัทกึกำรช ำระ

เงินและรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงินจำกผู้ รับช ำระเงิน 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจยัควำมเสีย่งที่ระบใุนหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัควำมเสีย่งที่ประเมินจำกสถำนกำรณ์ปัจจบุนั ทัง้นี ้อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ 
ไม่อำจทรำบได้ในปัจจุบนั หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจำรณำว่ำในปัจจุบนัไม่มีผลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ควำมเสี่ยงที่อ้ำงอิงสภำพเศรษฐกิจและนโยบำยของรัฐบำลเป็นข้อมลูที่ได้มำจำกหน่วยงำนของรัฐ
และแหลง่ข้อมลูตำ่งๆ ท่ีเช่ือถือได้ ซึง่บริษัทฯ ไมไ่ด้ตรวจทำนข้อมลูดงักลำ่ว  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั (“เงินสดทันใจ” หรือ “FM”) บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอส 
ดบับลิวพี จ ำกดั (SWPAM) บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั (S2014) บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) (BFIT) 
บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั บริษัท ศรีสวสัดิ์ ดิจิตอล จ ำกดั บริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนลโฮ
ลดิง้ จ ำกดั และบริษัทยอ่ยของบริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั อีก 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสดบับลิวพี เซอร์วิส
เซส จ ำกดั บริษัท ศรีสวสัดิ์ เช่ำสนิเช่ือ (ลำว) จ ำกดั บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ปัตตำนี จ ำกดั บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ยะลำ จ ำกดั และ
บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ นรำธิวำส จ ำกัด (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) มีกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อยแบบมี
หลกัประกนั คือเลม่ทะเบียนรถ (“สนิเช่ือรถแลกเงิน”) รวมถึงบ้ำนและโฉนดที่ดินเป็นหลกัประกนั สินเช่ือรำยย่อยประเภทไม่มี
หลกัประกนั สนิเช่ือเพื่อกำรพำณิชย์และสนิเช่ือเพื่อโครงกำร ธุรกิจให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหนีส้นิและรับซือ้หนีด้้อยคณุภำพจำก
สถำบนักำรเงินมำบริหำร ธุรกิจให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรสินเ ช่ือแบบครบวงจร (บริษัท ศรีสวสัดิ์ ดิจิตอล 
จ ำกดั, บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ปัตตำนี จ ำกดั, บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ยะลำ จ ำกดัและ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ นรำธิวำส จ ำกดั ยงั
มิได้ด ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกอยูร่ะหวำ่งกำรขออนญุำต)  
ปัจจยัควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ที่อำจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของผู้ลงทนุอย่ำงมี
นยัส ำคญัและแนวทำงในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งมีดงันี ้ 
3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ 

3.1.1   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซือ้ 
ธุรกิจให้สนิเช่ือทะเบียนรถ และสนิเช่ือเช่ำซือ้  มีกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงจำกทัง้ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัท
ในกลุ่มสถำบันกำรเงินที่มีควำมได้เปรียบจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ต ่ำและฐำนทุนขนำดใหญ่ ที่ต้องกำรเข้ำ มำใน
อตุสำหกรรมเนื่องจำกมองเห็นอตัรำผลตอบแทนที่สงู เช่น ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร บริษัทเช่ำซือ้
หรือลสีซิ่ง ประกอบกบัธุรกิจสนิเช่ือทะเบียนรถ และธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีกำรลงทนุในเคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนมำก และไม่จ ำเป็นต้องได้รับอนญุำตจำกหน่วยงำนใด ท ำให้ผู้ประกอบกำร
รำยใหมส่ำมำรถเข้ำมำแขง่ขนัได้โดยไมม่ข้ีอจ ำกดั เพียงมีแหลง่เงินทนุส ำหรับกำรปลอ่ยสนิเช่ือเทำ่นัน้ ท ำให้มีคูแ่ขง่รำย
ใหมเ่ข้ำมำในอตุสำหกรรมมำกขึน้ นอกจำกกำรแข่งขนัจำกผู้ประกอบรำยใหม่แล้วยงัมีกำรแข่งขนัจำกผู้ประกอบรำย
เดิมในอุตสำหกรรมที่ต่ำงใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเช่น กำรให้วงเงินสินเช่ือที่สงูขึน้ ขยำยระยะเวลำผ่อนช ำระ อตัรำ
ดอกเบีย้ที่ต ่ำเพื่อดงึดดูลกูค้ำให้มำใช้บริกำร 
อยำ่งไรก็ดี ปัจจยัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจให้สินเช่ือไม่ได้ขึน้อยู่กบักำรมีแหลง่เงินทนุที่เพียงพอเพียงอย่ำงเดียว 
กำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจนีม้ำนำนกว่ำ 40 ปี ท ำให้รู้จกักลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี มีบริกำรที่
เข้ำถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำ มีสำขำและกำรให้บริกำรที่ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศ โดยข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 กลุม่บริษัทฯ มีสำขำเปิดให้บริกำรจ ำนวน  4,750 สำขำ มีกำรให้บริกำรรวดเร็วและมีประสทิธิภำพ รวมทัง้มีระบบ
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ฐำนข้อมลูลกูค้ำขนำดใหญ่และควำมเช่ียวชำญในกำรพิจำรณำสนิเช่ือและกำรติดตำมช ำระค่ำงวด ท ำให้กลุม่บริษัทฯ 
มีควำมได้เปรียบผู้ประกอบกำรรำยอื่นและสำมำรถพิจำรณำสินเช่ือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ธนำคำร
พำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร  จะเน้นกำรปล่อยสินเช่ือส ำหรับตลำดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลกูค้ำเกรดเอ  ส่ว น
บริษัทเช่ำซือ้หรือลีสซิ่ง เน้นกำรให้บริกำรแก่ผู้ ต้องกำรซือ้รถใหม่ หรือรถมือสอง ส ำหรับลูกค้ำตลำดบนหรือกลำง 
ในขณะที่กลุม่บริษัทฯ เน้นธุรกิจกำรให้บริกำรสินเช่ือทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีควำมต้องกำรใช้เงินซึ่ง
อำจไมส่ำมำรถเข้ำถึงบริกำรของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร แตม่ีกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ รถ ท่ีดิน  
3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล 
ที่ผ่ำนมำ ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลมีกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ เนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมที่ได้รับสงูกว่ำกำร
ปลอ่ยสนิเช่ือบตัรเครดิต ท ำให้มีผู้ประกอบกำรทัง้ที่เป็นสถำบนักำรเงินและผู้ประกอบกำรที่ไม่ใช่สถำบนักำรเงินเข้ำมำ
แขง่ขนัในธุรกิจดงักลำ่วเพิ่มมำกขึน้ กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมเสีย่งดงักลำ่ว แตค่ำดวำ่ควำมเสีย่งดงักลำ่วไมส่ง่ผล
กระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั เนื่องจำกผู้ประกอบที่เป็นสถำบนักำรเงินจะเน้นกลุม่ลกูค้ำระดบัเกรดเอ ในขณะที่กลุ่ม
บริษัทฯ จะเน้นกลุม่ลกูค้ำระดบัเกรดบีโดยเจำะกลุม่เปำ้หมำยที่เป็นข้ำรำชกำร พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ผู้ ใหญ่บ้ำน ที่กลุม่
บริษัทฯ มีควำมคุ้นเคยและควำมเข้ำใจในพฤติกรรมกำรช ำระหนี ้รวมทัง้เน้นกำรปลอ่ยสินเช่ือให้กบัลกูค้ำเก่ำของกลุม่
บริษัทฯประกอบกบักลุม่บริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่สำขำทัว่ประเทศที่เน้นกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดและเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำ
เป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้กลุม่บริษัทฯ มีควำมเช่ือมัน่ในศกัยภำพกำรแข่งขนั  แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯก็ชะลอ
กำรปลอ่ยสินเช่ือสว่นบคุคลแล้วตัง้แต่ต้นปี 2559 และส ำหรับในปี 2560 นัน้บริษัทได้มีกำรรวมเอำธุรกิจของ บริษัท
เงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) เข้ำมำ ซึง่หำกพิจำรณำจำกกำรพิจำรณำกำรปลอ่ยสินเช่ือนัน้ จะพิจำรณำให้สินเช่ือ
กบัพนกังำนของบริษัทเอกชน โดยค ำนงึถึงผลประกอบกำรของบริษัทเอกชนต้นสงักดัของพนกังำนที่ขอสินเช่ือ ซึ่งหำก
ผลประกอบกำรดีก็จะสง่ผลควำมมัน่คงในรำยได้ตอ่พนกังำนและควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหนีข้องพนกังำน 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 
ธุรกิจสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็นธุรกิจที่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัของธนำคำรแหง่ประเทศไทย โดยกระทรวงกำรคลงั
ได้ออกมำตรกำรสินเช่ือเพื่อสนบัสนนุกำรเข้ำถึงแหลง่เงินทนุของประชำชนรำยย่อย ซึ่งก็มีบริษัทต่ำงๆเข้ำร่วมในกำร
ขอรับใบอนญุำตในกำรด ำเนินกำร  ดงันัน้หำกมีบริษัทเข้ำร่วมกำรขออนญุำตมำกขึน้ก็จะท ำให้กำรแข่งขนัก็จะรุนแรง
ขึน้ อีกทัง้มำตรกำรของทำงภำครัฐที่อำจให้มีกำรขอใบอนญุำตสินเช่ือรำยย่อยระดบัจงัหวดัภำยใต้กำรก ำกบั ซึ่งจะให้
ใบอนญุำตแก่ผู้ประกอบกำรในแตล่ะจงัหวดั 
กลุม่บริษัทฯมัน่ใจวำ่ บริษัทฯมีสำขำและพนกังำนทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดัในทกุภมูิภำค ซึ่งจะมีพืน้ที่ใน
กำรให้บริกำรที่มำกกว่ำ ครอบคลมุกว่ำ อีกทัง้ปัจจุบนัมีผู้ที่ได้รับใบอนญุำตและเปิดให้บริกำรแล้วทัง้หมดจ ำนวน 45 
รำย  สว่นสนิเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใต้กำรก ำกบันัน้ ก็จะถกูจ ำกดัด้วยพืน้ท่ีและวงเงินท่ีผู้กู้ จะได้ ซึ่งกลุม่บริษัทฯ
มัน่ใจวำ่ สนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพที่กลุม่บริษัทฯมีใบอนญุำตจะสำมำรถครอบคลมุได้มำกกว่ำใบอนญุำตสินเช่ือ
รำยย่อยระดับจังหวัด และต้นทุนในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯก็จะต ่ำกว่ำ  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ชะลอกำร
ให้บริกำรสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพแล้วตัง้แตต้่นปี 2563 
3.1.4   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหนีส้ิน 
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ปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกที่เข้ำมำท ำธุรกิจให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ิน รวมทัง้ผู้ประกอบกำรท้องถ่ินก็เข้ำมำ

ให้บริกำรด้วย ซึ่งอำจจะส่งให้มีกำรแข่งขันในเร่ืองของรำคำและอำจจะมีเร่ืองภำพลกัษณ์ของกำรติดตำมหนีข้อง

ผู้ประกอบกำรบำงรำย ซึง่อำจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนได้ 

กลุม่บริษัทฯมัน่ใจในศกัยภำพของบริษัทฯ  ซึง่บริษัทฯมีสำขำและพนกังำนในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ของกระจำย

อยู่ตำมจังหวดัต่ำงๆทุกภูมิภำคทั่วประเทศ โดยที่บริษัทฯจะใช้พนกังำนของบริษัทฯ ที่มีประสบกำรณ์ในกำรเร่งรัด

ติดตำมหนีส้นิ  กระจำยไปตำมสำขำของบริษัทท่ีมีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ซึง่ก็จะได้เปรียบในด้ำนต้นทนุกำรติดตำมหนีส้ิน  

อีกทัง้พนกังำนของบริษัทฯจะได้รับกำรอบรมและฝึกฝนเป็นอยำ่งดีเป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำยก่อนออกปฎิบตัิงำน  

3.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกบัการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 
 ในอตุสำหกรรมนี ้ยงัไมม่ีบริษัทท่ีริเร่ิมด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวำงระบบกำรบริหำรสินเช่ือ จึงมีกำรแข่งขนัใน
ระดบัต ่ำ แตอ่ยำ่งไรก็ดีกำรให้บริกำรลกัษณะนีอ้ำจท ำให้ลกูค้ำมีประสบกำรณ์มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและไม่ใช้
บริกำรของบริษัทได้  
บริษัทพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่ลกูค้ำอำจไมใ่ช้บริกำรเพรำะสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง แต่เนื่องจำกลกูค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทในประเทศพม่ำนัน้มีแนวโน้มที่จะมำกขึน้ สืบเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของควำมต้องกำรด้ำน
สนิเช่ือของประชำกรในพม่ำซึ่งอำจจะมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำสนใจท ำธุรกิจสินเช่ือ ท ำให้บริษัทสำมำรถขยำย
ลกูค้ำได้ และในขณะเดียวกนั บริษัทก็พิจำรณำที่จะขยำยบริกำรประเภทนีไ้ปยงัประเทศเพื่อนบ้ำนอื่นอีกด้วย 
3.1.6 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวิต 

บริษัทฯ เผชิญกับกำรแข่งขนัในระดบัสงูในทุกด้ำนของกำรประกอบธุรกิจ และคำดว่ำกำรแข่งขนัดงักลำ่วจะเพิ่มขึน้ 
โดยเฉพำะจำกข้อเท็จจริงที่ว่ำธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยัในประเทศไทยมีกำรแข่งขนัสงู ธุรกิจนำยหน้ำประกันภยัของ
บริษัทฯ  บริษัทฯ แขง่ขนักบัผู้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยัจ ำนวนมำกทัง้ระดบัเลก็และระดบัใหญ่ เนื่องจำกตลำด
ธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยัของประเทศไทยมีลกัษณะกระจำยตวัสงู  โดยบริษัทนำยหน้ำประกนัภยัชัน้น ำขนำดใหญ่อำจ
มุง่เน้นไปยงักลุม่ลกูค้ำของบริษัทประกนัภยั ในตลำดโดยตรง ซึ่งอำจเป็นกำรแข่งขนัโดยตรงกบับริษัทฯ ขณะที่บริษัท
นำยหน้ำประกนัภยัขนำดเลก็กวำ่ รวมถึงบริษัทท่ีเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยี อำจสำมำรถน ำเสนอบริกำรใหม่ๆ ที่แข่งขนั
กบับริษัทฯ ซึง่สำมำรถท ำให้เป็นท่ียอมรับจำกตลำดได้อยำ่งรวดเร็ว 

บริษัทฯ มีช่องทำงกำรขำยผ่ำนสำขำของบริษัท ซึ่งมีอยู่ 4,750 สำขำทัว่ประเทศ รวมทัง้ให้บริกำรผ่อนช ำระค่ำเบีย้
ประกนัภยั เป็นทำงเลอืกให้กบัลกูค้ำได้เข้ำถึงบริกำรประกนัภยัได้ง่ำยขึน้ เป็นกำรเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนัได้มำกขึน้ 

 
3.2 ความเสี่ยงด้านการอ านวยสินเชื่อและหลักประกัน 

3.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จำกกำรท่ีบริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นและท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” 
หรือ “BFIT”) แล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทและ SAWAD ในฐำนะผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่น
ร้อยละ 45.34 ของทนุท่ีช ำระแล้วทัง้หมด ได้ร่วมกนัปรับโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจภำยในกลุม่บริษัทเพื่อสร้ำงโอกำส
ในกำรขยำยธุรกิจสินเช่ือในอนำคต โดยบริษัทได้เร่ิมขยำยธุรกิจสินเช่ือจำกเดิมที่ให้บริกำรสินเช่ือสว่นบคุคลแก่กลุ่ม
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พนกังำนบริษัทเป็นหลกั สูก่ำรให้บริกำรสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัแก่ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก (Small SME) และบคุคล
รำยยอ่ยในประเภทที่ไมท่บัซ้อนกบัธุรกิจที่บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั (“ศรีสวสัดิ์ 2014” หรือ ”S2014”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ด ำเนินกำรอยู่ เพื่อให้โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทเกิดควำมชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภำยหลงัเสร็จสิน้กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ในกรณีที่ SAWAD มีสดัสว่น
กำรถือหุ้นใน BFIT ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ตัง้แตร้่อยละ 36.35 – ร้อยละ 60 ศรีสวสัดิ์ 2014 และ BFIT จะให้บริกำร
สินเช่ือแบบมีหลกัประกนัในประเภทที่ไม่ทบัซ้อนกนัซึ่งจะแตกต่ำงกนัที่ประเภทหลกัประกนั โดย BFIT จะให้บริกำร
สินเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทบ้ำนและที่ดิน และรถยนต์ 4 ล้อ ขณะท่ีศรีสวสัดิ์ 2014 จะให้บริกำรสินเช่ือแบบมี
หลกัประกนัประเภทรถจกัรยำนยนต์ รถบรรทกุ และรถเพื่อกำรเกษตร 
กำรแบง่แยกธุรกิจสนิเช่ือระหวำ่ง BFIT และ S2014 ตำมแผนใหมจ่ะมีผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำรสินเช่ือของ 
BFIT ส ำหรับผลิตภณัฑ์สินเช่ือ 2 ประเภท ได้แก่ สินเช่ือรถแลกเงินและสินเช่ือบ้ำนแลกเงิน โดยในสว่นของสินเช่ือรถ
แลกเงิน กลุม่บริษัทจะใช้ประเภทสญัญำ (สญัญำเช่ำซือ้/สญัญำกู้ยืม) เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือ ขณะที่
สนิเช่ือบ้ำนแลกเงินจะใช้ประเภทธุรกรรม (จ ำนอง/ขำยฝำก) และมลูคำ่กำรกู้ยืม (เกิน/ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท) เป็นเกณฑ์
ในกำรแบ่งแยกสินเช่ือระหว่ำง BFIT และ S2014 ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือของ BFIT แตกต่ำงไปจำกที่
เคยเปิดเผยไว้ในค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  
 อย่ำงไรก็ดีกลุม่บริษัทฯเช่ือมัน่ว่ำ กำรแบ่งแยกกำรประกอบธุรกิจตำมแผนใหม่ดงักลำ่ว จะไม่ท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ เนื่องจำกกลุม่บริษัทได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรแบง่แยกธรุกิจระหวำ่งสองบริษัทไว้อยำ่งชดัเจน รวมทัง้ได้
จดัวำงมำตรกำรเพื่อขจดัควำมแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อยำ่งรัดกมุและเพียงพอ ดงันี  ้
1.1 มีการจัดท าคู่ มือ นโยบาย และก าหนดเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบตัิงำนส ำหรับใช้ในกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือระหว่ำง BFIT และ 
S2014 ไว้อยำ่งชดัเจน ดงันี ้
สินเชื่อรถแลกเงนิ - ใช้ Rate Book เป็นตัวก าหนดประเภทสัญญา  
 S2014 จะให้บริกำรสนิเช่ือรถแลกเงินประเภทสญัญำเช่ำซือ้ ซึ่งเป็นสินเช่ือที่มีวงเงินอนมุตัิเท่ำกบัหรือสงูกว่ำ 

Rate Book โดยลกูค้ำต้องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัให้แก่ S2014 
 BFIT จะให้บริกำรสนิเช่ือรถแลกเงินประเภทสญัญำเงินกู้ยืม ซึง่เป็นสนิเช่ือที่มีวงเงินอนมุตัิต ่ำกว่ำ Rate Book 

โดยลกูค้ำไมต้่องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั 
 ลกูค้ำผู้มำขอกู้ จะเป็นผู้ ระบุควำมต้องกำรทำงกำรเงินของตนเอง และต้องเข้ำท ำสญัญำประเภทที่ตรงกับ

วงเงินที่ต้องกำร หำกลกูค้ำต้องกำรวงเงินอนุมตัิสงู ลูกค้ำจะต้องเข้ำท ำสัญญำเช่ำซือ้โดยต้องยินยอมจด
ทะเบียนโอนหลกัประกนัให้ S2014 แต่หำกลกูค้ำต้องกำรวงเงินในระดบัต ่ำ ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำกู้ยืมกบั 
BFIT โดยไมม่ีกำรจดทะเบียนโอนหลกัประกนัใดๆ 

ดงันัน้ ในกำรแบ่งแยกสินเช่ือรถแลกเงินระหว่ำง BFIT และ S2014 เจ้ำหน้ำที่สำขำซึ่งเป็นผู้จัดหำและติดต่อกับ
ลกูค้ำจะอ้ำงอิงจำกข้อมลูยอดจดัมำตรฐำนตำม Rate Book ที่มีผลบงัคบัใช้ในช่วงเวลำนัน้ๆ ซึ่ง Rate Book จะ
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แสดงยอดจดัสนิเช่ือตำมยี่ห้อ รุ่น และปีของหลกัประกนั โดยวงเงินอนมุตัิสินเช่ือในเบือ้งต้นจะไม่เกินอตัรำที่ Rate 
Book ก ำหนด 
จำกนัน้ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะน ำยอดจดัมำตรฐำนตำม Rate Book มำเปรียบเทียบกบัวงเงินที่ลกูค้ำขอกู้  โดยหำก
จ ำนวนเงินท่ีลกูค้ำขอกู้ต ่ำกวำ่ Rate Book ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำเงินกู้ยืมกบั BFIT แต่หำกจ ำนวนเงินที่ลกูค้ำขอกู้
เท่ำกบัหรือสงูกว่ำ Rate Book ลกูค้ำจะต้องเข้ำท ำสญัญำเช่ำซือ้และจดทะเบียนโอนหลกัประกนัให้กับ S2014 
เทำ่นัน้ โดยวงเงินอนมุตัิสงูสดุของ S2014 จะขึน้อยูก่บัผลกำรประเมินควำมเสีย่งของผู้กู้  ซึง่ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิของ
ผู้กู้  สภำพหลกัประกนั คณุสมบตัิของผู้ค ำ้ประกนั และปัจจยัอื่นๆ 
สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ใช้ประเภทธุรกรรมและมูลค่าการกู้ยืม 10 ล้านบาทเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก
ธุรกิจ  
สนิเช่ือบ้ำนแลกเงิน หรือสนิเช่ือที่มีหลกัประกนัเป็นบ้ำนและที่ดิน (House and Land) ของกลุม่บริษัทจะใช้ประเภท
ธุรกรรมและมลูคำ่สนิเช่ือที่ 10 ล้ำนบำท เป็นเกณฑ์ในกำรแบง่แยกธุรกิจระหวำ่ง SAWAD และ BFIT ซึง่อ้ำงอิงตำม
เกณฑ์กำรก ำกบัดแูลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศยัของธนำคำรพำณิชย์ที่ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แบ่ง
กำรก ำกบัดแูลสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยัที่ต ่ำกวำ่ 10 ล้ำนบำท และเกินกวำ่ 10 ล้ำนบำท แยกจำกกนัตำมควำมเสี่ยงที่
แตกตำ่งกนั 
ในกำรแบ่งแยกสินเช่ือประเภทบ้ำนแลกเงินระหว่ำง BFIT และ S2014 กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สำขำ
พิจำรณำรำคำประเมินที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงที่ประเมินโดยเจ้ำหน้ำที่ของกลุม่บริษัท ร่วมกบัรำคำประเมินของกรม
ที่ดิน โดยในกำรปลอ่ยกู้ทกุครัง้ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะน ำรำคำประเมินจำกทัง้ 2 แหลง่มำเปรียบเทียบกนัเพื่อหำรำคำ
ประเมินกลำงที่เหมำะสม ก่อนปรับลดตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลอตัรำสว่นเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่ำหลกัประกัน 
(LTV) ของบริษัทเพื่อให้ได้วงเงินอนมุตัิสินเช่ือในเบือ้งต้น โดยหำกมลูค่ำกำรกู้ยืมที่ลกูค้ำต้องกำรไม่เกิน 10 ล้ำน
บำท ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำเงินกู้ยืมกบั BFIT แต่หำกลกูค้ำต้องกำรกู้ยืมมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท ลกูค้ำจะเข้ำท ำ
สญัญำเงินกู้ยืมกบั S2014 ทัง้นี ้จ ำนวนเงินท่ีลกูค้ำจะได้รับจะไมเ่กินวงเงินอนมุตัิสนิเช่ือข้ำงต้น  

1.2 ก าหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่ออย่างสม ่าเสมอ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สองฝ่ายก่อนมีผลบังคับใช้ 
กำรประกำศใช้ Rate Book ส ำหรับสนิเช่ือรถแลกเงิน และเกณฑ์มลูคำ่ 10 ล้ำนบำทส ำหรับสินเช่ือบ้ำนแลกเงิน อยู่
ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรประเมินรำคำหลกัประกนั ซึง่เป็นสว่นงำนที่แยกเป็นอิสระจำกฝ่ำยอ ำนวย
สนิเช่ือของบริษัท ซึง่จะท ำหน้ำที่รับผิดชอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อมลูใน Rate Book ที่มีผลบงัคบัใช้
ในแตล่ะช่วงเวลำ โดย Rate Book จะมีกำรสอบทำนและปรับปรุงข้อมลูเป็นประจ ำทกุไตรมำสเพื่อให้สอดคล้องกบั
สภำวะตลำดรถมือสองที่เปลีย่นแปลงไป  
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรทบทวนเกณฑ์กำรแบง่แยกธุรกิจที่ส ำคญัไว้ ดงันี ้
 Rate Book จะต้องมีกำรทบทวนเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทกุไตรมำส เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์

และสภำพเศรษฐกิจที่เปลีย่นไป 
 Rate Book ที่มีกำรตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่ำยจะถกูน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของแต่ละบริษัท โดย

ในส่วนของ BFIT จะมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่สุ่มสอบทำนข้อมูลของ Rate Book ที่มีกำรแก้ไข 
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เปรียบเทียบกบัรำคำตลำดรถมือสอง ณ ขณะนัน้ เพื่อประเมินควำมสมเหตสุมผลของกำรแก้ไข Rate Book 
อีกครัง้หนึ่งและรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ ก่อนที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะให้ควำมเห็นชอบตอ่กำรแก้ไขปรับปรุง Rate Book ก่อนกำรประกำศใช้ตอ่ไป 

 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไมเ่ห็นชอบจะไมส่ำมำรถน ำ Rate Book นัน้ออกบงัคบัใช้ได้ 
ทัง้สองฝ่ำยจะต้องหำรือร่วมกนัเพื่อให้ได้อตัรำ Rate Book ที่เป็นธรรมและเหมำะสมส ำหรับกำรประกำศใช้
ร่วมกนัตอ่ไป 

1.3 ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม Conflict Checklist เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สำขำใช้แบบฟอร์ม Conflict Check List ในกำรก ำหนดประเภทสญัญำของ
สนิเช่ือที่เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำตำมนโยบำยสนิเช่ือของแตล่ะบริษัท โดยเจ้ำหน้ำที่สำขำจะต้องแนบ
แบบฟอร์มดงักลำ่วกบั Rate Book ที่ใช้อ้ำงอิงทกุครัง้ ก่อนสง่เอกสำรทัง้หมดให้ฝ่ำยอ ำนวยสินเช่ือของแต่ละบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือแก่ลกูค้ำรำยนัน้ๆ 

1.4 ก าหนดให้มีการสอบทานข้อมูลสินเชื่อโดยฝ่ายอ านวยสินเชื่อของบริษัท 
บริษัทได้ก ำหนดให้ฝ่ำยอ ำนวยกำรสินเช่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถกูต้องและควำมเหมำะสมของกำรพิจำรณำ
สนิเช่ือของเจ้ำหน้ำที่สำขำก่อนด ำเนินกำรอนมุตัิสนิเช่ือ ดงันี ้ 
 เมื่อลกูค้ำเข้ำมำติดต่อขอสินเช่ือ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำร และข้อมลู

ของลกูค้ำผู้ขอสินเช่ือในเบือ้งต้น รวมถึงตรวจสอบสภำพหลกัประกัน และพิจำรณำวงเงินอนุมตัิ สินเช่ือใน
เบือ้งต้นตำมที่ก ำหนดใน Rate Book และเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเงินท่ีลกูค้ำต้องกำรขอกู้  เพื่อก ำหนดประเภท
สญัญำสนิเช่ือที่เหมำะสม (สญัญำเงินกู้ยืม/สญัญำเช่ำซือ้) 

 ในกรณีที่ลกูค้ำอยู่ในเกณฑ์กำรเข้ำท ำสญัญำกบั BFIT เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินเช่ือทัง้หมดจะถูก
สแกนผำ่นระบบเพื่อสง่มำยงัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยสินเช่ือของ BFIT ซึ่งจะท ำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของ
เอกสำรและข้อมลูดงักลำ่วอีกครัง้หนึ่ง รวมถึงตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ลกูค้ำต้องกำรกู้  เปรียบเทียบกบัวงเงิน
อนมุตัิสนิเช่ือ และยอดจดัมำตรฐำนตำม Rate Book ว่ำข้อมลูมีควำมถกูต้อง สมเหตสุมผล และเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรอนมุตัิสนิเช่ือของบริษัทหรือไม ่ก่อนลงนำมอนมุตัิสนิเช่ือและแจ้งผลกลบัไปยงัเจ้ำหน้ำที่สำขำ 

1.5 ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการอนุมัติสินเชื่อประจ าเดือน 
บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรรำยงำนผลและตรวจสอบควำมผิดพลำดของกำรแบ่งแยกประเภทสญัญำสินเช่ือ โดยให้
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยสนิเช่ือจดัท ำรำยกำรผลกำรอนมุตัิสนิเช่ือ เปรียบเทียบกบัวงเงินอนมุตัิ และยอดจดัตำม Rate 
Book เพื่อรำยงำนตอ่ผู้บริหำรของบริษัทเป็นประจ ำทกุเดือน  

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

1.7 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ 
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นอกจำกมำตรกำรที่ได้ระบุข้ำงต้น บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบต่อกำรแก้ไข Rate Book ก่อนกำรประกำศใช้ รวมถึงพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ดแูลให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูในกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วอยำ่งถกูต้องและครบถ้วน เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

1.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในการแบ่งแยกธุรกิจ 
กลุม่บริษัทได้วำงระบบกำรท ำงำนใหมเ่พื่อรองรับกำรแบง่แยกธุรกิจระหวำ่ง SAWAD และ BFIT โดยเฉพำะในสว่น
ของขัน้ตอนกำรอนมุตัิและกระบวนกำรปลอ่ยสนิเช่ือ ซึง่บริษัทวำงแผนจะน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยลดขัน้ตอน
และบทบำทของพนักงำนสำขำ ซึ่งเป็นจุดที่อำจเกิดควำมเสี่ยงของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยระบบ
สำรสนเทศจะช่วยลดควำมผิดพลำดและท ำให้กำรแบ่งแยกธุรกิจมีควำมชดัเจนมำกยิ่งขึน้ โดยแผนดงักล่ำวเป็น
สว่นหนึ่งของมำตรกำรขจัดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงสองบริษัท ที่กลุม่บริษัทได้น ำเสนอในแผนกำร
จดัตัง้กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินตอ่ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
ในปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพฒันำระบบสำรสนเทศดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ดี บริษัทยงัต้องใช้เวลำในกำร
พฒันำและทดสอบระบบอย่ำงน้อยอีก  3-5 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบดังกล่ำวสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำม
วตัถปุระสงค์และเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

 
3.2.2 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนีสู้ญสูงขึน้ 
กำรด ำเนินธุรกิจให้สนิเช่ือทะเบียนรถและสนิเช่ือเช่ำซือ้ในปัจจบุนัไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 
หรือกฎหมำยพิเศษใดๆ ท ำให้ผู้ประกอบกำรในธุรกิจดงักลำ่วสำมำรถขยำยธุรกิจได้อยำ่งเต็มที่ตำมศกัยภำพของบริษัท
เอง ธุรกิจนีจ้ึงมีควำมเสี่ยงจำกสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (“NPL”) หำกขำดควำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำอนมุตัิ
สนิเช่ือ หรือขำดระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำสินเช่ืออย่ำงเข้มงวดทุกขัน้ตอนรวมทัง้ให้ควำมส ำคัญกับ
คุณภำพของสินเช่ือโดยกำรตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ำและผู้ค ำ้ประกัน มีรำยงำนประเมินผลกำรตรวจสอบที่ใช้
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระหนีข้องลูกค้ำ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเช่ือที่ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ จ ำนวน  1,479.91  ล้ำนบำท ปรับตวัเพิ่มขึน้จำก 1,077.84  ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตำม
กำรเพิ่มขึน้ของสินเช่ือรวม หำกพิจำรณำเปรียบเทียบอตัรำส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเช่ือรวม พบว่ำมี
สดัสว่นที่เพิ่มขึน้ร้อยละจำก 2.97  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  เป็นร้อยละ 3.75  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2563 ส ำหรับ
กำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเท่ำกับ 432.89 ล้ำนบำท และ 1,187.66  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำส่วนค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อ
สนิเช่ือรวม เทำ่กบัร้อยละ 1.19 และ 3.01 ตำมล ำดบั แม้วำ่คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะต ำ่กวำ่สนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรำยได้ 
แตเ่นื่องจำกลกัษณะกำรให้สนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯ เป็นกำรให้สนิเช่ือที่มีหลกัประกนัและอตัรำสว่นกำรปลอ่ยสนิเช่ือตอ่
หลกัประกัน (LTV) ต ่ำเพียงร้อยละ 30-70 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพียงพอและ
เหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  
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หำกพิจำรณำในด้ำนของหนีส้ญูในช่วงปี 2561-2563  พบวำ่กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ญูเพียง 323.46, 599.85 และ 302.89 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำสว่นหนีส้ญูตอ่สนิเช่ือรวมเพียงร้อยละ 0.77 – 1.65 เทำ่นัน้ ซึง่น้อยกวำ่อตัรำสว่น
ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวมที่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 1.19 – 3.01  ทัง้นีเ้นื่องจำกบริษัทสำมำรถน ำมูลค่ำ
หลกัประกนัมำหกัก่อนจะค ำนวณคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

หนว่ย: ล้ำนบำท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

สนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรำยได้ (NPL)/1 776.90 1,077.84 1,479.91 
สนิเช่ือรวม/2 29,433.00 36,341.00 39,459.00 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 2.64 2.97 3.75 
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 623.67 432.89 1,187.66 
% อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
รวม 

2.12 1.19 3.01 

หนีส้ญู 323.46 599.85 302.89 
% อัตราส่วนหน้ีสูญต่อสินเชื่อรวม 1.10 1.65 0.77 
ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสูญต่อหนีสู้ญ (เท่ำ) 1.93 0.72 3.92 
หมำยเหต ุ/1สนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรำยได้ หมำยถึง สนิเช่ือที่กลุม่บริษัทฯ หยดุรับรู้รำยได้ ตำมนโยบำยกำรรับรู้รำยได้  

/2สนิเช่ือรวม หมำยถึง ยอดหนีต้ำมสญัญำเงินกู้  และสญัญำเช่ำซือ้หกัดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยได้ 

3.2.3  ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภยั  
สญัญำสินเช่ือและหลกัฐำนแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกันถือเป็นสินทรัพย์หลกัในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรสินเช่ือ 
เนื่องจำกในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระคำ่งวดเกินก ำหนด กลุม่บริษัทฯ จ ำเป็นต้องใช้หลกัฐำนดงักลำ่วในกำรด ำเนินคดีทำง
กฎหมำย หำกในกรณีที่หลกัฐำนกำรให้สนิเช่ือสญูหำยหรือได้รับควำมเสยีหำยจำกอคัคีภยัอำจสง่ผลกระทบในทำงลบ
ตอ่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ  
กลุม่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงจำกเหตดุงักลำ่ว และมีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงโดยจดัให้มีห้องเก็บเอกสำร
ส ำคญั  เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรด ำเนินธุรกิจเนื่องจำกเป็นสินเช่ือที่มีระยะเวลำกำรให้สินเช่ือที่สัน้ และ
วงเงินสนิเช่ือที่ต ่ำ โดยห้องเก็บเอกสำรส ำคญัมีกำรควบคมุกำรเข้ำออกที่รัดกมุและมีกำรท ำประกนัอคัคีภยัโดยเจ้ำของ
สถำนท่ี นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยกำรเก็บเอกสำรทัง้หมดในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ และมีกำรส ำรองข้อมลู
ทัง้หมดเป็นประจ ำทกุวนัไว้ในอีกสถำนท่ีหนึง่ เพื่อปอ้งกนักำรสญูหำยหรือกำรได้รับควำมเสยีหำยจำกภยัตำ่งๆ 
3.2.4  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 
เนื่องจำกหลกัประกันสินเช่ือโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสงัหำริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ซึ่งมี
ควำมยำกในกำรติดตำมหลกัประกนัหำกลกูค้ำค้ำงช ำระคำ่งวด มำกกวำ่หลกัประกนัประเภทอสงัหำริมทรัพย์อื่นๆ เช่น 
บ้ำน ที่ดิน เป็นต้น หำกกลุม่บริษัทฯ ไมส่ำมำรถติดตำมหลกัประกนัเพื่อน ำมำขำยและช ำระหนีไ้ด้ ก็จะสง่ผลกระทบทำง
ลบตอ่ธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ โดยตรง  
เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว กลุม่บริษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเช่ือให้กบับคุคล และ/หรือหลกัประกนั และ/หรือผู้ค ำ้
ประกนัท่ีมีที่อยูห่รือภมูิล ำเนำในพืน้ท่ี/เขตที่สำขำของกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยูแ่ละยงัก ำหนดให้พนกังำนสำขำที่ประจ ำในเขต
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ตรวจสอบข้อมลู ณ สถำนท่ีจริงเพื่อยืนยนัท่ีอยูข่องหลกัประกนัวำ่ตรงกบัท่ีลกูค้ำแจ้งหรือไม ่ในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระคำ่
งวด กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำออกส ำรวจและติดตำมหลกัประกันโดยไม่ชักช้ำเพื่อลดโอกำสที่
ลกูค้ำจะน ำหลกัประกนัออกนอกพืน้ที่ อีกทัง้กำรมีเครือข่ำยสำขำจ ำนวนมำกกว่ำ 4,000 สำขำ ครอบคลมุทกุภมูิภำค 
ท ำให้สำมำรถช่วยติดตำมหลกัประกนัได้อีกทำงหนึง่ 
3.2.5  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
ส ำหรับธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือเช่ำซือ้ เมื่อลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวดตัง้แต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุม่บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรสง่หนงัสอืแจ้งยกเลกิสญัญำหำกลกูค้ำไมม่ำเจรจำช ำระหนีภ้ำยใน 30 วนั ในกรณีที่เป็นสญัญำเช่ำซือ้ หรือ
ภำยใน 7 วนั ในกรณีสญัญำกู้ เงิน กลุม่บริษัทฯ สำมำรถยดึหลกัประกนัได้ทนัที หลงัจำกนัน้ กลุม่บริษัทฯ จะสง่หนงัสือ
แจ้งให้ลกูค้ำมำไถ่ถอนหลกัประกนัภำยใน 30 วนั ทัง้ในกรณีสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำกู้ เงิน หำกพ้นช่วงเวลำดงักลำ่ว
และลกูค้ำไม่มำติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัประกนัได้ทนัที โดยปัจจุบนักลุ่มบริษัทฯ จ ำหน่ำย
ทรัพย์สนิรอกำรขำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น สำขำส ำหรับรถจกัรยำนยนต์ หรือโกดงัจอดรถยึด ส ำหรับรถประเภทอื่นๆ 
รวมทัง้กำรว่ำจ้ำงบริษัทผู้ประมลูภำยนอก เช่น บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) และบริษัท สหเครน จ ำกดั ท ำ
กำรเปิดประมลูแก่บคุคลทัว่ไป เพื่อน ำเงินท่ีได้รับมำช ำระหนีค้งค้ำงของลกูค้ำ ในกรณีที่ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยหลกัประกนั
ที่ยดึมำได้ก็จะสง่ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ  
อนึง่ กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรปลอ่ยสินเช่ือโดยพิจำรณำจำกรถที่อยู่ในควำมนิยมของตลำด หรือที่ดินที่ตัง้อยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรขำดสภำพคล่องในกำรจ ำหน่ำยหลกัประกัน  ทัง้นี ้เมื่อยึดหลกัประกันแล้ว 
เจ้ำหน้ำที่จะจดัเก็บและด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยผา่นการประมลูและผา่นช่องทางของสาขา 
ส ำหรับรำคำขำยหลกัประกัน กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกมูลหนีค้งค้ำงซึ่งโดยปกติจะต ่ำกว่ำรำคำตลำด
โดยทัว่ไป  ดงันัน้รำคำจ ำหนำ่ยหลกัประกนัท่ียดึมำจึงมีรำคำต ่ำกวำ่รำคำตลำดท ำให้มีสภำพคลอ่งในกำรจ ำหน่ำยเพิ่ม
มำกขึน้  
 

ทรัพย์สินรอกำรขำย
จ ำแนกตำมประเภท
หลกัประกนั 

 
31 ธันวำคม 2561 

 
31 ธันวำคม 2562 

 
31 ธันวำคม 2563 

มลูคำ่ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่ำเฉลีย่ 
(บำทต่อ
คนั) 

มลูคำ่ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่ำเฉลีย่ 
(บำทต่อคนั) 

มลูคำ่ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่ำเฉลีย่ 
(บำทต่อคนั) 

รถจกัรยำนยนต์เก่ำ  123.32 11,370 10,846 136.46 13,915 9,807 124.73 7,747 16,101 
รถจกัรยำนยนต์ใหม ่ 2.38 66 36,086 2.23 62 35,929 0.99 26 38,225 
รถยนต์สี่ล้อ 199.79 1,784 111,992 267.74 2,471 108,352 62.75 565 111,069 
รถเชิงพำณิชย์ 46.79 258 181,370 60.06 329 182,561 37.66 193 195,112 

รถใช้งำนเพ่ือกำรเกษตร 1.64 6 272,963 1.68 6 279,560 2.13 4 532,577 

บ้ำนและที่ดิน 24.33 22 1,105,814 36.01 34 1,059,091 54.16 37 1,463,904 

รวม 398.25 13,506 29,487 504.17 16,817 29,980 282.43 8,572 32,948 
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หำกพิจำรณำสดัสว่นทรัพย์สนิรอกำรขำยตำมจ ำนวน พบว่ำสว่นใหญ่เป็นรถจกัรยำนยนต์เก่ำ โดยมีมลูค่ำเฉลี่ยต่อคนั
ประมำณ 16,101 บำท  

3.2.6  ความเสี่ยงจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายไม่คุ้มมูลหนี ้

กลุม่บริษัทฯ จะท ำกำรยดึหลกัประกนัเมื่อลกูค้ำค้ำงช ำระคำ่งวดตำมสญัญำที่ตกลงกนัไว้และจะน ำหลกัประกนัมำขำย
ทอดตลำดโดยผ่ำนสำขำ โกดัง หรือ ว่ำจ้ำงบริษัทผู้จัดกำรประมูลภำยนอก เปิดประมูลให้แก่บุคคลทัว่ไป ส ำหรับ
รถจกัรยำนยนต์ใหม ่หำกบริษัทฯ สำมำรถจ ำหนำ่ยหลกัประกนัได้มำกกวำ่ยอดหนีค้งค้ำง เฉพำะกรณีที่เป็นสญัญำเช่ำ
ซือ้ บริษัทฯ จะคืนเงินสว่นที่เหลือหลงัจำกหกัหนีค้งค้ำงและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องให้กบัลกูค้ำ หำกยอดหนีค้งค้ำงของ
ลกูค้ำสงูกวำ่มลูคำ่ของหลกัประกนัที่จ ำหน่ำยได้ ซึ่งอำจจะเป็นผลมำจำกอำยขุองหลกัประกนัของบริษัทที่มีอำยเุฉลี่ย 
2-14 ปี  และไม่สำมำรถเรียกร้องส่วนต่ำงจำกลกูค้ำหรือผู้ค ำ้ประกันได้ บริษัทฯ ก็จะมีผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
หลกัประกนัซึง่จะสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ  

เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว ในกำรพิจำรณำและอนมุตัิวงเงินสนิเช่ือทะเบียนรถและที่ดิน กลุม่บริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่ำหลกัประกันอย่ำงระมัดระวัง และก ำหนดวงเงินสินเช่ือที่มีส่วนลดจำกรำคำตลำดของหลกัประกัน
ประมำณ 30-70% ขึน้กบัประเภท รุ่น ควำมนิยมของหลกัประกนั จึงท ำให้ยอดหนีค้งค้ำงมีมูลค่ำน้อยกว่ำรำคำขำย
ทอดตลำดหลกัประกนั  ผลขำดทนุจำกกำรขำยหลกัประกนัของ FM นัน้เกิดจำกนโยบำยของกลุม่บริษัทฯ ที่ต้องกำร
จ ำหนำ่ยรถจกัรยำนยนต์ใหมท่ี่ยดึมำให้เร็วที่สดุ เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรที่รำคำรถจกัรยำนยนต์ใหม่ปรับตวัลงอย่ำง
รวดเร็ว อยำ่งไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำยส ำหรับสินเช่ือเช่ำซือ้
รถจกัรยำนยนต์ใหม ่ในอตัรำร้อยละ 25 ของยอดมลูหนี ้ณ วนัที่ยึดหลกัประกนั ซึ่งเป็นอตัรำที่ฝ่ำยบริหำรประเมินโดย
อ้ำงอิงจำกข้อมลูในอดีต รวมทัง้ในปัจจบุนักลุม่บริษัทก็ได้ชลอการปลอ่ยสนิเช่ือรถจกัรยานยนต์ใหมแ่ล้ว 

ณ 31 ธันวำคม 2563 ทรัพย์สินรอกำรขำยประมำณร้อยละ 58 มีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกระยะเวลำตัง้แต่วันยึด

หลกัประกัน อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับทรัพย์สินรอกำรขำยที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 117.88  ล้ำนบำท นัน้ โดยส่วน

ใหญ่เป็นรถจกัรยำนยนต์ใหม ่และบำงสว่นเป็นบ้ำนและที่ดิน ที่ต้องใช้เวลำด ำเนินกำร ซึ่งกลุม่บริษัทฯ มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือ

กำรด้อยคำ่อยำ่งสม ่ำเสมอ  

รำคำทุนทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำแนกตำม
ระยะเวลำตัง้แตว่นัยดึหลกัประกนั 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

น้อยกวำ่ 1 เดือน 34.42 8.64 120.06 23.81 77.33 27.38 
1 – 3 เดือน 68.74 17.26 70.17 13.92 2.02 0.72 
4 – 6 เดือน 85.83 21.55 24.79 4.92 12.76 4.52 
7 – 12 เดือน 106.34 26.70 132.45 26.27 72.44 25.65 
มำกกวำ่ 12 เดือน 102.92 25.84 156.70 31.08 117.88 41.74 

รวม 398.25 100.00 504.17 100.00 282.43 100.00 
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หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของทรัพย์สนิรอกำร
ขำย 

(11.29) (2.83) (21.82) (4.33) (29.13) (10.31) 

ทรัพย์สนิรอกำรขำย-สทุธิ 386.96 97.17 482.35 95.67 253.30 89.69 

นอกจำกนัน้ กลุม่บริษัทฯ ได้น ำมลูคำ่ของทรัพย์สนิรอกำรขำยที่จ ำหนำ่ยได้จริงไปเป็นสว่นหนึ่งในกำรพิจำรณำก ำหนด
วงเงินสินเช่ือใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีมลูค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยตำมรำคำต้นทนุ
จ ำนวน 282.43 ล้ำนบำท มีคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่จ ำนวน 29.13 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.31 ของรำคำต้นทนุ 

3.2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการระบาดของไวรัส Covid-19 

ในช่วงต้นปี 2563 ได้เกิดกำรระบำดของเชือ้ไวรัส  Covid-19 ในหลำยประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งท ำให้เกิดกำรยตุิ
กำรด ำเนินงำนในภำคธุรกิจต่ำงๆ ทัง้ภำคกำรผลิต กำรบริกำร และกำรบริโภคภำยในประเทศ โรงงำนต่ำงๆต้องหยุด
ผลติสนิค้ำหรือชะลอกำรผลติออกไปก่อน ซึง่ลกูค้ำของบริษัทฯก็ได้รับผลกระทบจำกกำรยตุิกำรด ำเนินงำนในภำคธุรกิจ
ตำ่งๆ ท ำให้ลกูค้ำของบริษัทฯหลำยรำยไม่สำมำรถจะช ำระดอกเบีย้หรือเงินต้นได้ และต้องมีกำรเจรจำลดค่ำงวดหรือ
เพื่อขอยืดระยะเวลำกำรผอ่นช ำระออกไปก่อน จึงอำจสง่ผลกระทบให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯลดลงได้  

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯมีแนวทำงในกำรลดผลกระทบและควำมเสีย่งจำกสถำนกำรณ์ดงักลำ่วด้วยกำร พิจำรณำกำรให้
สินเช่ือใหม่อย่ำงระมดัระวงัมำกขึน้ สว่นลกูค้ำปัจจุบนัก็มีคลีนิคแก้หนี ้พร้อมมำตรกำรผ่อนปรนแก่ลกูค้ำของบริษัทฯ 
เพื่อช่วยประคบัประคองลกูค้ำให้สำมำรถผำ่นสถำนกำรณ์นีไ้ปได้ 

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องด าเนินคดี 

ธุรกิจให้บริกำรสนิเช่ือทะเบียนรถ และสนิเช่ือเช่ำซือ้ ไมอ่ยูภ่ำยใต้กฎหมำยเฉพำะของหนว่ยงำนใด กฎหมำยที่เก่ียวข้อง
คือกฎหมำยแพง่พำณิชย์ และกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค เร่ืองประกำศให้ธุรกิจเช่ำซือ้รถยนต์และรถจกัรยำนยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัและท ำตำมกฎหมำยดงักลำ่วอยำ่งเคร่งครัดโดยใช้สญัญำเช่ำ
ซือ้ สญัญำกู้ เงิน ตำมแบบมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด  

ส ำหรับกิจกำรสินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพ กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรโดยยึดถือปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัของทำงรำชกำรเสมอมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย เร่ือง
กำรก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรที่มิใช่สถำบนักำรเงิน และ เร่ืองกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือ
รำยยอ่ยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบัส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบนักำรเงินซึง่ก ำหนดให้บริษัทฯเรียก
เก็บดอกเบีย้จำกลกูค้ำได้ในอตัรำสงูสดุไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีและดอกเบีย้ค่ำบริกำรค่ำปรับตลอดจนค่ำธรรมเนียม
อื่นๆรวมทัง้หมดจะต้องไมเ่กินร้อยละ 28 ตอ่ปีส ำหรับสนิเช่ือสว่นบคุคล และ ดอกเบีย้ คำ่ปรับ คำ่บริกำรต่ำงๆ รวมแล้ว
ไมเ่กินอตัรำร้อยละ 36 ตอ่ปีส ำหรับสนิเช่ือนำโนไฟแน้นซ์ หรือตำมที่หนว่ยงำนก ำกบัประกำศก ำหนด 
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อยำ่งไรก็ตำมแม้วำ่กลุม่บริษัทฯจะได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบักิจกำรของบริษัทฯอย่ำง
ถกูต้องมำโดยตลอดและที่ผำ่นมำก็ไมเ่คยมีกรณีฟอ้งร้องด ำเนินคดีจำกกลุม่ลกูหนีท้ี่ปลอ่ยสินเช่ือ กลุม่บริษัทฯ ก็ยงัคง
ตระหนกัถึงควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกรณีลกูค้ำร้องเรียนหรือฟอ้งร้อง ซึง่หำกเกิดกรณีดงักลำ่ว ก็จะสง่ผลกระทบทำง
ลบตอ่ธุรกิจและกำรด ำเนินงำน ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงเน้นท ำกำรสือ่สำรข้อมลูเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถกูต้องกบัลกูค้ำ
อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงให้ควำมส ำคญัตัง้แตก่ำรประเมนิควำมสำมำรถช ำระหนีข้องลูกค้ำและผู้ค ำ้ประกนัเพื่อลดโอกำส
กำรผิดนดัช ำระหนีอ้นัจะน ำไปสูก่ำรยดึหลกัประกนัหรือฟอ้งร้อง ในกรณีมีกำรค้ำงช ำระ บริษัทฯ ก็มีนโยบำยติดตำมหนี ้
ที่ชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำย บริษัทฯ จึงเช่ือว่ำโอกำสที่กลุ่มบริษัทฯ จะถูกร้องเรียนหรือ
ฟอ้งร้องด ำเนินคดีจำกลกูค้ำมีน้อยมำก 

3.3.2  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซือ้ของภาครัฐ 

ปัจจุบนั ธุรกิจให้สินเช่ือทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเช่ือเช่ำซือ้ ไม่มีข้อจ ำกัดจำกหน่วยงำนใดๆ ของ
ภำครัฐ หรือ ธนำคำรแหง่ประเทศไทย เว้นแต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ำมำก ำกบัดแูล
สญัญำเช่ำซือ้ และพระรำชบญัญัติห้ำมเรียกเก็บดอกเบีย้เกินอตัรำ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
อยำ่งไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐพิจำรณำเข้ำมำก ำกบัดแูลผู้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือทะเบียนรถและสนิเช่ือเช่ำซือ้ เพื่อ
ควบคมุให้กำรด ำเนินงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกนั อำจจะสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ทกุบริษัทท่ีอยูใ่นธุรกิจดงักลำ่ว 

อนึง่ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถถกูควบคมุโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 
ได้ขออนญุำตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัแล้ว และเช่ือมัน่ว่ำกำรเข้ำมำก ำกับดแูลภำครัฐจะไม่
สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และจะเป็นกำรกดดนัตอ่ผู้ประกอบกำรรำยเลก็ๆที่ยงัไมม่รีะบบกำรท ำงำนท่ี
เป็นมำตรฐำนและเป็นกำรสร้ำงก ำแพงปอ้งกนัมิให้มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในธุรกิจประเภทนีไ้ด้ง่ำยเหมือนเช่น
ในอดีต ทัง้นีก้ำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดท่ีดิน ของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ์ จ ำกัด (มหำชน) ก็
เป็นไปตำมกฎระเบียบของธนำคำรแหง่ประเทศไทยทกุประกำร  

3.3.3  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ 

ส ำหรับธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคล อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัของธนำคำรแห่งประเทศไทย ดงันัน้หำกมีกำรออกกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ปฏิบตัิงำนบำงอยำ่งเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดซึง่อำจส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงควำมเสีย่งดงักลำ่วจึงได้มีกำรติดตำมขำ่วสำร กำรเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ประเมินผล
กระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนดมำตรกำรให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อยำ่งเหมำะสมและทนักำล 

3.3.4 ความเสี่ยงจากการก ากับดูแลของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัและประกันชีวิต 

ธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิตและนำยหน้ำประกันวินำศภัยของบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องหลำยฉบับ รวมถึงกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั หำกมีกำรเปลีย่นแปลงในกฎหมำยหรือกฎระเบียบเหลำ่นัน้ เช่น มีกำรก ำหนดข้อจ ำกดั หรือข้อห้ำมเก่ียวกบั
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ธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยัของบริษัทฯ อำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถขยำยธุรกิจในสว่นนีไ้ด้ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนี ้กำรก ำกบัดแูลยงัมีกำรเปลี่ยนแปลงพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคญัหรือ
กำรตีควำมของกฎหมำยและกฎระเบียบปัจจุบัน หรือมีกำรตรำกฎหมำยหรือกฎระเบียบฉบับใหม่ อำจท ำให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือจ ำกัดควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรท ำก ำไร ซึ่ง อำจกระทบต่อ
ธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อนึง่ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องได้รับใบอนญุำตต่ำง 
ๆ ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง และต้องมีกำรต่ออำยใุบอนญุำตตำมระยะเวลำ ซึ่งรวมถึงใบอนญุำตนำยหน้ำ
ประกนัวินำศภยัซึ่งจะครบก ำหนดกำรต่ออำยใุนเดือนสิงหำคม 2564 และใบอนญุำตนำยหน้ำประกนัชีวิตซึ่งจะครบ
ก ำหนดกำรต่ออำยุในเดือนกรกฎำคม 2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำ บริษัทฯ จะสำมำรถต่ออำยุ
ใบอนญุำตดงักลำ่วหรือใบอนญุำตอื่น ๆ ในอนำคต 

ทัง้นี ้ในอดีต ปัจจุบัน บริษัทยงัไม่ถูกกล่ำวหำ หรือพบว่ำไม่ปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ 
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นที่เก่ียวข้องอำจด ำเนินกำร
สอบสวน ฟ้องร้อง หรือก ำหนดบทลงโทษต่อบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทฯ หรืออำจปฏิเสธกำรต่อหรือออก
ใบอนญุำตใด ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยัของบริษัทฯ เช่น ใบอนญุำตนำยหน้ำประกนัวินำศภยั
ของบริษัทฯ ใบอนญุำตนำยหน้ำประกนัชีวิตของบริษัทฯ หรือใบอนญุำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว หรืออำจสัง่พกั
กำรอนญุำตประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัภยัของบริษัทฯได้ 

3.3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล”) เร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แต่เดือน
พฤษภำคม 2562 โดยบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับกำรคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดิมจะเร่ิมบังคับใช้ในวันที่  27 
พฤษภำคม 2563 อยำ่งไรก็ตำม เนื่องจำกกำรระบำดของโรคติดเชือ้โควิด-19 รัฐบำลได้ผ่ำนร่ำงพระรำชกฤษฎีกำเพื่อ
เลื่อนวนัเร่ิมบงัคบัใช้ของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลออกไปจนถึงวนัที่ 1 มิถุนำยน 2564 ทัง้นี ้พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลให้กำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลจำกกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดยไม่ชอบ และ
ก ำหนดข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลซึ่งครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจำกพ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลมีขอบเขตกำรบงัคบัใช้ที่กว้ำง และด้วยลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท ำให้บริษัทฯ 
ต้องปฏิบตัิตำมบทบญัญตัิของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยหนึ่งในข้อก ำหนด
ตำมบทบญัญตัิดงักลำ่วคือหน้ำที่ในกำรแตง่ตัง้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว บทลงโทษของผู้ ฝ่ำฝืนพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้รวมถึงกำรชดใช้ค่ำ
สนิไหมทดแทน ซึง่ในบำงกรณีอำจมีคำ่สนิไหมทดแทนเพื่อกำรลงโทษไมเ่กินสองเทำ่ของควำมเสยีหำยที่เกิดตอ่เจ้ำของ
ข้อมลูสว่นบคุคล นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำหนดให้มีควำมรับผิดทำงอำญำและคำ่ปรับในจ ำนวนที่สงู 

บทบญัญัติของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่ใช้บงัคบัในหลำยด้ำน ประกอบกับกำรที่หน่วยงำนก ำกบัดูแลอำจ
ออกประกำศและก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวข้องลำ่ช้ำ ท ำให้เป็นกำรยำกที่บริษัทฯ จะประเมินควำมเพียงพอของ
มำตรกำรของบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับประกนัว่ำระบบคุ้มครองข้อมลูผู้ ใช้
และมำตรกำรทำงเทคนิคของบริษัทฯ จะถือว่ำเหมำะสมเพียงพอตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บงัคบัในปัจจุบนั
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หรือในอนำคต อนึง่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และบทบญัญตัิทำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมลูฉบบัใหม่
ที่จะมีกำรประกำศใช้ อำจท ำให้บริษัทฯ ไมม่ีควำมคลอ่งตวัในกำรด ำเนินกำรกบัข้อมลูในธุรกิจของบริษัทฯ และอำจท ำ
ให้เกิดต้นทนุเพิ่มขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หำกมีกำรพบวำ่บริษัทฯ ฝ่ำฝืนพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล บริษัท
ฯ อำจได้รับบทลงโทษที่รุนแรง ไมส่ำมำรถเข้ำถึงทรัพย์สินหรือข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจรำยวนั หรือเกิดควำม
เสียหำยต่อแบรนด์หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ซึ่งกรณีเหลำ่นีอ้ำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผล
กำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ศึกษำกฎหมำยอย่ำงถ่ีถ้วนและได้จัดหำผู้ ให้บริกำรระบบข้อมูล เพื่อให้บริษัทฯสำมำรถจัดกำรระบบ
ข้อมูลสว่นบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลของลกูค้ำ คู่ค้ำ ผู้ ถือหุ้น พนกังำนและผู้ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปอย่ำงรำบร่ืนก่อนที่
กฎหมำยจะใช้บงัคบั 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้หลกัได้แก่ รำยได้ดอกเบีย้รับจำกกำรให้บริกำรสนิเช่ือ ซึง่เป็นอตัรำคงที่ตลอดระยะเวลำที่ก ำหนด
ในสญัญำ  ในขณะท่ีมีคำ่ใช้จ่ำยส ำคญัได้แก่ต้นทนุเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงิน ซึง่ก ำหนดเป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั หำกมี
กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ ก็จะสง่ผลกระทบตอ่สว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ำย โดยเฉพำะในกรณี
ที่อตัรำดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้จะสง่ผลต่อต้นทุนเงินกู้ ยืมที่สงูขึน้ ท ำให้สว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ลดลง ย่อมจะมีผลกระทบ
โดยตรงกบัผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุม่บริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบนั อตัรำดอกเบีย้รับและจ่ำยของกลุ่มบริษัทฯ ยงัมีส่วนต่ำงอยู่พอสมควร หำกอตัรำดอกเบีย้ปรับ
เพิ่มขึน้   บริษัทฯ เช่ือว่ำรำยได้ของกลุม่ก็ยงัคงเพียงพอและครอบคลมุต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัลด
ควำมเสี่ยงได้จำกสญัญำให้สินเช่ือใหม่ ซึ่งสำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุน
กำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจำกนี ้อตัรำดอกเบีย้มีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลำสัน้ถึงปำนกลำง ประกอบกับ
บริษัทฯ สำมำรถระดมทนุผำ่นกำรออกหุ้นกู้  เพื่อลดต้นทนุคำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ลง  

3.4.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

จำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจให้สินเช่ือของกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ ให้สินเช่ือจะต้องมี

แหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอรองรับกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แหลง่ที่มำของเงินทนุในกำรปลอ่ยสนิเช่ือ

ของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 8 แหง่ 2) ตัว๋แลกเงิน   3) สว่นของผู้ ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้  โดย ณ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินทัง้ 8 แห่งคงเหลือ 4,237.90  ล้ำนบำท หำก

พิจำรณำสดัส่วนเงินกู้ ยืมแยกตำมสถำบนักำรเงินพบว่ำ กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสดัส่วนเงินกู้ จำกแต่ละสถำบันกำรเงิน

สดัส่วนร้อยละ 0.00-6.00 ของแหลง่ที่มำของเงินทุนรวม หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินกู้จำกสถำบนักำรเงินดงักลำ่ว 

ยอ่มสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ   
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แม้วำ่บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั แต่ที่ผ่ำนมำ กลุม่บริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนและประวตัิกำรช ำระ
คืนเงินกู้ที่ดีมำโดยตลอด และไมเ่คยถกูธนำคำรเรียกช ำระเงินกู้คืนก่อนก ำหนด อนึง่ เพื่อลดกำรพึ่งพิงแหลง่เงินทนุจำก
สถำบนักำรเงิน บริษัทฯ ได้จดัหำแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมโดยกำรออกและเสนอขำยตัว๋เงินระยะสัน้ให้แก่ผู้ลงทนุสถำบนั 
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้เสนอขำยตัว๋เงินรวมจ ำนวน 200 ล้ำนบำท รวมทัง้กำรออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ รวม 2 
ครัง้ จ ำนวนเงินรวม  6,000 ล้ำนบำท เพื่อลดกำรพึง่พิงดงักลำ่วลงได้ระดบัหนึง่  

ทัง้นีใ้นสว่นของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) นัน้สำมำรถจะระดมเงินฝำกได้ด้วยตวัเอง จึงมีแหลง่เงินทนุท่ี
ส ำคญัในกำรปลอ่ยสนิเช่ือของ บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 

3.4.3  ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี ้

เนื่องจำกงวดกำรผอ่นช ำระของสินเช่ือส ำหรับรถจกัรยำนยนต์  มีระยะเวลำให้สินเช่ือเฉลี่ยไม่เกิน 18 งวด และสินเช่ือ
ส ำหรับรถ 4 ล้อ  มีระยะเวลำให้สินเช่ือเฉลี่ยไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหลง่เงินทนุของกลุม่บริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและตัว๋แลก
เงินรวม 200  ล้ำนบำท เงินกู้ ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 4,237.90 ล้ำนบำท และหุ้นกู้ ระยะยำว 14,815.64  
ล้ำนบำท และเงินรับฝากทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 5,240.10 ล้านบาท จึงท ำให้มีควำมเสีย่งจำกหำกธนำคำรไมต่อ่อำยุ
สญัญำเงินกู้  หรือเจ้ำหนีเ้รียกคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ดงักลำ่วคืนทนัที หรือ อำจจะไม่มีเงินจ่ำยคืนเงินกู้และหุ้นกู้ เมื่อครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 

รำยกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน (ล้ำนบำท) ร้อยละเทียบกบัสนิทรัพย์รวม 
ลกูหนีท้ี่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี – สทุธิ 30,587.78 58.81 
ลกูหนีท้ี่ถึงก ำหนดช ำระเกิน 1ปี – สทุธิ 10,366.50 19.93 
สนิทรัพย์รวม 52,007.37    100.00  
หนีส้นิระยะสัน้ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 11,043.95 21.24 

 
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกค้ำที่ดีของสถำบนักำรเงิน และไม่เคยมีปัญหำด้ำนกำรเงินหรือกำรผิดนดัช ำระหนี ้
นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ บริษัทฯ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรหำแหล่ง
เงินกู้อื่น รวมถึงกำรระดมทนุจำกประชำชนในครัง้นี ้เพื่อเพิ่มสภำพคลอ่งและบริหำรแหลง่เงินทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ได้จัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดครอบคลุมกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตของสินเช่ือใน
อนำคต เพื่อวิเครำะห์ ประเมินสภำพคลอ่งและวำงแผนจดัหำเงินทนุให้รองรับและสอดคล้องกบัเง่ือนไขสินเช่ือดงักลำ่ว
และท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจด ำเนินไปได้อยำ่งตอ่เนื่อง 

3.4.4  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทอำจไม่สำมำรถช ำระหนีส้ิน และภำระผูกพนัได้เมื่อครบก ำหนด 
เนื่องจำกไมส่ำมำรถเปลีย่นสนิทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทนุได้เพียงพอภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
และมีต้นทนุท่ีไมเ่หมำะสม ซึง่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่บริษัทได้  
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บริษัทท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรทบทวน ติดตำมและประเมินวิเครำะห์
สถำนกำรณ์สภำพคลอ่งอยำ่งใกล้ชิดผำ่นเคร่ืองมอืตำ่งๆในกำรจดัสรรเงิน และรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินประจ ำวนั และ
น ำเสนอต่อกรรมกำรผู้ จัดกำรทุกวัน และมีคณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินและหนีส้ินซึ่งมีกำรประชุมทุกเดือนเพื่อ
พิจำรณำถึงสภำพคลอ่งของบริษัท และกรณีหำกเกิดสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน บริษัทได้จดัเตรียมแผนฉกุเฉินสภำพคลอ่งและ
แนววิธีปฏิบตัิงำนเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉกุเฉินดงักลำ่ว รวมถึงท ำกำรทดสอบกรณีมีผู้ฝำกเงินมำถอนเงินฝำกจ ำนวน
มำก   
3.4.5  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจำกบริษัทมีธุรกิจกำรให้บริกำรและขำยเช่ือในประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งอำจจะท ำให้มีผลกำรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ หรือกำรออ่นตวัลงของเงินตรำของประเทศที่บริษัทเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 

ในกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจของบริษัทท่ีให้บริกำรแก่ลกูค้ำในประเทศพมำ่นัน้ บริษัทท ำสญัญำให้บริกำรและคิด
คำ่ธรรมเนียมเป็นเงินบำทไทย ท ำให้ไมม่ีสว่นตำ่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น  

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.5.1  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือเช่ำซือ้ สินเช่ือส่วนบคุคลแบบไม่มีหลกัประกัน  และกำรขำย
ประกนัภยั ซึง่กลุม่บริษัทฯ กระจำยอ ำนำจอนมุตัิวงเงินให้ผู้จดักำรสำขำสำมำรถอนมุตัิและจ่ำยเงินให้แก่ลกูค้ำได้ทนัที
ในกรณีที่ไม่เกินอ ำนำจอนมุตัิ และในกรณีที่ลกูค้ำมำผ่อนช ำระค่ำงวดที่สำขำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินประจ ำแต่ละสำขำจะ
เป็นผู้ รับเงินสดจำกลกูค้ำ จำกลกัษณะดงักลำ่วกลุม่บริษัทฯ จึงอำจเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตของพนกังำนระดบั
ปฏิบตัิกำร  

กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัถึงโอกำสในกำรเกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว จึงได้วำงระบบควบคมุภำยในเพื่อตรวจสอบสำขำโดยกำร
น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยสนบัสนนุ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกสว่นกลำงสอบทำนกำรปลอ่ยสินเช่ือกบัลกูค้ำทกุ
ครัง้ที่ได้รับสนิเช่ือจำกกลุม่บริษัทฯ เพื่อยืนยนัวำ่ลกูค้ำได้รับเงินครบตำมสญัญำ และในทกุครัง้ที่ลกูค้ำมำผ่อนช ำระค่ำ
งวดที่สำขำ เจ้ำหน้ำที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินจำกระบบข้อมลูกลำงให้กบัลกูค้ำ อีกทัง้ทำงส ำนกังำนใหญ่มีระบบกำร
เฝำ้ระวงั หำกสำขำมียอดรับช ำระเงินจำกลกูค้ำรวมเกินระดบัที่บริษัทฯ ก ำหนด ทำงส ำนกังำนใหญ่จะแจ้งให้สำขำน ำ
ฝำกเงินเข้ำธนำคำร นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงำนตรวจสอบสำขำท ำหน้ำที่ออกปฏิบตัิงำนสุม่ตรวจสอบกำร
ปลอ่ยสนิเช่ือและกำรรับ-จ่ำยเงินของสำขำเป็นประจ ำ  โดยมำตรกำรตำ่งๆ และระบบงำนท่ีบริษัทฯ วำงไว้จะช่วยจ ำกดั
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ไว้ในระดบัที่ไม่เป็นสำระส ำคญัต่อผลประกอบกำร อีกทัง้บริษัทฯ มีมำตรกำรให้พนกังำนที่
สำมำรถรับเงินจำกลกูค้ำหรือจ่ำยเงินให้แก่ลกูค้ำ ต้องมีเงินประกนัหรือบคุคลค ำ้ประกนักำรท ำงำน  

3.6     ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.6.1  ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 45 

ณ วนัท่ี 29  มกรำคม  2564  กลุม่แก้วบตุตำซึง่ประกอบด้วย นำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ นำย
ฉตัรชัย แก้วบตุตำ และนำงจริยำ แก้วบุตตำ เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 45.68 ของทุนช ำระแล้ว ซึ่ง
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สดัสว่นกำรถือหุ้นดงักลำ่ว สง่ผลให้กลุม่แก้วบตุตำมีอ ำนำจในกำรควบคมุ และมีอิทธิพลในกำรตดัสินใจ และสำมำรถ
ควบคมุเสยีงข้ำงมำกในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรรวบรวมคะแนน
เสยีงเพื่อถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอในที่ประชมุได้ 

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงบริษัทฯ พบว่ำโครงสร้ำงบริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน และโปร่งใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกบักรรมกำร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหำร รวมถึงบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ซึ่งบคุคลดงักลำ่วไม่มีสิทธิออกเสียงใน
กำรอนมุตัิรำยกำรนัน้ๆ รวมทัง้กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมอิสระเข้ำร่วมพิจำรณำและตดัสินใจ เพื่อ
ควำมโปร่งใสและเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและกำร
บริหำรงำนท่ีมีประสทิธิภำพ 

3.6.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ รับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในรูปของกำรค ำ้ประกนัเงินกู้จำกผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ  29
มกรำคม 2564 กลุม่แก้วบตุตำซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม 45.68 ของทนุช ำระแล้ว ค ำ้ประกนัเงินกู้จ ำนวน  
500 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ (รำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2 ข้อ 12. รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั) จึง
อำจพิจำรณำได้ว่ำบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกลุ่มแก้วบุตตำ และหำกบริษัทฯ ไม่ได้รับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินดงักลำ่ว อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อนึง่ กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไขที่สถำบนักำรเงินเป็นผู้ก ำหนด ซึง่ทำงกลุม่บริษัทฯก ำลงัเจรจำกบัสถำบนั

กำรเงินให้ด ำเนินกำรถอนค ำ้ประกนั 
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4.ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั  

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ จ ำนวน 641.74 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (บาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดิน เป็นเจ้ำของ 28,859,100 ไมม่ี 
อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 360,951,508 ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่ส ำนกังำน เป็นเจ้ำของ 106,141,596 ไมม่ี 
อปุกรณ์ส ำนกังำน เป็นเจ้ำของ 70,948,652 ไมม่ี 
ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ 41,968,978 มี 
งำนระหวำ่งท ำ เป็นเจ้ำของ 32,871,233 ไมม่ี 

รวม 641,741,067  

4.2 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้เงนิ 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ เงิน แสดงตำมมลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ โดยแสดงจ ำนวนหนีต้ำมสญัญำหกั
ด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยได้ และคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยจ ำแนกตำมอำยหุนีค้้ำงช ำระได้ดัง้นี  ้

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ 
 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม  2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค้่ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไมเ่กิน 1 เดือน 1,495.11 54.29 351.23 39.90 
ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 1,027.06 37.29 419.00 47.60 
ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 144.67 5.25 46.11 5.24 
ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 53.88 1.96 27.12 3.08 
ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 33.24 1.21 36.71 4.17 
รวม 2,753.96 100.00 880.17 100.00 
หัก คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (92.68) (3.37) (60.90) (6.92) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิ 2,661.28 96.63 819.27 93.08 
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ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ เงนิ 
 31 ธันวาคม  2561 31 ธันวาคม  2562  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค้่ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไมเ่กิน 1 เดือน 22,133.30 82.96 26,928.61 75.94 
ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 1 เดือนถึง 3 เดือน 3,878.64 14.54 7,439.33 20.98 
ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 500.75 1.88 761.27 2.15 
ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 110.28 0.41 225.58 0.64 
ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 56.07 0.21 106.04 0.03 
รวม 26,679.04 100.00 35,460.83 100.00 
หัก คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (530.99) (1.99) (372.00) (1.05) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ เงนิ-สุทธิ 26,148.05 98.01 35,088.83 98.95 

ส ำหรับในปี 2563 ได้มีกำรเปลีย่นรูปแบบกำรรำยงำนเพื่อให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบบัท่ี 9 ที่มีผลใช้
บงัคบัตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป  

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 
 31 ธันวาคม  2563 
ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีไมม่ีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมี
นยัส ำคญัของด้ำนเครดิต (Performing) 

26,914.35 68.21 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั
ของควำมเสีย่งด้ำนเครดติ (Under-performing) 

11,064.30 28.04 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต 
(Non-performing) 

1,479.91 3.75 

รวม 39,458.56 100.00 
หัก คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (1,187.66) (3.01) 
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 38,270.90 96.99 

นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมระยะเวลำกำรค้ำงช ำระของลกูหนีค้งเหลอืหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่
ถือเป็นรำยได้และมลูค่ำหลกัประกันซึ่งหลกัประกนัค ำนวณในอตัรำร้อยละ 0-75 ของจ ำนวนลกูหนีค้งเหลือหกัด้วย
ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบถึงโอกำสในกำรรับช ำระคืนจำกลูกหนีแ้ละจำกกำรขำย
หลกัประกนั หลกัเกณฑ์กำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแตล่ะงวดมีดงันี ้
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ระยะเวลาค้างช าระ 

สัญญาเช่าซือ้และเงนิให้
กู้ยมืรถจักรยานยนต์ 

สัญญาเช่าซือ้และเงนิให้
กู้ยมืหลกัประกันประเภท

อื่น 

เงนิให้กู้ยมื
ส่วนบุคคล 

อตัรำร้อยละ
ของคำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคำ่
หลกัประกนั 
(ร้อยละ) 

อตัรำร้อยละ 
ของคำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคำ่
หลกัประกนั 
(ร้อยละ) 

อตัรำร้อยละ 
ของคำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

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

หมายเหตุคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัรำร้อยละของคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลอืตำมสญัญำ-ดอกเบีย้ที่ยงั
ไมถื่อเป็นรำยได้-มลูคำ่หลกัประกนัท่ีค ำนวนในอตัรำตำมตำรำงข้ำงต้น) 

ในปี 2563 กลุม่บริษัทเปลีย่นนโยบำยกำรกนัส ำรองใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงินฉบบัใหม่ที่
ผลใช้บงัคบัตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

บริษัทเลือกใช้วิธีทัว่ไปส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรหนีท้ี่วัดมูลค่ำด้วยวิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น และสนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย ในกำรวดัมลูค่ำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ซึ่งก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือนหรือ
ตลอดอำยุสินทรัพย์ ขึน้อยู่กับว่ำมีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนยัส ำคญัหรือไม่ และรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำตัง้แต่เร่ิมรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินดงักลำ่ว โดยในแต่ละระดบัจะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผ่ือผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ท่ีแตกตำ่งกนัไป ได้แก่ 

- ระดบัท่ี 1 หำกควำมเสีย่งด้ำนเครดิตของเคร่ืองมอืทำงกำรเงินไมเ่พิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญันบัตัง้แตก่ำรรับรู้
รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกคำ่เผ่ือผลขำดทนุของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะถกูวดัมลูคำ่ด้วยจ ำนวนเงินเทำ่กบัผลขำดทนุ
ด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ 

- ระดบัที่ 2 หำกควำมเสีย่งด้ำนเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญันบัตัง้แตก่ำรรับรู้รำยกำร
เมื่อแรกเร่ิม คำ่เผ่ือผลขำดทนุของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะถกูวดัมลูคำ่ด้วยจ ำนวนเงินเทำ่กบัผลขำดทนุด้ำน
เครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำย ุ
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- ระดบัท่ี 3 เมื่อสนิทรัพย์ทำงกำรเงินเข้ำเง่ือนไขเป็นสนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดติ คำ่เผ่ือผล
ขำดทนุของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะถกูวดัมลูคำ่ด้วยจ ำนวนเงินเทำ่กบัผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะ
เกิดขึน้ตลอดอำย ุ

ในกำรค ำนวณคำ่เผ่ือด้อยคำ่ภำยใต้วิธีกำรพิจำรณำกำรเปลีย่นแปลงในคณุภำพเครดิตของสนิทรัพย์แบบสำมระดบั คำ่
เผ่ือด้อยคำ่จะถกูค ำนวณเป็นแบบกลุม่ลกูหนี ้(Collective approach) โดยค ำนึงถึงข้อมลูคำดกำรณ์ในอนำคต ยกเว้น
ค่ำเผ่ือด้อยค่ำของเงินให้สินเช่ือให้แก่ลูกหนีท้ี่เป็นสำระส ำคัญ ค่ำเผ่ือด้อยค่ำจะถูกค ำนวณเ ป็นแบบรำยสัญญำ 
(Individual assessment) 

กลุม่กิจกำรประเมินควำมเสีย่งด้ำนเครดิตของสนิทรัพย์ทำงกำรเงินดงักลำ่ว ณ ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมีกำร
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญันบัตัง้แต่กำรรับรู้รำยกำรเมื่อแรกเร่ิมหรือไม่ (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำที่จะ
เกิดขึน้ ณ วนัท่ีรำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผิดสญัญำที่จะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก)  

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดีต  โดยผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่รับรู้เกิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทนุ
ด้ำนเครดิตถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั (เช่น มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รับทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั) 
โดยจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รับ หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงินสดซึ่ง
กลุม่กิจกำรคำดวำ่จะได้รับ คิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงเมื่อแรกเร่ิมของสญัญำ 

นโยบายการตดัหนีสู้ญ  

กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำตดัหนีส้ญูตำมกฎกระทรวงฉบบัที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยหนีส้ญูจำกบญัชีลกูหนีด้งันี ้หำกหนีข้องลกูหนีร้ำยใดมีมูลหนีไ้ม่เกิน 100,000 
บำท มีกำรค้ำงช ำระตัง้แต่ 3-4 งวดขึน้ไป และมีกำรด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมและ/หรือมีกำรท ำหนงัสือบอกเลิก
สญัญำ หำกไมไ่ด้รับกำรติดตอ่จำกลกูหนี ้ทำงกลุม่บริษัทฯ จะพิจำรณำตดัหนีส้ญูได้ทนัที ส ำหรับกรณีที่ลกูหนีม้ีมลูหนี ้
ตัง้แต่ 100,000-500,000 บำท นอกจำกมีลกัษณะกำรติดตำมทวงถำมเหมือนกลุ่มลกูหนีข้้ำงต้น แล้วกลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องให้ศำลมีค ำสัง่รับค ำฟอ้งหรือศำลได้มีค ำสัง่รับค ำขอเฉลี่ยหนีแ้ล้ว บริษัทฯ จึงจะสำมำรถตดัหนีด้งักลำ่วเป็นหนี ้
สญูได้  สว่นกรณีที่ลกูหนีม้ีมลูหนีต้ัง้แต่ 500,000 เป็นต้นไป จะต้องมีกำรฟ้องร้องลกูหนีใ้นคดีล้มละลำยและศำลได้มี
ค ำสัง่รับค ำฟอ้งหรือ ศำลได้มีค ำสัง่รับค ำขอช ำระหนีแ้ล้ว จึงจะสำมำรถตดัเป็นหนีส้ญูได้ 

4.3     เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ป็นกำรให้กู้ ยืมเพื่อกำรพำณิชย์ เพื่อโครงกำร และเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค ส ำหรับใข้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ หรือส ำหรับขยำยกิจกำรอนัเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ  
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ ณ สิน้ปี 2561-2562 มีรำยละเอียดดงันี ้
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เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้(หนว่ย:ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,133.97 952.78 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ 3.62 3.49 

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 1,137.59 956.27 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.29) (376.29) 

หกั  คำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ (0.46) (0.04) 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ สุทธิ 763.84 579.94 

  
 นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ส ำหรับเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีน้ี ้กลุม่บริษัทฯมีกำรจดัชัน้และกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมข้อก ำหนดของธนำคำร
แหง่ประเทศไทย 
ในสว่นของปี 2563 ได้รวมไว้ในหวัข้อเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 

4.4 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืจากการซือ้ลกูหนี ้

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้เป็นรำยกำรซือ้หนีด้้อยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงินมำบริหำร ซึง่มีรำยกำรซือ้ขำยใน
ระหวำ่งปี ซึง่มคีวำมเคลือ่นไหวและยอดคงเหลอืดงันี ้

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้(หนว่ย:ล้ำนบำท) ปี 2561 ปี 2562 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ต้นงวด 2,742.05 3,188.78 

ซือ้เพิ่ม 1,048.58 21.00 

ตดัจ ำหนำ่ยจำกกำรรับช ำระหนี ้ (601.85) (205.35) 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ปลำยงวด 3,188.78 3,004.43 

หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (4.41) (3.51) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืจากการซือ้ลกูหนี ้สุทธิ 3,184.37 3,000.93 

ในปี 2563 มีกำรปรับรำยงำนให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบบัใหม ่มีรำยละเอยีดดงันี ้  
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เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 
 31 ธันวาคม  2563 
ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิตเมื่อ
ซือ้ หรือ เมื่อเกิดรำยกำร (Purchased or originated 
credit impaired) 

2,807.67 100.00 

หัก คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (124.30) (4.43) 
เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 2,683.37 95.57 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

กลุม่บริษัทจะรับรู้ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อซือ้
หรือเกิดรำยกำรเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสญัญำทัง้หมดซึ่งกลุ่มกิจกำรต้องได้รับและกระแสเงินสด
ทัง้หมดซึง่กลุม่กิจกำรคำดวำ่จะได้รับ คิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงปรับด้วยควำมเสีย่งด้ำนเครดิต และกลุม่กิจกำร
จะรับรู้จ ำนวนเงินของกำรเปลีย่นแปลงของผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำย ุเป็นผลก ำไรหรือขำดทนุ
จำกกำรด้อยค่ำในก ำไรหรือขำดทนุ โดยกลุม่กิจกำรจะรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึน้ของผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุเป็นผลก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ แม้ว่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุ
ดงักลำ่วเป็นจ ำนวนเงินที่น้อยกว่ำผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ซึ่งเคยรวมในกระแสเงินสดที่ประมำณกำร 
กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก 

4.5 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนจ ำนวนรวม 605.14  ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า(บาท) ภาระผูกพัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้ำของ 27,566,787 ไมม่ี 
ใบอนญุาตทางการเงิน เป็นเจ้าของ 554,000,000 ไมม่ี 
คำ่ควำมนิยม เป็นเจ้ำของ 23,576,727 ไมม่ี 

4.6 เคร่ืองหมายการค้าและลิขสทิธ์ิ 

ณ 31 ธนัวำคม  2563 กลุม่บริษัทฯ มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ จ ำนวน 2 เคร่ืองหมำย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้  

เคร่ืองหมาย
การค้า/บริการ 

ประเภท 
ส าหรับ สถานะ ออกให้ สิน้สุด เลขที่ 

 
บริกำร 

บริกำรให้กู้ยืม รับจ ำนอง  
รับจ ำน ำ 

อนมุตั ิ 29 ม.ค. 56 10 พ.ย. 64 บ56313 
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บริกำร 

บริกำรให้กู้ยืม รับจ ำนอง  
รับจ ำน ำ 

อนมุตั ิ 4 เม.ย.54 17 ก.พ. 63 บ49642 

4.7 นโยบายการลงทุน 

4.7.1 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทฯ ลงทนุในบริษัทยอ่ยโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท ธุรกิจ ทนุท่ีออกและช ำระ
แล้ว (ล้ำนบำท) 

ร้อยละของกำรลงทนุ มลูคำ่เงินลงทนุ 

ลงทนุทำงตรง 
บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั ให้สินเช่ือเช่ำซือ้และ

ให้กู้ยืมเงิน 
150.00 99.99 150.00 

บริ ษัทบ ริหำรสินท รัพ ย์  เ อ
สดบับลวิพี จ ำกดั 

บริหำรสนิทรัพย์ 
100.00 85.00 85.00 

บริ ษัท ศ รีสวัสดิ์  พำว เวอ ร์ 
2014 จ ำกดั 

ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ติ ด ต ำ ม
หนีส้ิน ให้บริกำร
สินเช่ือ  นำยหน้ำ
ประกนัวินำศภยั 

2,000.00 99.99 1,999.97 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 

ลงทนุในกิจกำรอื่น 
300.00 99.67 299.00 

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจการเงินทนุ 
2,756.24 82.04 7,730.16 

บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั ท ำ platform ส ำหรับ
ให้บริกำรในกำรปลอ่ย
สนิเช่ือ 

5.00 75.00 3.75 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ ดิจิตอล จ ำกดั ให้บริกำรสินเช่ือส่วน
บคุคลดิจิทลั 

50.00 99.99 50.00 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  แคปปิตอล 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือส่วน
บุ ค ค ลภ ำ ย ใ ต้ ก ำ ร
ก ำกบั 

300.00 65.00 195.00 

รวม 10,512.88 
ลงทนุทำงอ้อม (ผำ่นบริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั) 
บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิส ใ ห้บ ริ กำ ร ด้ ำนกำ ร 300.00 99.99 299.49 
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เซส จ ำกดั บริหำรจัดกำรและที่
ปรึกษำ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  เช่ำสินเ ช่ือ 
(ลำว) จ ำกดั 

ให้บริกำรสนิเช่ือ 
12.08 90.00 10.96 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตำนี 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือรำย
ย่ อ ย ร ะ ดับ จั ง ห วั ด
ภำยใต้กำรก ำกบั 

10.00 99.99 10.00 

บริษัท ศรีสวัสดิ์  พิโก้ ยะลำ 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือรำย
ย่ อ ย ร ะ ดับ จั ง ห วั ด
ภำยใต้กำรก ำกบั 

10.00 99.99 10.00 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ นรำธิวำส 
จ ำกดั 

ให้บริกำรสินเช่ือรำย
ย่ อ ย ร ะ ดับ จั ง ห วั ด
ภำยใต้กำรก ำกบั 

10.00 99.99 10.00 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่เป็นประโยชน์หรือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ 
ก ำไร และศักยภำพกำรเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยจะเป็นไปตำม
นโยบำยของบริษัทฯ อีกทัง้กำรลงทุนต้องเป็นกำรด ำรงสดัสว่นกำรถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรและควบคุม
บริษัทย่อย หรือมีส่วนก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจำกนี ้กำรลงทุนจะเป็นไปได้ทัง้ใน
รูปแบบกำรลงทุนเอง กำรร่วมทุน หรือกำรลงทุนบำงส่วน อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สำมำรถสง่ตวัแทนไปเป็นกรรมกำรได้  

4.7.2 นโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ นอกจำกกำรลงทนุอนัเก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินงำนหลกัของบริษัทฯ  

4.8 สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

4.8.1 สัญญาเงนิกู้ยมืเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเพื่อขอสนิเช่ือกบัสถำบนักำรเงิน 8 แหง่  ดงัรำยละเอียด

ตอ่ไปนี ้
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สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 1 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ วงเงินเบกิเกินบญัชี 
วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท 35 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไมม่ี ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 -- ล้ำนบำท --  ล้ำนบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บริษัทฯ สำมำรถเบิกเงินกู้ ได้โดยอิงสดัสว่นจำกจ ำนวนเงินที่กลุม่บริษัทฯ ให้สินเช่ือกบั

ผู้ เช่ำซือ้ หรือผู้กู้  
 ห้ำมกลุม่บริษัทฯ ให้กรรมกำรกู้ยืมเงินก่อนช ำระหนีธ้นำคำรเสร็จสิน้ทกุวงเงิน  
 กลุม่บริษัทฯ ตกลงไมช่ ำระเงินกู้ยืมเงินกรรมกำรก่อนช ำระหนีธ้นำคำรเสร็จสิน้ทกุวงเงินและ

เงินกู้ยืมกรรมกำรต้องไมค่ิดดอกเบีย้ที่สงูกวำ่อตัรำเงินกู้ของธนำคำร 
 หำกมีเหตกุำรณ์ใดที่ท ำให้สถำบนักำรเงินเช่ือโดยเหตอุนัสมควรว่ำเหตกุำรณ์นัน้กระทบต่อ

ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ถึงขนำดเป็นเหตใุห้ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบริษัทฯ 
ลดลงหรือระงบัลง สถำบนักำรเงินมีสทิธิยกเลกิเง่ือนไขตำมสญัญำเงินกู้ ได้ทนัที 

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

 

สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 2 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ วงเงินเบกิเกินบญัชี 
วงเงิน 2,200 ล้ำนบำท 90 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไมม่ี ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 --  ล้ำนบำท --  ล้ำนบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บริษัทฯ สำมำรถเบิกเงินกู้ ได้โดยอิงสดัสว่นจำกจ ำนวนเงินที่กลุม่บริษัทฯ ให้สินเช่ือกบัผู้

เช่ำซือ้ หรือผู้กู้  
 ส ำหรับวงเงินกู้  1,000 ล้ำนบำท มีเง่ือนไขให้บริษัทฯ ด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ

เจ้ำของ (D/E Ratio) ไมเ่กิน 3 เทำ่ 
  หำกกลุม่บริษัทฯ ผิดนดัหนีห้รือข้อผกูพนัใดๆ ที่ท ำกบัสถำบนักำรเงิน สถำบนักำรเงินมีสิทธิ

เรียกร้องให้ผู้ค ำ้ประกนั ช ำระคืนเงินต้นทัง้จ ำนวน พร้อมทัง้ดอกเบีย้ ค่ำสินไหมทดแทนและ
ภำระติดพนัอื่นๆ 
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สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 3  

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ 
วงเงิน 500 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ค ำ้ประกนักำรใช้วงเงินโดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 --  ล้ำนบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯต้องด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงิน

รวมไมเ่กิน 3.0 เทำ่ (ไมร่วมเงินกู้ยืมกรรมกำร) 
 
สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 4  

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ วงเงินกู้ ระยะยำว 
วงเงิน 2,120 ล้ำนบำท 1,000 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไมม่ี ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 --  ล้ำนบำท 60  ล้ำนบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพันกับทรัพย์สินถำวรของบริษัท ยกเว้นกำรโอนสิทธิใน

ลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินท่ีได้ลงนำมไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงินรวมไม่เกิน 

4.5 เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตำ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีอ ำนำจควบคมุ 

 
สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 5 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะยำว 
วงเงิน 2,500 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 847.22  ล้ำนบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพนักับทรัพย์สินถำวรของบริษัท ยกเว้นกำรโอน

สิทธิในลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกับสถำบนักำรเงินที่ได้ลงนำมไว้
เดิม 

 บริษัทฯต้องด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงิน
รวมไมเ่กิน 4.5 เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
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 ตระกลูแก้วบตุตำ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีอ ำนำจควบคมุในบริษัทเป็นหลกั 
 
สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 6 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะสัน้ วงเงินกู้ ระยะยำว วงเงินเบกิเกินบญัชี 
วงเงิน 500 ล้ำนบำท  1,500 ล้ำนบำท 75  ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 --  ล้ำนบำท 972.18  ล้ำนบำท --  ล้ำนบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไม่ก่อภำระผูกพนักับทรัพย์สินถำวรของบริษัท ยกเว้นกำรโอนสิทธิในลกูหนี ้

และทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินท่ีได้ลงนำมไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงินรวมไม่เกิน 4.5 

เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตำ เป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุในบริษัทเป็นหลกั 

 

สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 7 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะยำว 
วงเงิน 1,460 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั ไมม่ี 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 583.50  ล้ำนบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  บริษัทฯจะไมก่่อภำระผกูพนักบัทรัพย์สนิถำวรของบริษัท ยกเว้นกำรโอนสิทธิ

ในลกูหนีแ้ละทะเบียนรถที่มีสญัญำกบัสถำบนักำรเงินท่ีได้ลงนำมไว้เดิม 
 บริษัทฯต้องด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงินรวม

ไมเ่กิน 4.5 เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 
 ตระกลูแก้วบตุตำ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีอ ำนำจควบคมุในบริษัทเป็นหลกั 
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สถำบนักำรเงินแหง่ที่ 8 

ผู้กู้  กลุม่บริษัทฯ  
ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ ระยะยำว 
วงเงิน 4,775 ล้ำนบำท 
หลกัประกนัและผู้ค ำ้ประกนั บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ค ำ้ประกนัเตม็จ ำนวน 
ภำระหนี ้ณ 31 ธ.ค. 2563 1,775  ล้ำนบำท 
เง่ือนไขอื่นๆ  กลุม่บริษัทฯ สำมำรถเบิกเงินกู้ ได้โดยอิงสดัสว่นจำกจ ำนวนเงินท่ีกลุม่บริษัทฯ 

ให้ควำมช่วยเหลอืกบัลกูค้ำตำมมำตรกำรพกัช ำระหนีเ้พื่อช่วยเหลือลกูหนีใ้น
วงกว้ำงที่ชดัเจน 

 บริษัทฯต้องด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของงบกำรเงินรวม
ไมเ่กิน 4.5 เทำ่ โดยพิจำรณำงบกำรเงินลำ่สดุ 

 บมจ. ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และค ำ้ประกนัเต็มจ ำนวน 
 

4.8.2 ตั๋วแลกเงนิ 

กลุม่บริษัทฯ มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้ที่ได้รับอนญุำตให้เสนอขำยวงเงินรวมทัง้สิน้ 4,000 ล้ำนบำท อำยไุม่เกิน 270 วนั 
เสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ ณ 31 ธันวำคม 2563 มีตัว๋แลกเงินที่ออกขำยแล้วจ ำนวน 200 ล้ำน
บำท  

4.8.3 สัญญาเช่าสาขา   

กลุม่บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีกบับคุคลภำยนอก และบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง เพื่อใช้เป็นสำขำ โดยมีระยะเวลำ
ตำมสญัญำเช่ำสว่นใหญ่ไมเ่กิน 3 ปี เง่ือนไขกำรช ำระเงินรำยเดือน รำย 3 เดือน รำย 6 เดือน และรำยปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีภำระผกูพนัจำกกำรเช่ำสำขำรวม 4,750 สำขำ (รวมสำขำบำงสว่นท่ีบริษัทได้
จ่ำยมดัจ ำคำ่เช่ำลว่งหน้ำก่อนที่จะเร่ิมเปิดด ำเนินกำรในปี 2564) คิดเป็นภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำรวมทัง้สิน้ 935.90 
ล้ำนบำท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ไมม่ี 
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในธุรกิจอื่น 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000400 
ทนุจดทะเบียน : 1,428,078,488  บำท 
ทนุช ำระแล้ว : 1,373,152,393 บำท 

แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,373,152,393 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
Website : www.meebaanmeerod.com 
โทรศพัท์  : 0-2693-5555 
โทรสำร : 0-2573-1565 
บคุคลอ้ำงองิ   
นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

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

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

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

http://www.meebaanmeerod.com/
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 : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกดั 
เลขที่ 175 อำคำรสำธรซติีท้ำวเวอร์ ชัน้ 3/1  
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2680-4037 

ผู้สอบบญัชี : นำงอโนทยั  ลกิีจวฒันะ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3442 หรือ 
นำยไพบลู   ตนักลู            ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4298 หรือ 
น.ส.สนิสริิ  ทงัสมบตัิ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 7352 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 ถนนสำทรใต้ 
แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2344-1000  โทรสำร  0-2286-5050  

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

 

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป   

ช่ือบริษัท : บริษัท เงินสดทนัใจ จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรเช่ำซือ้รถมอเตอร์ไซด์ใหมแ่ละสนิเช่ือสว่นบคุคล 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 150,000,000 บำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัทบริหำรสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 2 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรตดิตำมเร่งรัดหนีส้นิและบริหำรหนีด้้อยคณุภำพ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 100,000,000 บำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
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ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรตดิตำมเร่งรัดหนีส้นิ ,ให้บริกำรสนิเช่ือและเป็นนำยหน้ำประกนัวินำศ
ภยั 

ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 2,000,000,000 บำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 1,3,5,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : กิจกำรเงินทนุ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 2,756,236,205 บำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

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

 
ช่ือบริษัท : บริษัท เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริกำรสนิเช่ือ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 300,000,000 บำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท พี เลน็ดิง้ จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 4,6 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ท ำ platform เพื่อให้บริกำรสนิเช่ือ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 5,000,000 บำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ ดิจิตอล จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 4 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรสนิเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 50,000,000 บำท 
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ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 99/392 อำคำรศรีสวสัดิ์ ชัน้ 4 ซอยแจ้งวฒันะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 300,000,000 บำท 
   
ช่ือบริษัท : Srisawad Vietnam LLC 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1st Floor, VCCI Tower,No. 1, Lenin Avenue , Hung Dung ward, Vinn City, 

Nghe An Province, Vietnam 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจขำยเช่ือ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 33,500,000,000 Dong หรือประมำณ 101.92 ล้ำนบำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ เชำ่สนิเช่ือ (ลำว) จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : บ้ำนโพนทนั ไชเชษฐำ ก ำแพงนครหลวงเวียงจนัทร์ 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรสนิเช่ือ 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 3,000 ล้ำนกีบ หรือประมำณ 12.08 ล้ำนบำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ปัตตำนี จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 31/16 หมูท่ี่ 4 ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมืองปัตตำน ีจงัหวดัปัตตำนี 94000 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรสนิเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใต้กำรก ำกบั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 10,000,000 บำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ยะลำ จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 117 ถนนผงัเมือง 4 ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมืองยะลำ จงัหวดัยะลำ 95000 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรสนิเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใต้กำรก ำกบั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 10,000,000 บำท 
   
ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ พิโก้ นรำธิวำส จ ำกดั 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 354/20 ถนนระแงะมรรคำ ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมืองนรำธิวำส  

จงัหวดันรำธิวำส 96000 
ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรสนิเช่ือรำยยอ่ยระดบัจงัหวดัภำยใต้กำรก ำกบั 
ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว : 10,000,000 บำท 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

7.1.1  ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,428.08 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 1,373,152,393 
บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,373,152,393 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

7.1.2     ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทครัง้ที่ 1 ได้มีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพครัง้สุดท้ำยไปเมื่อวันที่ 29 
พฤษภำคม 2563 ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯครัง้ที่ 1 ใช้สิทธิจ ำนวน 29,834,500 หน่วย แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัแล้ว
จ ำนวน 36,905,142 หุ้น ใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืก็จะหมดอำยไุปโดยไม่ได้ใช้สิทธิ ทัง้นีใ้บส ำคญัแสดงสิทธิฯครัง้ที่ 1 
ได้หมดสภำพกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 30 พฤษภำคม 2563  

 ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขำย ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสำมญัของบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 จ ำนวน 54,926,095 หนว่ย โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทในอตัรำ 25 หุ้นได้รับ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่บริษัทได้ออกแล้วตัง้แตว่นัท่ี 3 กนัยำยน 2563 โดยใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้

 

ช่ือของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 

วนัท่ีออก 3  กนัยำยน  2563 

จดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรำยช่ือ ณ วนัวนัที่  18 สิงหำคม 2563 ในอตัรำสว่น 25 หุ้นสำมญั
ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำคำเสนอขำย -0- บำท 

อตัรำกำรใช้สทิธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น 

รำคำใช้สทิธิ 100.00 บำท 

ก ำหนดกำรใช้สทิธิ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนกมุภำพนัธ์ และสงิหำคมของแตล่ะปี โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรกในวนัท ำ
กำรสดุท้ำยของเดือนกมุภำพนัธ์ 2566 ซึ่งตรงกบัวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2566 และวนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยตรงกบัวนัท่ี 29 สงิหำคม  2568 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ ไมเ่กิน 5  ปี 

วนัครบก ำหนด 30  สงิหำคม  2568 
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จ ำนวนที่ออก 54,923,477 หนว่ย 

จ ำนวนคงเหลอื 54,923,477 หนว่ย 

จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับ 54,926,095 หุ้น 
 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นกำรถือหุ้นจำกทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว ตำมที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัท่ี 29  มกรำคม  2564 สรุปได้ดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
29 มกราคม 2564 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

627,237,211 
394,854,856 
100,582,196 
50,276,399 
81,523,760 

45.68 
28.76 
7.32 
3.66 
5.94 

2.         บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 146,372,351 10.66 

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

125,827,254 
62,700,000 
63,127,254 

9.16 
4.57 
4.59 

4 South East Asia UK (Type C) Nominees  32,856,584 2.39 

5. State Street Europe Limited 29,661,100 2.16 

6. กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 17,554,330 1.28 

7. นำยสทุธิศกัดิ์  ชยัประดษิฐ 8,824,513 0.64 

8. ส ำนกังำนประกนัสงัคมโดย บลจ. ไทยพำณิชย์ 8,765,900 0.64 

9 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำนกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติ
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว 

7,697,400 0.56 

10. กองทนุเปิดไทยพำณิชย์หุ้นระยะยาว พลสั 6,846,620 0.50 

11. ประชำชนทัว่ไป 361,509,130 26.33 
 รวม 1,373,152,393 100.00 

 
หมำยเหตุ/1 นบัรวมกลุม่ครอบครัว ซึง่มใิช่กำรนบัรวมกำรถือหุ้นโดยผู้ที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 แหง่พรบ.
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกั
ภำษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจำรณำจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ทัง้นีค้ณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้น ไม่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักลำ่ว 
หรือเปลีย่นแปลงนโยบำยดงักลำ่วได้เป็นครัง้ครำว โดยอยู่ภำยใต้เง่ือนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นใช้เป็นทุนส ำรองส ำหรับกำรช ำระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงิน
ลงทนุเพื่อขยำยธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีกำรเปลีย่นแปลงสภำวะตลำด ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในอนำคต เป็นต้น 

7.4         การออกตั๋วแลกเงนิ 

กลุม่บริษัทฯ มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้ท่ีได้รับอนญุำตให้เสนอขำยวงเงินรวมทัง้สิน้ 4,000 ล้ำนบำท อำยไุม่เกิน 270 วนั 
เสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ ณ  31 ธันวำคม 2563  มีตัว๋แลกเงินที่ออกขำยแล้วจ ำนวน 200    
ล้ำนบำท  

7.5         การออกหุ้นกู้ 

กลุม่บริษัทฯ มวีงเงินท่ีสำมำรถออกหุ้นกู้ประเภทตำ่งๆทัง้สิน้  30,000 ล้ำนบำท และกลุม่บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ ไมด้่อย
สทิธิและไมม่ีหลกัประกนั ไมม่ผีู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อขำยให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถำบนั โดยสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุม่บริษัทฯมีหุ้นกู้ที่ออกและขำยแล้วทัง้สิน้ดงันี ้

หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ  

วนัท่ีออก สญัญลกัษณ์ จ ำนวนเงิน อตัรำดอกเบีย้ อำยหุุ้นกู้  วนัท่ีครบก ำหนด 
3 ก.พ. 60 SAWAD212A 2,102,100,000 4.40 4 ปี 3 ก.พ. 64 
8 ส.ค. 63 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 
29 ม.ค. 63 SAWAD221A 500,000,000 2.80 2 ปี 29 ม.ค. 65 
29 ม.ค. 63 SAWAD231A 2,500,000,000 3.40 3 ปี 29 ม.ค. 66 
28 ส.ค. 63 SAWAD228B 700,000,000 3.15 2 ปี 8 ส.ค. 65 
28 ส.ค. 63 SAWAD236B 603,100,000 3.45 2 ปี 9 เดือน 13 มิ.ย. 66 
28 ส.ค. 63 SAWAD242A 1,696,900,000 3.75 3 ปี 6 เดือน 28 ก.พ. 67 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

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

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 13  ทำ่น 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 นำยกดุัน่  สขุมุำนนท์ กรรมกำร 

10 นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

11. นำยวีระ  วีระกลุ  กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

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

13. นำยวีระชยั   งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 นำงโฉมชบำ     สถำพรพงษ์ เลขำนกุำรบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทตำมหนงัสอืรับรองบริษัทฯ 

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

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

1. ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยควำม
ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. พิจำรณำก ำหนดภำรกิจ วิสยัทศัน์ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่ รวมถึง
กำรอนมุตัิงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ   และก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินธุรกิจไปตำมกลยทุธ์ และแผนธุรกิจ
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ที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทัง้นีอ้ำจมีกำรทบทวนกลยุทธ์และเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ 

3. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเข้ำร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจกำร
อื่นๆ หรือลงทนุในบริษัทหรือกิจกำรตำ่งๆ ท่ีน ำเสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำร  

4. ด ำเนินกำรให้บริษัทฯ มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบภำยใน 
และมีระบบควบคมุภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเช่ือถือได้ เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนภำยใน 
และกำรเปิดเผยข้อมลู มีควำมถกูต้อง โปร่งใส เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5. ก ำกับดูแลปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำรรวมทัง้กำรใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทไปในทำงที่มิชอบและพิจำรณำขจัดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสตัย์
สจุริต มีเหตมุีผลและเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี  

6. สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบในงบกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงินที่ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ      
สอบทำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

7. รับทรำบรำยงำนและติดตำมกำรบริหำรกิจกำรจำกกรรมกำรผู้จดักำร   

8. ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ 

9. สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบในงบกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทำน  
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

10. พิจำรณำแตง่ตัง้ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และ/หรือ คณะอนกุรรมกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นเฉพำะเร่ือง 

11. แตง่ตัง้หรือมอบอ ำนำจให้บคุคลอื่นใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรหรือ
อำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักลำ่วมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในเวลำ ที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควรและคณะกรรมกำรอำจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจดงักลำ่วได้ในกรณีที่คณะกรรมกำร
บริษัทได้มอบอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จดักำรหรือบคุคลอื่นท ำหน้ำที่แทนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ 

12. พิจำรณำและอนมุตัิกิจกำรอื่นๆ ที่ส ำคญัอนัเก่ียวกบับริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นก่อน  

(ก) เร่ืองใดๆที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) เร่ืองใดๆที่กรรมกำรมีสว่นได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯระบุให้ต้อง
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเช่นกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัทตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

เร่ืองดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำ
ร่วมประชมุและจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำ
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทฯทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญั 

(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ 

(ค) กำรท ำแก้ไขหรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญกำร
มอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก ำไร
ขำดทนุกนั 

(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) กำรเพิ่มทนุกำรลดทนุกำรออกหุ้นกู้  

(ฉ) กำรควบกิจกำรหรือเลกิบริษัทฯ 

(ช) กำรอื่นใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลำ่ว
ข้ำงต้น 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดงักล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท ำให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจ
มีควำมขดัแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยเว้นแตเ่ป็นกำร
อนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย หลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
อนมุตัิไว้ 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ทำ่น ประกอบด้วย 

1. นำยวินยั วิทวสักำรเวช  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

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

3. นำยวีระชยั     งำมดีวิไลศกัดิ์  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์   เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยนำยวินยั  วิทวสักำรเวช และนำยวีระชัย งำมดีวิไลศกัดิ์ เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนบญัชีและ
กำรเงินเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินของบริษัทฯนำยวินยั  วิทวสักำรเวช ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรี สำขำบญัชี จำก มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ ที่ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม  จ ำกัด 
(มหำชน), และกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระที่ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) นำยวีระชยั 
งำมดีวิไลศักดิ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จำก
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน), 
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ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระที่ บริษัท สินมัน่คงประกนัภยั จ ำกัด (มหำชน) , ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระท่ี บริษัท ออลลำ่ จ ำกดั (มหำชน) 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ทัง้นี ้เมื่อครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งดงักล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำร
แตง่ตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ได้อีก 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน
กบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปีโดยพิจำรณำ
งบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องหลกักำรบญัชีวิธีปฏิบตัิทำงบญัชีกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
กำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชีที่ส ำคญั รวมถึงเหตผุลของฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบักำรก ำหนด
นโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป  

2. วำงแนวทำงและสอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้
ตรวจสอบภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และกำรประเมินผลกำร
ตรวจสอบร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภำยใน ถึงปัญหำหรือข้อจ ำกดัที่เกิดขึน้จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
วำงแผนกำรควบคุมกำรประมวลข้อมูลทำงอิเล็คโทนิกส์ และกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูเพื่อป้องกันกำร
ทจุริตหรือกำรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทำงที่ผิดโดยพนกังำนบริษัทฯ หรือบคุคลภำยนอก และพิจำรณำควำมเป็นอิสระ
ของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

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

4. พิจำรณำคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณ
งำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำร
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย รวมทัง้พิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้พิจำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวเพื่อน ำเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่ไป ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญตัิของกฎหมำยที่
เก่ียวข้องและเพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
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6. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดและจะต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบทัง้นี ้
รำยงำนดงักลำ่วจะต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยำ่งน้อย 

- ควำมเห็นเก่ียวกับกระบวนกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ถึงควำม
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 

- รำยงำนอื่นใดที่เห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

7. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้มีหน้ำที่ในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน้ำที่
อื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรทนัทีในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- รำยกำรท่ีมีหรืออำจก่อให้มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- ข้อสงสยัหรือสนันิษฐำนว่ำอำจมีกำรทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

- ข้อสงสยัวำ่อำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือข้อก ำหนดใดๆของส ำนกังำน กลต. และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

- รำยงำนอื่นใดที่เห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรทรำบ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนและได้มีกำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรแล้ววำ่ต้องด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกันหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขดงักลำ่วโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดงักลำ่ว
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วแตก่รณีได้ 
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8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจที่จะขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำ
จ ำเป็นด้วยคำ่ใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียกขอข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ
เพิ่มเติมในเร่ืองตำ่งๆ ได้ 

10. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ/หรือด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสีย่ง ทบทวนกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจของผู้บริหำรทบทวนร่วมกับผู้บริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นต้น 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท ำให้
กรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมติให้ควำมเห็นในรำยกำรที่
กรรมกำรตรวจสอบทำ่นนัน้หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) มี
สว่นได้สว่นเสยีหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวน  4  ทำ่น ประกอบด้วย 

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

นำงวนำพร        พรกิติพงษ์  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรบริหำรมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีนบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดงักลำ่ว กรรมกำรบริหำรที่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ได้อีก 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

1.     พิจำรณำก ำหนดภำรกิจ วิสยัทศัน์ นโยบำย กลยทุธ์ เปำ้หมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัทฯ และกลุม่ 
เป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำร ด ำเนินธุรกิจไปตำมแผนที่
ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทัง้นีอ้ำจมีกำรทบทวนกลยุทธ์และเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัท 

2.     พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอก่อนที่จะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
ฯพิจำรณำและอนุมัติ  ทัง้นี ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณ
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รำยจ่ำยประจ ำปี ในระหวำ่งที่ไมม่ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ และให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ
ทรำบในที่ประชมุครำวตอ่ไป 

3.      พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำสญัญำ และ /หรือธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำร/สถำบันกำรเงิน กำรให้สินเช่ือและเงินให้กู้ ยืม กำรขำยหลักประกันหรือ
ทรัพย์สินรอกำรขำย  กำรจัดซือ้จัดจ้ำงซึ่งทรัพย์สิน /บริกำร ตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำร หรือภำยใต้วงเงินท่ีก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำร 

4.     มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำรบริหำรคนหนึง่หรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด  โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริหำร  หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บคุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็ นสมควรซึ่ง
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ๆ  ได้ตำมที่เห็นสมควร  

5.     มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท ำให้
คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  โดย
คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้
พิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วภำยใต้ข้อบงัคบัหรือประกำศหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง   

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีจ ำนวน 6 ทำ่นประกอบด้วย 

1. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
2. พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำยสคุนธ์ กำญจนหตัถกิจ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยสมยศ เงินด ำรง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6. นำยประยงค์ แสนนวล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
         นำยวศิษฐ์ กำญจนหตัถกิจ เลขำนกุำรกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ โดยกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตัง้อีกได้ และให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1. พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลมุถึงควำมเสี่ยง
ประเภทตำ่ง ๆ ท่ีส ำคญั เช่น ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงิน ควำมเสีย่งด้ำนกำรลงทนุ และควำมเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่
ช่ือเสยีงของกิจกำร เป็นต้น เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ 

2. ก ำหนดยทุธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำม
เสีย่ง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดแูลปริมำณควำมเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

3. ดแูลและติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่ได้รับอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

4. ก ำหนดเกณฑ์วดัควำมเสีย่งและเพดำนควำมเสีย่งที่บริษัทจะยอมรับได้ 

5. ก ำหนดมำตรกำรท่ีจะใช้ในกำรจดักำรควำมเสีย่งให้เหมำะสมตอ่สภำวกำรณ์ 

6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ
และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

7.  รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอเก่ียวกบักำรบริหำร กำรด ำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของ
บริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและ
กลยทุธ์ที่ก ำหนด 

8.  จดัให้มีคณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่งตำมควำมจ ำเป็น 

9.  สนบัสนนุคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนบคุลำกร งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จ ำเป็นให้สอดคล้อง
กบัขอบเขตควำมรับผิดชอบ 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน 3 ทำ่นประกอบด้วย 

1. พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
3. นำยวีระชยั  งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

 นำยประยงค์  แสนนวล เลขำนกุำรกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปีนบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบ
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ดงักลำ่ว กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำร
แตง่ตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ได้อีก 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

1. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำและคณุสมบตัิของผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ยและกรรมกำรผู้จดักำร  
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2.   ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยและ
กรรมกำรผู้จดักำร ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3.   ก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนส ำหรับกรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ย กรรมกำรผู้จดักำร 

4.   พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และน ำเสนอต่อผู้ ถือหุ้น     เพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 

5.  พิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรผู้จดักำรตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

6.  ทบทวนและสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดงำนของกรรมกำรผู้ จัดกำร เป็นประจ ำทุกปีและรำยงำน     ให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ 

7.  ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดงักลำ่วข้ำงต้น จะไม่รวมถึง
กำรมอบหมำยที่ท ำให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  สำมำรถพิจำรณำให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) มี
สว่นได้สว่นเสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องน ำเสนอเร่ืองดงักลำ่วต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ
ตอ่ไป 

8.1.6  คณะกรรมการสินเชื่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 คณะกรรมกำรสนิเช่ือ มีจ ำนวน  4  ทำ่นประกอบด้วย 

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

 นำยวศิษฐ์   กำญจนหตัถกิจ  เลขำนกุำรกรรมกำรสินเช่ือ  

 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรสนิเช่ือ 

กรรมกำรสินเช่ือ มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปีนบัแต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ ทัง้นี ้เมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดงักลำ่ว กรรมกำรสินเช่ือที่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ได้อีก 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสนิเช่ือ 
 
1. พิจำรณำอนมุตัิสนิเช่ือที่เกินจำกอ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบริหำร ดงันี ้

1.1 สนิเช่ืออสงัหำริมทรัพย์  ได้ในวงเงินไมเ่กิน 300 ล้ำนบำท 
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1.2 กำรแก้ไขและกำรปรับปรุงหนี ้
ทัง้นีจ้ะไมร่วมถงึกำรพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่น
ได้เสยีหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้พจิำรณำขอบเขตสนิเช่ือ
ในสว่นท่ีไมเ่กินจำก Single Lending Limit ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้
ไมเ่กินจ ำนวน 500 ล้ำนบำท ทัง้นี ้Single Lending Limit  ให้หมำยถึงจ ำนวนเงินท่ีจะสำมำรถให้กู้ ได้สงูสดุ 
โดยให้หมำยรวมถงึผู้กู้ , บริษัทท่ีผู้กู้มีอ ำนำจควบคมุ รวมถงึกลุม่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้กู้  

2. น ำเสนอรำยงำนสรุปกำรให้สนิเช่ือรำยใหญ่ และ/หรือกำรแก้ไขปรับปรุงหนีต้อ่คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

8.1.7 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ ำนวน 5 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
2. นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ  กรรมกำรผู้จดักำร 
3. นำยสมยศ  เงินด ำรง  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำสนิเช่ือ 
4. นำงวนำพร  พรกิติพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

           4.     นำยประยงค์  แสนนวล  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบคุคลและพฒันำบคุคล 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ดงัตอ่ไปนี ้

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

2.     พิจำรณำอ ำนำจออกค ำสัง่  ระเบียบ  ประกำศ  บนัทกึ  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมนโยบำย 

3.     ควบคมุดแูลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

4.     ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรถอดถอน 
กำรก ำหนดเงินคำ่จ้ำง คำ่ตอบแทน พิจำรณำควำมดีควำมชอบ โบนสัพนกังำน สวสัดิกำร และ    กำรเลิกจ้ำง 
พนกังำนในต ำแหนง่ผู้บริหำรในระดบัตำ่งๆ ของบริษัทฯ 

5.     ด ำเนินกำรตกลงผูกพนัในกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยสำมำรถพิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ
ของบริษัทฯ ภำยในวงเงินไมเ่กินท่ีก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำรของบริษัทฯ         ซึง่ผ่ำนกำร
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว 

6.      มอบอ ำนำจหรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเห็นสมควรท ำหน้ำที่แทนในเร่ืองที่จ ำเป็น
และสมควรโดยให้อยูใ่นดลุพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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7.     มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร และ /หรือคณะกรรมกำร
บริหำร  

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
จะไม่รวมถึงกำรมอบหมำยที่ท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
สำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   โดยเร่ืองดงักลำ่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและที่
ประชมุคณะกรรมกำรเพื่ออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรค้ำปกติ 
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและ
หลกัเกณฑ์ โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วแล้ว 

8.1.8 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556  เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน 2556 ได้แตง่ตัง้นำงโฉมชบำ สถำพรพงษ์ เป็น
เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขำนกุำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบหลกัในกำรจดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรใน
นำมของบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบ ดแูล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร 

ทัง้นีน้ำงโฉมชบำ สถำพรพงษ์ ได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรประกำศนียบัตรพฒันำกรรมกำร (DAP) ของสมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ในปี 2548 และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรประกำศนียบตัรส ำหรับเลขำนกุำรบริษัท 
รุ่นท่ี 56/2014  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัท 

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

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
3. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

อ านาจอนุมัติและด าเนินการ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯครัง้ที่ 10/2556 เมื่อวนัที่ 16 ตุลำคม 2556 ได้อนุมตัิระเบียบอ ำนำจอนุมตัิและ
ด ำเนินกำร ฉบบัท่ี 2/2556 และปรับปรุงใหมเ่มื่อวนัท่ี 23  กนัยำยน  2557  โดยมีขอบเขตอ ำนำจกำรอนมุตัิวงเงินใน
กำรลงทนุ กำรเงิน กำรให้สนิเช่ือและวงเงินคำ่ใช้จ่ำย สรุปดงันี ้
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ประเภทธุรกรรม 
อ ำนำจอนมุตั ิ

คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

กรรมกำรผู้จดักำร 

กำรลงทนุในบริษัทใหม ่หรือบริษัทอื่น ไมเ่กิน 15 ล้ำนบำท  - 
กำรกู้ยืมเงิน ไมเ่กิน 200 ล้ำนบำท  ไมเ่กิน 50 ล้ำนบำท 
กำรให้สนิเช่ือและเงินให้กู้ยืม    

- มีหลกัประกนั (สงัหำริมทรัพย์) ไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท ไมเ่กิน 2 ล้ำนบำท ไมเ่กิน 1 ล้ำนบำท 
- มีหลกัประกนั (อสงัหำริมทรัพย์) ไมเ่กิน 30 ล้ำนบำท ไมเ่กิน 7 ล้ำนบำท ไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท 
- ไมม่ีหลกัประกนั ไมเ่กิน 1 ล้ำนบำท ไมเ่กิน 0.7 ล้ำนบำท ไมเ่กิน 0.5 ล้ำนบำท 

กำรซือ้ เช่ำ ทรัพย์สนิถำวร  
(กรณีเกินงบประมำณ) 

ไมเ่กิน 10 ล้ำนบำท 
 

ไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท 

คำ่ใช้จ่ำย (ตอ่ครัง้หรือโครงกำร)    
- ค่ำประชำสัมพัน ธ์  ประนอมหนี ้

จ ำหน่ำยหนีสู้ญ ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 
วิจยัข้อมลู 

ไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท  ไมเ่กิน 1 ล้ำนบำท 

- คำ่รับรอง คำ่เดินทำง  ไมเ่กิน 0.5 ล้ำนบำท  ไมเ่กิน 0.1 ล้ำนบำท 
- คำ่บริจำค ไมเ่กิน 2 ล้ำนบำท  ไมเ่กิน 1 ล้ำนบำท 

8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะร่วมกนัก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรพิจำรณำสรรหำ
กรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้           ด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรจะต้องมีคณุสมบตัิครบตำมพระรำชบญัญตัิมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535  กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคบั และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกับ           กำรพิจำรณำถึง
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นต้น ทัง้นี ้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดว่ำ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตำม 1. เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร    ก็ได้ 
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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3. บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมกำร เทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

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

นอกจำกนีข้้อบงัคบัของบริษัทฯ ยงัมีข้อก ำหนดตอ่ไปนี ้

1. ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือเข้ำ
เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเข้ำเป็น
กรรมกำรในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ    เป็นกำร
แขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

2. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไมช่กัช้ำ หำกมีสว่นได้สว่นเสยีในสญัญำที่บริษัทฯ ท ำขึน้             ไม่ว่ำ
โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

8.2.2 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จะร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรพิจำรณำ
สรรหำบคุคลที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิตำมพระรำชบญัญัติมหำชน
จ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมถึง ประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงคณุสมบตัิอื่นๆ เช่น ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบำย
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และไมน้่อยกวำ่ 3 คน 

คณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระประกอบไปด้วย 

1. ได้รับแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

3. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ได้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำหรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ี
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ยื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำนทัง้นีล้กัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร 
หรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้อนญุำต 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำรผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มี
อ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

6. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน กลต. 

7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำน กลต.  

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่สองล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่น ของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ยื่น
ค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

9. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

10. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

11. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

12. เป็นผู้ที่ได้รับควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

13. สำมำรถอทุิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
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กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีกำร
ตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

ในกรณีที่แต่งตัง้บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำที่ก ำหนดตำมข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจพิจำรณำผ่อนผนัให้ได้ หำก
เห็นวำ่กำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(ข) เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 
3 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1. ได้รับแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
2. เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนด และ 

(ก) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 
และ  

(ข) ไมเ่ป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง

น้อย 1 คนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทฯ 
กรรมกำรตรวจสอบซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับแตง่ตัง้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้อีก 

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยพิจำรณำแตง่ตัง้จำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรงำนในส่วนที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนปกติและกำรก ำหนดนโยบำยและแผนธุรกิจ โครงสร้ำงและ
นโยบำยกำรบริหำรงำนรวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจดักำร   

8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวน 6 คน เป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งต้องเป็นกรรมกำรอิสระด้วย  

8.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

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

8.2.7 คณะกรรมการสินเชื่อ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวน  4 คน โดยพิจำรณำแต่งตัง้จำกกรรมกำรหรือผู้ บริหำรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนในสว่นที่เก่ียวกบักำรพิจำรณำและวิเครำะห์สินเช่ือและหลกัประกนั  เพื่อให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษัท 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 กรรมการบริษัทฯ 

คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม  2563  ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน ทัง้นี  ้กรรมกำรที่เป็นพนักงำนหรือผู้ บริหำรจะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบีย้ประชุม/ 

บ าเหน็จกรรมการ 
ประธำนกรรมกำร 135,000 - 
รองประธำนกรรมกำร 90,000 - 
กรรมกำรท่ีมิได้เป็นพนกังำนหรือผู้บริหำร 65,000 - 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรชดุยอ่ย   
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 - 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

25,000 - 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 25,000 - 

ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ณ วนัที่ 24 เมษำยน 2562 และที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 วนัที่  
31 กรกฎำคม 2563 ได้ก ำหนดโบนสักรรมกำรของปี 2562 และ 2563 ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ำยให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่จ่ำยเงินปันผล
เป็นหุ้นสำมญั ทัง้นีโ้บนสักรรมกำรต้องไมเ่กิน 5,000,000 บำท 

ทัง้นี ้รำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำรท่ีแตล่ะรำยได้รับในงวดปี 2562 – 2563  มีดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  โบนัสกรรมการ 

2562 2563 2562 2563 

นำยสคุนธ์ กำญจนหตัถกิจ ประธำนกรรมกำร  1,620,000 1,620,000 894,000 1,066,000 
พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำน

กรรมกำรสรรหำฯ 
1,080,000 1,080,000 596,030 710,700 

นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ์  กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1,080,000 1,080,000 596,030 710,700 

นำยวินยั  วิทวสักำรเวช รองประธำนกรรมกำร/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

1,380,000 1,380,000 761,590 908,000 

นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำรอิสระ 780,000 780,000 430,460 513,300 
นำยเวทย์  นชุเจริญ/1 กรรมกำร 585,000 - 430,460 - 
นำยพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมกำร 780,000 780,000 430,460 513,300 
นำยวีระ  วีระกลุ กรรมกำรอิสระ 780,000 780,000 430,460 513,300 
น.ส. ดวงใจ  แก้วบตุตำ/2 กรรมกำร 780,000 195,000 - - 
นำยจงฮัน่ ไซ/3 กรรมกำร 97,500 780,000 - 64,100 
นำยกดุัน่  สขุมุำนนท์/4 กรรมกำร - 325,000 - - 
รวม  9,060,000 8,800,000 4,569,490 4,999,400 

หมำยเหต ุ /1   นำยเวทย์  นชุเจริญ ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมกำรตัง้แตว่นัท่ี 17 ตลุำคม 2562 

 /2  น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตำ ขอไม่รับโบนสักรรมกำรในปี 2562 และเข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรใน
เดือนเมษำยน ปี 2563 หลงัได้รับต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำรเพิ่มจะไมไ่ด้คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร  

 /3   นำยจงฮัน่ ไซ ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตัง้แต ่13 พฤศจิกำยน 2562 
 /4    นำยกดุัน่  สขุมุำนนท์ ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตัง้แต ่31 กรกฎำคม 2563 
คำ่ตอบแทนอื่น 

ในระหวำ่งปี 2555 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ตกลงขำยหุ้นสำมญัที่ตนถืออยูจ่ ำนวน 35,600 หุ้น ให้กบักรรมกำรใน
รำคำตำมมลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ซึ่งกำรขำยหุ้นดังกล่ำวมีเนือ้หำตีควำมได้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 2 เร่ืองกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท ำให้กลุม่บริษัทฯ ต้องบนัทึกค่ำใช้จ่ำยพนกังำนซึ่งอยู่ภำยใต้
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่ปรับปรุงใหม่และแสดง
เปรียบเทียบไว้ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 36.19 ล้ำนบำท และสว่นเกินมลูค่ำ
หุ้นจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยจ ำนวนเดียวกนั 

8.3.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหำร 13  รำย ได้รับคำ่ตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสัและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกนัสงัคมเงินกองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพ ค่ำต ำแหน่ง ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย เป็นต้น  โดยกำรให้โบนสัแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯจะ
พิจำรณำจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และผลงำนของผู้บริหำรแต่ละคน ส ำหรับกรรมกำร     ให้ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 13 รำย ในปี 2562 และ 15 รำยใน ปี 2563  รวม 66.06 ล้ำนบำทและ 77.24   ล้ำนบำท 
รำยละเอียดดงันี ้

รูปแบบค่าตอบแทน (บาท) ปี 2562 ปี 2563 
เงินเดือนและโบนสั 63,964,267 74,540,528 
ผลตอบแทนอื่นๆ 2,097,206 2,704,581 
รวม 66,061,473 77,245,109 

8.4 บุคลากร 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ มีรำยละเอียดดงัตำรำงตอ่ไปนี ้
 จ านวนพนักงาน (คน) 2561 2562 2563 
ฝ่ำยกำรตลำด 19 2 23 
ฝ่ำยอ ำนวยสนิเช่ือ 61 81 104 
ฝ่ำยบริกำรท่ีปรึกษำกำรลงทนุและรับฝำกเงิน 3 3 2 
ฝ่ำยตรวจสอบ ก ำกบั และพฒันำคณุภำพสนิเช่ือ  354 857 868 
ฝ่ำยกิจกำรสำขำ  31 29 32 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 244 225 209 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร - 91 99 
ฝ่ำยบคุคลและพฒันำบคุคล 30 22 18 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ - 34 45 
สำขำ 6,237 7,527 6,149 
ฝ่ำยกลยทุธ์และบริหำรควำมเสีย่ง 26 26 20 
ส ำนกักรรมกำรผู้จดักำร 11 10 11 
จ านวนพนักงานรวมทัง้บริษัทฯ 7,016 8,907 7,580 

 
 

ประเภทผลตอบแทน (บาท) 2561 2562 2563 
เงินเดือนและโบนสัรวม 1,128,946,797 1,334,403,575 1,491,985,593 
คำ่คอมมิชชัน่ 134,111,234 105,817,368 107,858,899 
ผลตอบแทนอื่นๆ 260,520,934 297,461,448 330,272,520 
ผลตอบแทนรวม 1,523,578,965 1,737,682,391 1,930,117,012 

ทัง้นี ้ส ำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวน 26,858,786 บำท ในปี 2562 
จ ำนวน 31,831,051  บำท ในปี 2563 จ ำนวน 37,741,033  บำท 

8.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
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8.6 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ เช่ือวำ่กำรเติบโตของบริษัทฯนัน้ เกิดจำกพนกังำนท่ีมีควำมซื่อสตัย์และเช่ือมัน่ตอ่องค์กร บริษัทฯ จึงมุง่มัน่
สร้ำงพนกังำนท่ีมคีวำมจงรักภกัดี มีควำมสขุ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมสำมำรถในกำรรักษำบคุคลำกรให้คงอยูก่บั
บริษัทฯ อยำ่งยืนยำวได้ ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัที่จะน ำพำองค์กรไปสูก่ำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนด
นโยบำยคำ่ตอบแทนและสวสัดกิำรของพนกังำนโดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกบัผลประกอบกำร
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจงูใจให้พนกังำนสำมำรถปฏิบตัิงำนได้อยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถและมีประสทิธิภำพ
สงูสดุ 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ จงึจดัท ำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนอยำ่งชดัเจนในรูปแบบตวัชีว้ดัผลงำน  
(KPIs) และมีกำรจดัท ำระบบบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน (Performance Management System) อยำ่งเตม็รูปแบบ  โดยกำร
ประเมินผลงำนดงักลำ่ว หวัหน้ำงำนและผู้บริหำร ด ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล และเปิดโอกำสให้พนกังำนได้
ประเมินผลงำนตนเอง และแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นด้ำนกำรปรับปรุงผลงำนร่วมกบัผู้บงัคบับญัชำด้วย 

ตวัชีว้ดัระดบัองค์กร (Corporate KPI) ของบริษัทฯ ได้รับกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง จนครอบคลมุเกือบทกุมิติของ
กำรด ำเนินงำนในภำคสว่นท่ีมีผลตอ่ผลประกอบกำรของบริษัทฯ โดยตวัชีว้ดัจะได้รับกำรถ่ำยทอดจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร หรือ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ไปจนถึงระดบัพนกังำนผู้ปฏิบตัิกำร ตำมล ำดบั ดงันัน้ พนกังำนแตล่ะคนจะมีตวัชีว้ดั
ของตนเอง ที่สอดคล้องกบัเปำ้หมำยของบริษัทฯ ในแตล่ะปี ตวัชีว้ดันี ้ นอกจำกใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินผลงำนและ
คำ่ตอบแทนของพนกังำนแล้ว ยงัประเมินทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรเพื่อปรับเลือ่นต ำแหนง่ และวำงแผนกำร
พฒันำทกัษะควำมรู้ส ำหรับพนกังำนเป็นรำยบคุคล เพื่อกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมทัง้ระยะสัน้ และระยะยำวอีกด้วย 

ค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดือนและโบนัส 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนพนกังำนตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และผลงำนท่ีท ำได้ โดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสม
เป็นธรรม และสอดคล้องกบัคำ่เฉลีย่ของธุรกิจประเภทเดียวกนั นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ก ำหนดจำ่ยโบนสั และปรับเงินเดือน
ประจ ำปีโดยค ำนงึถึงผลประกอบกำรในแตล่ะรอบปี และผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแตล่ะคน เพื่อเป็นกำรตอบแทน และ
จงูใจให้พนกังำนปฏิบตัิตำมหน้ำที่อยำ่งเต็ม 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี  
นอกเหนือจำกคำ่ตอบแทนพืน้ฐำนทัว่ไป บริษัทฯ ยงัจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพขึน้ ตำมพระรำชบญัญตัิกองทนุ

ส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 โดย พนกังำนผู้ เป็นสมำชิกกองทนุ สำมำรถเลอืกจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุเป็นรำยเดือน ในอตัรำ
ร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุ ในอตัรำร้อยละ 3-7 % ของเงินเดือนพนกังำน (อตัรำกำร
จ่ำยเงินสมทบจำกนำยจ้ำงขึน้อยูก่บัอำยงุำนของพนกังำนผู้ เป็นสมำชิกกองทนุ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสกิรไทย และจะจ่ำยคืนให้แก่พนกังำนเมื่อพนกังำนคนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบยีบวำ่ด้วย
กองทนุของบริษัทฯ  

สวัสดกิารส าหรับพนักงาน 
เพื่อเป็นกำรพฒันำสิง่แวดล้อมในกำรท ำงำนให้กบัพนกังำน นอกจำกกำรจดัให้มีสวสัดกิำรตำ่งๆ ให้กบัพนกังำนตำมที่
กฎหมำยก ำหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัมีกำรปรับปรุงสวสัดิกำรและสทิธิประโยชน์ตำ่งๆ เพิ่มเติม อำทิ เชน่ 

ประกันภยั 
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 -  บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดกิำรด้ำนกำรประกนัสขุภำพ ประกนัชีวิต และประกนัอบุตัิเหต ุ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรรับกำรรักษำพยำบำล รวมทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัพนกังำนและลดภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีสวสัดิกำรพิเศษเป็นคำ่รักษำพยำบำลประจ ำปีส ำหรับพนกังำนอกีด้วย 

- บริษัทฯ อนญุำตให้พนกังำนสำมำรถซือ้ ประกนัภยั และ พรบ.รถจกัรยำนยนต์ และรถยนต์สว่นบคุคล ได้ในรำคำ
พิเศษ 

ผลประโยชน์ในรูปแบบเงนิช่วยเหลือ 
บริษัทฯ จดัให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินชว่ยเหลอืในวำระตำ่งๆ อำทิ ทุนเรียนดีส ำหรับบตุรของพนกังำน, เงินช่วยเหลอืใน
กรณีพนกังำนหรือบพุกำรีเสยีชีวติ เป็นต้น 

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ 
เนื่องจำก ควำมรักควำมสำมคัคีของพนกังำน ถือเป็นหวัใจส ำคญัของกำรปฏิบตัิงำนเพื่อให้ประสบผลส ำเร็จ และมี
ประสทิธิภำพสงูสดุ บริษัทฯ จึงจดัให้มีกิจกรรมเช่ือมควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพนกังำนอนัได้แก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม ่
กิจกรรมกำรแขง่ขนักีฬำภำยในภำค ทัว่ประเทศ กิจกรรม Team Building ประจ ำปีของแตล่ะฝ่ำยงำน รวมถึง กิจกรรมเพื่อ
สงัคม(CSR) เพื่อเปิดโอกำสให้พนกังำนได้ร่วมกนัสร้ำงประโยชน์ให้สงัคม และชมุชนที่ตนเองมีสว่นร่วม  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ มุง่มัน่รักษำพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถให้คงอยูก่บับริษัทฯได้ยำวนำน ซึง่นอกจำกกำรวำงโครงสร้ำงคำ่ตอบแทนทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวแล้วให้เหมำะสมและเป็นธรรมแล้ว  บริษัทฯ ยงัมมีำตรกำรอื่นๆ ในกำรลดอตัรำกำรลำออกของ
พนกังำน (Employee Turnover Rate) และสร้ำงควำมผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังำน เช่น  กำรส ำรวจควำมพงึพอใจและกำร
ก ำหนดแผนกำรพฒันำบคุลำกร เพื่อเปิดโอกำสให้พนกังำนทกุระดบัได้พฒันำและก้ำวหน้ำ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
บริษัทฯ ได้มีกำรจดัท ำโครงกำร และแผนกำรฝึกอบรมพนกังำน ส ำหรับพนกังำนทกุคน และ แผนพฒันำรำยบคุคลขึน้ โดยมี
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้อยำ่งตอ่เนื่องตำมแผน และมีระบบกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมทีช่ดัเจน  ซึง่แผนกำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้พนกังำนประกอบด้วย   
1. กำรปฐมนเิทศพนกังำนใหม ่ แบง่เป็น พนกังำนใหมส่ว่นส ำนกังำนใหญ่ และ สำขำ 
2. แผนกำรฝึกอบรมส ำหรับพนกังำนสำขำ อำยงุำน 0-6 เดือน 
3. แผนกำรฝึกอบรมส ำหรับพนกังำนสำขำ อำยงุำน 6 เดือนขึน้ไป  
4. กำรสอนงำนแบบ Coaching  
5. แผนพฒันำรำยบคุคล  
6. แผนกำรอบรมส ำหรับ  Coach หรือวิทยำกรภำยใน 

นอกจำกแผนงำนฝึกอบรมที่บริษัทฯจดัท ำขึน้ดงักลำ่วข้ำงต้นแล้ว บริษัทยงัได้จดัตัง้หนว่ยงำนท่ีท ำหน้ำที่กระจำย
องค์ควำมรู้และสือ่สำรนโยบำยตำ่งๆของบริษัท เรียกวำ่ หนว่ยงำน HR –Learning HUB เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อยำ่งทัว่ถึง
ของพนกังำนสำขำที่กระจำยอยูท่ัว่ประเทศ  

แพลตฟอร์ม SAWAD Intranet 
เป็นดิจิทลัแพลตฟอร์มกลำง ที่พนกังำนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูที่มีประโยชน์ และนโยบำยขำ่วสำรตำ่งๆขององค์กร 
รวมถงึกำรเช่ือมโยง และแบง่ปันองค์ควำมรู้ ข้อมลูของบริษัทฯ ข้อมลูเกร็ดควำมรู้ตำ่งๆ ท่ีอยูใ่นควำมสนใจของพนกังำน และ 
ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์ของดจิิทลัแพลตฟอร์มดงักลำ่ว คือกำรสร้ำงวฒันธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร เช่ือมพนกังำนเข้ำหำกนั เพื่อ
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พฒันำบคุลำกร และตอ่ยอดศกัยภำพของบคุลำกรมใิห้หยดุนิง่และเทำ่ทนักำรแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้ ในปัจจบุนั นอกจำกนัน้ องค์
ควำมรู้ที่ถกูรวบรวมไว้ในดจิิทลัแพลตฟอร์ม ยงัเป็นเคร่ืองมือที่ชว่ยสง่ตอ่องค์ควำมรู้ไปยงัพนกังำนใหม่ได้อีกด้วย 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
ในทกุๆปี  บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของพนกังำนผำ่นระบบผำ่นช่องทำง Online ภำยในบริษัทฯ  เพื่อหำ
ระดบัดบัควำมผกูพนัและควำมพงึพอใจที่พนกังำนมีตอ่องค์กร  หรือ หำสำเหตขุองกำรลำออก  เพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์มำ
พฒันำกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมยัง่ยืนของบริษัทฯ โดยผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของพนกังำนประจ ำปี 2563 ภำยใต้ 
หวัข้อกำรประเมินเก่ียวกบัควำมผกูพนัธ์ตอ่องค์กร  4 ด้ำน ได้แก่ 
1. ด้ำน ควำมต้องกำรพืน้ฐำน (งำน) / (อปุกรณ์)  
2. ด้ำน กำรสนบัสนนุจำก Management Team และ สมัพนัธภำพกบัผู้บงัคบับญัชำ 
3. ด้ำน กำรท ำงำนเป็นทีม บรรยำกำศในกำรท ำงำน 
4. ด้ำน กำรเติบโต 

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยนื  
บริษัทฯ เช่ือมัน่วำ่วฒันธรรมองค์กรที่ดีจะประสำนควำมสมัพนัธ์ สร้ำงควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของพนกังำน เพื่อมุง่สู่
เปำ้หมำยเดียวกนั และเป็นตวัผลกัดนัให้องค์กรเติบโตได้อยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป  
กำรท ำงำนร่วมกนัแบบ  SAWAD Values มุง่ให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนปฏิบตัิด้วยควำมเข้ำใจ และเต็มใจที่จะน ำ
แนวทำงนีไ้ปสูชี่วิตจริงในกำรท ำงำน ซึง่ประกอบด้วย  คำ่นิยมองค์กรทัง้ 5  ดงันี ้ 
1. S: Speed   คือ รวดเร็วทนัใจ   ควำมขยนัขนัแขง็ของเรำทกุคนบน ควำมเข้ำใจลกูค้ำ ช่องทำงกำรขำยทีเ่ข้ำถึงง่ำย 
ผลติภณัฑ์ที่ครอบคลมุทกุควำมต้องกำร สูก่ำรให้บริกำรท่ีควำมรวดเร็ว ทนัใจ 
2. A: Always Customer First เข้าใจลูกค้า  ควำมเช่ือถือ ไว้วำงใจจำกลกูค้ำ คือท่ีมำของทกุสิ่งทีเ่รำท ำ 
3. W: Willing to Change  ยนิดีปรับเปลี่ยน   ด้วยควำมเช่ือวำ่ คนและองค์กรที่เปิดใจยอมรับและพร้อมตอ่กำร
เปลีย่นแปลง ไมย่อมหยดุนิ่งเทำ่นัน้ท่ีเจริญเติบโต 
4. A: Aim for Cost Efficiency  มุ่งความคุ้มค่า  ลงมือท ำอยำ่งมุง่มัน่ เพื่อประสทิธิภำพสงูสดุในกำรด ำเนินงำน ใช้
ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มคำ่ และสง่มอบประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
5. D: Drive with Integrity ขบัเคลื่อนด้วยคุณธรรม ขบัเคลือ่นองค์กรให้เติบโตอยำ่งยัง่ยืนด้วย ควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ 
รับผิดชอบ และพร้อมสร้ำงคณุคำ่ตอ่สงัคม  
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8.7  นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามัยในที่ท างาน 

บริษัทฯมีนโยบำยให้มีกำรรักษำควำมปลอดภยัที่ดใีนสว่นของอำคำรสถำนท่ี โดยมีระบบและอปุกรณ์ที่มีมำตรฐำน มี
กำรดแูลรักษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม พร้อมทัง้จดัสถำนที่ท ำงำนให้เหมำะสม เอือ้อ ำนวยให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลในกำรท ำงำน และค ำนึงถึงสวสัดิภำพและสขุอนำมยั มีข้อมลูกำรลำหยดุที่เก่ียวเนื่องกับกำรเกิด
อบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 
ในปี 2563 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิท-19 บริษัทได้น ำแผนส ำรองกำรท ำงำนในภำวะฉกุเฉินมำ
ใช้ โดยกำรปรับแผนบคุคลำกรเพื่อให้บคุคลำกรของบริษัท สำมำรถท ำงำนได้อยำ่งปลอดภยัจำกควำมเสีย่งในกำรตดิ
เชือ้ โดยกำรให้พนกังำนที่มีที่พกัอำศยัใกล้สำขำของบริษัทฯ เข้ำท ำงำนที่สำขำใกล้บ้ำนแทนกำรเดินทำงไกลด้วย
ขนสง่สำธำรณะ พนกังำนบำงสว่นก็สำมำรถท ำงำนท่ีบ้ำนได้ งดกิจกรรมที่มีควำมเสีย่งในกำรรับเชือ้โรค เช่น กิจกรรม
กำรตลำดออฟไลน์ กำรออกติดตำมหนี ้กำรยึดหลกัประกัน โดยใช้เป็นกิจกรรมทำงโทรศพัท์และออนไลน์แทน ใน
ระหวำ่งช่วงเวลำที่มีกำรระบำด 
ในสว่นของสถำนที่ท ำงำน จดัให้มีจดุคดักรอง วดัอณุหภมูิ มีกำรฉีดพน่น ำ้ยำฆำ่เชือ้โรค มีเจลแอลกอฮอล์วำงไว้ตำม
จุดสผัสัร่วมต่ำงๆ รณรงค์ให้สวมหน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำที่อยู่ในที่ท ำงำน และปรับเปลี่ยนเวลำกำรพกักลำงวนั
เพื่อลดกำรแออดัในสถำนท่ีทำนอำหำรของพนกังำน เป็นต้น 
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9 การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมั่นกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืนภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อยกระดบักำรด ำเนินกำรที่มีอยู่แล้ว ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนที่ชดัเจน และกระจำยกำรปฏิบตัิ
ไปสูพ่นกังำนของบริษัททกุระดบัชัน้ อนัเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวฒันธรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำงแท้จริง โดย
บริษัทฯได้รับเอำแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่อำจไมจ่ ำกดัเฉพำะสทิธิที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัเป็น
กำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น 
ได้แก่ กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรมีสว่นแบง่ก ำไรของบริษัทฯ กำรได้รับขำ่วสำรข้อมลูของบริษัทฯ อยำ่งเพียงพอ กำร
เข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

นอกจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ยงัได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิในเร่ืองต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) เปิดเผยนโยบำยในกำรสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
(2) มีกำรให้ข้อมูลวนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำ ชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรือ

ประกอบมติที่ขอตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสำรแนบวำระกำร
ประชมุและจะไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผู้ ถือหุ้นในกำรศกึษำสำรสนเทศของบริษัทฯ 

(3) อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอยำ่งเต็มที่ และละเว้นกำรกระท ำ
ใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเข้ำประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุง่ยำกหรือมีคำ่ใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีควำมสะดวกตอ่กำรเดินทำง เป็นต้น 

(4) ประธำนที่ประชุมจะจดัสรรเวลำให้เหมำะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้
ค ำถำมต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมโดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมกับกำรน ำส่ง
หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  และจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำดงักล่ำวไว้บน Website ของ
บริษัทฯ ด้วย 

(5) สง่เสริมให้กรรมกำรบริษัทฯ ทกุคนเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้น 
(6) จดัให้มีกำรลงมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นส ำหรับแตล่ะรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้

กรรมกำร 
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(7) จะด ำเนินกำรให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น กำรนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย ำ 

(8) จะสง่เสริมให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชมุทรำบพร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

(9) จัดให้รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นมีกำรบนัทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถำม และบนัทึกค ำถำม
ค ำตอบ ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้ำน หรืองดออกเสียงอย่ำงไร รวมทัง้บนัทึก
รำยช่ือกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชมุและกรรมกำรท่ีลำประชมุด้วย 

(10) เปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้นบน 
website ของบริษัทฯ ภำยหลงักำรประชมุแตล่ะครัง้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบำยจดักำรให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำร และผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เป็นผู้บริหำร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ตำ่งชำติ ได้รับกำรปฏิบตัิที่เทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีระเบียบวำระ พร้อมค ำอธิบำยและเหตผุล แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนันดั
ประชมุไมน้่อยกวำ่ 14 วนั หรือระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยหรือประกำศที่เก่ียวข้องก ำหนด และในกรณีที่มี
ผู้ ถือหุ้นตำ่งชำติ บริษัทฯ จะจดัให้มีหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภำษำองักฤษตำมควำมเหมำะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมแตล่ะประเภทของหุ้น 

(3) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นให้
ชดัเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระที่ผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ บริหำร ไม่ควรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำร
ลว่งหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนกำรตดัสนิใจ  

(4) ก ำหนดวิธีกำรให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยสำมำรถเสนอช่ือผ่ำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอช่ือ 

(5) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คนเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

(6) สนบัสนนุให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียว
โยง กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
(8) ก ำหนดให้กรรมกำรทกุคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมกฎหมำยจดัส่งรำยงำน

ดงักลำ่วให้แก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ รวมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี   
(9) ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อักษร และแจ้งแนวทำง

ดงักลำ่วให้ทกุคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และห้ำมบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยในท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         รำยงำนประจ ำปี                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 94 
 

บริษัทฯ ภำยใน 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีและเป็นเวลำ 48ชัว่โมง
ภำยหลงัข้อมลูสำรสนเทศส ำคญัถกูเปิดเผย 

(10) ก ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีในวำระใด ต้องงดเว้นจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภำยใน 
ได้แก่   ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้เสยีภำยนอก เช่น ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ 
สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่ำกำรสนบัสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เก่ียวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลำ่วได้รับกำรดแูลเป็นอย่ำงดี และจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทกุฝ่ำยตำม
แนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั รักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไมก่ระท ำกำรใดๆ อนั
เป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด
ให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่ำงยัง่ยืน เพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดี 

ลกูค้ำ  : มุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ เอำใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้ำ โดย
ลกูค้ำจะต้องได้รับบริกำรที่ดี มีคณุภำพ เป็นธรรม และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ 
รวมทัง้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด มีกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพของบริกำรให้สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รักษำสมัพันธภำพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลกูค้ำอยำ่งจริงจงั และสม ่ำเสมอ รวมถึงไมน่ ำข้อมลูของลกูค้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

พนกังำน : 
 

ปฏิบตัิกบัพนกังำนอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวสัดิกำร และ
กำรพฒันำศกัยภำพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอย่ำงเท่ำ
เทียมและเสมอภำคกัน โดยถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ และ      เป็นปัจจัย
ส ำคญัในกำรผลกัดนัองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเสริมสร้ำงวฒันธรรม
และบรรยำกำศกำรท ำงำน เป็นทีม สง่เสริมกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนให้มี
ควำมก้ำวหน้ำ มีควำมมัน่คงในอำชีพและคณุภำพชีวติ รวมทัง้รักษำสภำพแวดล้อมและควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
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คูค้่ำและเจ้ำหนี:้ ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไมเ่อำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสตัย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รักษำผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่ำและเจ้ำหนี ้โดยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกติกำ   ที่ก ำหนด
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำงๆ อย่ำง
เคร่งครัด และมีกำรปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนีอ้ยำ่งเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำมก ำหนดเวลำ กำร
ดแูลหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั และเง่ือนไขอื่นๆ ตำมข้อสญัญำอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่ค้ำ และเจ้ำหนีล้่วงหน้ำ หำกไม่
สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อผกูพนัในสญัญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว 

คูแ่ขง่ : ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลกัสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกั
ปฏิบตัิกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขนัที่ดีอย่ำงเสมอภำคกนั         ไม่
กีดกันผู้อื่นในกำรเข้ำร่วมแข่งขนัทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร
กลำ่วหำ ให้ร้ำยปำ้ยส ีและโจมตีคูแ่ขง่โดยปรำศจำกมลูควำมจริง หรือมีกำรกระท ำกำรใด ๆ  ที่
ไมเ่ป็นธรรมตอ่กำรแขง่ขนั    

ชมุชน สงัคม :  
และ 
สิง่แวดล้อม 

มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน
ด้ำนควำมปลอดภยั คณุภำพชีวิต และกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สง่เสริมกำรใช้พลงังำน
อยำ่งมีประสทิธิภำพ ตระหนกัถึงคณุภำพชีวิตของชุมชนและสงัคม      ตลอดจนค ำนึงถึงกำร 
ด ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรปฏิบตัิงำนและกำรตดัสินใจ กำรด ำเนินกำร
ใด ๆ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและ
ข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน กลต. และ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่อำจมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนกำร
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) เปิดเผยข้อมลูตำ่งๆ ของบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เช่นงบกำรเงิน แบบ
แสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี โดยเฉพำะข้อมลูตำมรำยงำนงบกำรเงินจะต้อง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปในประเทศไทย และผำ่นกำรสอบทำนหรือตรวจสอบจำกผู้สอบ
บญัชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนกำรเผยแพร่ 

(2) สนบัสนุนกำรเปิดเผยข้อมูลทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(3) เปิดเผยรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย
ดงักลำ่ว ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็ปไซด์ของบริษัท 

(4) เปิดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีในรำยงำนประจ ำปี 
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(5) เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวน
ครัง้  ที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุในปีที่ผำ่นมำและควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำที่ รวมถึงกำรฝึกอบรมและ
พฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอยำ่งตอ่เนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

บริษัทมีหนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นผู้ท ำหน้ำที่สื่อสำรกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์ และภำครัฐที่เก่ียวข้อง 
เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดของทำงกำร เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ เก่ียวข้องทุก
กลุม่อย่ำงเท่ำเทียม โดยในปี 2563 ผู้บริหำรระดบัสงูและนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้เปิดเผยข้อมลูของบริษัทผ่ำนกิจกรรม
สือ่สำรตำ่งๆดงันี ้ 

กิจกรรม จ านวนครัง้ จ านวนบริษัท จ านวนราย 

กำรประชุมกับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 
(Analyst Meeting) 

3 90 123 

กำรพบปะกับนกัลงทุนและนกัวิเครำะห์, กำรประชุมทำงโทรศพัท์ 
(Company visit/One on one Meeting, Conference call) 

95 360 524 

กำรเข้ำร่วมงำนประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) (Virtual) 8 59 118 

เข้ำร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) 4   

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน  13 ท่ำน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมกำรที่มำ
จำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน  4  ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน  9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิ
เป็นอิสระตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน กลต. ก ำหนด จ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของส ำนกังำน 
กลต.ที่ได้ก ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด คณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทัง้ด้ำน
ธุรกิจ บญัชีและกำรเงิน ซึง่เก่ียวข้องและสนบัสนนุธุรกิจบริษัทฯ ทัง้หมด  

(2) ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯก ำหนดไว้วำ่ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีกรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่ง1 ใน 3 
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น  1 ใน 3 
กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกนั
ว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่ง
อยำ่งไรก็ตำม กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจได้รับเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้ 

(3) กรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทยอ่ยที่ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  
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(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับผู้บริหำรระดบัสูง
อยำ่งชดัเจนโดยคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร
ในระดบันโยบำย ขณะที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนด  

(5) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ มำจำกกำรเลือกตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้จดักำร มีอ ำนำจหน้ำที่แบง่แยกกนัชดัเจนเพื่อเป็นกำรถ่วงดลุกำร
จดักำรและไมม่ีผู้ใดมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ กรรมกำรผู้จดักำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดักำรงำนประจ ำวนัของ
บริษัทฯ ภำยใต้กรอบนโยบำยตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯโดยมีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรไว้อยำ่งชดัเจน  

(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (รำยช่ือเลขำนุกำรบริษัทฯ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ใน
หวัข้อ 9.1.6) 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรขึน้อีก4 คณะเพื่อช่วยก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน   

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ทำ่น ทกุทำ่นเป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่เฝำ้
สงัเกตประสิทธิผลของงำนตรวจสอบกำรจดักำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมทำงกำรเงินและกำรบญัชีภำยใน
และกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมทัง้หน้ำที่อื่นตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

(2) คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผู้ บริหำร 4 ท่ำนโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ช่วยฝ่ำยจัดกำรในกำรบริหำรงำนประจ ำวันภำยใต้กรอบนโยบำยที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 6 ท่ำน เป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระและเป็น
กรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมเห็นชอบ ก ำหนดยทุธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดแูลปริมำณ
ควำมเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

(4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำร
อิสระ 2 ทำ่นโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีหน้ำที่พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงใน
กำรสรรหำและกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้ บริหำร
ระดบัสงู ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน ให้สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
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ในอตุสำหกรรมเดียวกนัเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้อนมุตัิค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสงู 
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ น ำเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

(5) คณะกรรมกำรสนิเช่ือ มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ในสำยงำนกำรวิเครำะห์สินเช่ือ โดยคณะกรรมกำรสินเช่ือ มีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรอง 
วิเครำะห์ ประเมิน สนิเช่ือของบริษัท ในสว่นท่ีเกินอ ำนำจอนมุตัิของกรรมกำรบริหำร  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำ
และให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส ำคญัเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์และภำรกิจ กล
ยทุธ์ เปำ้หมำย ควำมเสีย่ง แผนงำนและงบประมำณ รวมทัง้ก ำกบัควบคมุดแูลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีก ำหนดไว้อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล  

(2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลกัษณ์อักษร ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุำยน 2556ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำย
ดังกล่ำว ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดงักลำ่วเป็นประจ ำ 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยได้จดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ประกำศและแจ้งให้
พนกังำนทกุคนรับทรำบและยดึถือปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่ว่ำกำร
ตดัสินใจใดๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เท่ำนัน้ และ
ควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำธุรกรรม
ตำ่งๆ ก ำหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และ
ไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกบัขัน้ตอนด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้
ถกูต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกับดแูลและกำรควบคมุภำยในทัง้ในระดบับริหำร และ
ระดบัปฏิบตัิงำนที่มีประสิทธิภำพ และได้ว่ำจ้ำงบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด เป็นผู้
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) จำกภำยนอกเข้ำมำท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของ
บริษัทฯ และรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอเหมำะสม  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบก ำหนดนโยบำย
บริหำรควำมเสีย่งในภำพรวมทัง้องค์กร ซึง่บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้บริหำรเป็นผู้วิ เครำะห์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่
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อำจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  รับทรำบและเสนอแนะเพื่อจ ำกัดควำมเสี่ยง
หรือจดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สำมำรถยอมรับได้ หำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอปุสรรคต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจไมใ่ห้บรรลเุปำ้หมำยตำมแผนที่ก ำหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเหล่ำนี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะก ำหนดนโยบำยให้มีกำรทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิผลของกำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) บริษัทฯ จะก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ และแจ้งให้กรรมกำร
ทรำบก ำหนดกำรดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรจะประชมุไมน้่อยกวำ่ 6 ครัง้ตอ่ปี 

(2) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้จดักำรจะร่วมกนัก ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเร่ืองเข้ำ
วำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้  

(3) ในกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจดัสง่เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 5  วนัท ำ
กำร เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำที่จะศกึษำข้อมลูในเร่ืองตำ่งๆ อยำ่งเพียงพอ เว้นแตก่รณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งดว่น 

(4) ประธำนกรรมกำรจะส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

(5) ประธำนกรรมกำรจะสนบัสนนุให้กำรประชุมด ำเนินไปในลกัษณะที่เอือ้อ ำนวยให้มีกำรน ำเสนอพิจำรณำ
และอภิปรำยในรูปแบบที่เหมำะสมในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ และเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ในบำงวำระอำจมีผู้ บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดข้อมลูที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ที่เก่ียวข้อง และจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้
สำมำรถน ำไปปฏิบตัิได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ   

(6) คณะกรรมกำรมีสทิธิเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้ จำกกรรมกำรผู้จดักำร หรือเลขำนกุำรบริษัทฯ 
หรือผู้บริหำรอื่นท่ีได้รับมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำร
อำจจดัให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยบริษัทฯ 

(7) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกนัเอง
ตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำร
ร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมกำรผู้จดักำรทรำบถึงผลกำรประชมุด้วย 

(8) ในกำรลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ถือมติเสยีงข้ำงมำกเป็นหลกัโดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมี
เสยีงหนึง่เสยีงโดยกรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้ำร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ถ้ำคะแนนเสยีงเทำ่กนัประธำนในท่ีประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

(9) ในกำรประชมุแตล่ะครัง้ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมประชมุด้วยโดยเป็นผู้บนัทึกรำยงำน
กำรประชมุและจดัสง่ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้องโดยเสนอให้
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ที่ประชมุรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ถดัไปรวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสำรเก่ียวกบักำร
ประชมุตำ่งๆ เพื่อสะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงอิง  

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้สิน้ 12 ครัง้ และ 13 ครัง้ โดยมี
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรแตล่ะทำ่นดงันีU้pat 

ข้อมลูณ 3มิถนุำยน 2555) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2563 
1. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ ประธำนกรรมกำร 12/12 13/13 
2. นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ กรรมกำร 12/12 12/13 
3. นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ กรรมกำร 12/12 12/13 
4. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 11/12 13/13 
5. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 9/12 13/13 
6. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำร 12/12 13/13 
7. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 10/12 12/13 
8. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำร 12/12 12/13 
9. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 11/12 12/13 
10. นำยเวทย์  นชุเจริญ/1 กรรมกำร 7/9 - 
11. นำยพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมกำร 9/12 12/13 
12. นำยวีระ  วีระกลุ กรรมกำรอิสระ 9/12 13/13 
13. นำยจงฮัน่ ไซ/2 กรรมกำร -/2 8/13 
14. นำยกดุัน่  สขุมุำนนท์/3 กรรมกำร - 4/13 

 
หมำยเหตุ /1     นำยเวทย์  นชุเจริญ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ 17 ตลุำคม 2562  

/2   นำยจงฮั่น ไซ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  
10/2562 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 ในปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโค
วิท-19 ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุม และสำมำรถเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็ก
โทรนิกส์ได้หลงัจำกมีประกำศพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563  

/3    นำยกุดัน่  สขุมุำนนท์ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ ำ ปี 2563 เมื่อ
วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะจดัขึน้อย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้ และสำมำรถเรียกประชุมได้ทนัทีกรณีมีวำระ
ส ำคญัที่ต้องพิจำรณำมีกำรจดบนัทึกกำรประชุมไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและมีระบบกำรจัดเก็บที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้  
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2556 ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำมำท ำหน้ำที่ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภำคม 2556 และที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 
31 พฤษภำคม 2556 ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้และจะมีกำรจด
บนัทกึกำรประชมุไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและมีระบบกำรจดัเก็บท่ีสำมำรถตรวจสอบได้กำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรจะสนบัสนนุให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

ในปี 2562 และปี 2563 มีกำรประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ยโดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุแตล่ะครัง้ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2563 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 4/4 
2. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 4/4 
3. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 4/4 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
1. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3/3 3/3 

2. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

3/3 3/3 

3. นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

3/3 3/3 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
1. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 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 แก้วบตุตำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
5. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
6. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
คณะกรรมกำรสนิเช่ือ 
1. นำยฉตัรชยั  แก้วบตุตำ กรรมกำรสนิเช่ือ 5/5 9/9 
2. นำยเวทย์  นชุเจริญ/1 กรรมกำรสนิเช่ือ 3/3 - 
3. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตำ กรรมกำรสนิเช่ือ 5/5 9/9 
4. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำรสนิเช่ือ 5/5 9/9 
5. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำรสนิเช่ือ 5/5 9/9 

หมำยเหตุ /1     นำยเวทย์  นชุเจริญ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ 17 ตลุำคม 2562  
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5. ค่าตอบแทน 

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

(2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดบัสงู เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดภำยในกรอบที่ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอื่น    

(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผู้ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นประจ ำทุกปีเพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) คำ่ตอบแทนที่จะจ่ำยให้แก่กรรมกำรจะเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีด้วย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำร ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท   
เข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมสมัมนำ เพื่อเพิ่มพนูควำมรู้และน ำมำใช้ปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

(2) ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรใหม ่ฝ่ำยจดักำรจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม ่รวมถึงกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ 

(3) คณะกรรมกำรจะจดัให้มีโครงกำรส ำหรับพฒันำผู้บริหำร โดยให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปี
ถึงสิง่ที่ได้ท ำไปในระหวำ่งปี  

ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯได้จัดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรเข้ำรับกำรอบรมในส่วนของกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้สภำวิชำชีพบญัชี ได้แก่ 

เนือ้หำ ผู้จดั ผู้ เข้ำร่วมอบรม/ประชมุ 

แนวปฏิบตัิส ำหรับหน้ำที่ของผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์ 

รองกรรมกำรผู้ จัดกำร บริษัท
เงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 

Update on IFRS9 and other new 
standards 

สมำคมบริษัทจดทะเบียนและ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

รองกรรมกำรผู้ จัดกำร บริษัท
เงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรเตรียมควำมพร้อมกรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดับสูงในเร่ือง Personal 
Data Protection 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์ 

กรรมกำรอิสระ 

รองกรรมกำรผู้จดักำร 
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เลขำนกุำรบริษัท 

กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่ำงๆของ
ตรำสำรหนี ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์ 

เลขำนกุำรบริษัท 

 

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพำะข้อมูลที่เก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงินของ  
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน โดยกำรจ ำกดัจ ำนวนบคุคลที่จะทรำบข้อมลูในวงจ ำกดั และจดัให้มีกำรให้
ควำมรู้แก่ผู้บริหำร เพื่อรับทรำบภำระหน้ำที่ ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภำวะซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทัง้บทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ำมผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูล
ภำยในกระท ำกำรใดๆ ซึง่เป็นกำรขดัตอ่มำตรำ 241 แหง่ พรบ. หลกัทรัพย์คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ ดงันี ้

1) กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ 

2) กรรมกำรผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องไมน่ ำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและ 
ไมว่ำ่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

3) กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องไมท่ ำกำรซือ้ขำยโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ โดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในบริษัทฯ และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมลู
ภำยในของบริษัทฯ อนัอำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่บริษัทฯ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ข้อก ำหนดนีใ้ห้รวม
ควำมถึง   คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ ด้วย
ผู้ใดที่ฝ่ำฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลำ่วจะถือวำ่ได้กระท ำผิดอยำ่งร้ำยแรง 

4) บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมิชอบ  (Insider Trading) โดย
ห้ำม  มิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนระดบัตัง้แตผู่้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป และบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยใน
ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภำยใน 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ ำปี และเป็นเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัข้อมลูสำรสนเทศส ำคญัถกูเปิดเผย 

5) กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป
หรือเทียบเทำ่ จะต้องจดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่บคุคลดงักลำ่ว รวมถึงคูส่มรสและ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะถืออยู ่ให้แก่เลขำนุกำรบริษัทฯ ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัเข้ำรับต ำแหนง่  

6) กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป
หรือเทียบเทำ่ จะต้องรำยงำนรำยกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่ส ำนกังำน กลต. ทกุครัง้เมื่อมีกำรซือ้
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ขำย ภำยใน 3 วนัท ำกำรตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  และแจ้งให้เลขำนกุำร
บริษัทฯ ทรำบถึงกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ 

รำยงำนควำมเคลือ่นไหวของกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 63 

แปลงสภาพ ซือ้เพิ่ม ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 63 

1. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ - - - - - 

2. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช - - - - - 

3. พล.ต.อ. ภำณ ุ เกิดลำภผล - - - - - 

4. นำยวีระชยั  งำมดีวิไลศกัดิ์ - - - - - 

5. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ - - - - - 

6. นำยพินิจ  พวัพนัธ์ - - - - - 

7. น.ส.ธิดำ  แก้วบตุตำ 375,707,982 19,146,874 - - 394,854,856 

8. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตำ 96,956,154 3,126,042 500,000 - 100,582,196 

9. นำยฉตัรชยั  แก้วบตุตำ 47,307,599 2,968,800 - - 50,276,399 

10. นำยสมยศ  เงินด ำรง - - - - - 

11. นำยวีระ  วีระกลุ 271,447 7,422 - - 278,869 

12. นำยจงฮัน่ ไซ - - - - - 

13. นำยกดุัน่  สขุมุำนนท์ - - - - - 

14. นำยประยงค์  แสนนวล 500,000 - - - 500,000 

15. นำงวนำพร  พรกิติพงษ์ 1,024,843 24,740 -  1,049,583 

16. นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์ - - -  - 

 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยำบรรณของบริษัท ใช้ส ำหรับผู้บริหำรของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่ำบุคคล

ดงักลำ่วจะได้ลงนำมรับทรำบหรือไม่ 

ในหลกักำรของกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ กำรมีช่ือเสยีงในด้ำนควำมซื่อสตัย์สจุริต เป็นสิง่ที่มีคำ่อย่ำงยิ่งต่อ

ควำมส ำเร็จของบริษัท ทัง้ยงัมีผลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำและผลก ำไรทำงธุรกิจ เช่นเดียวกบัช่ือเสียงและควำมดี
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งำมของพนกังำนระดบัผู้บริหำรตัง้แต่ระดบัหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มำตรฐำนกำรปฏิบตัิเหลำ่นีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ควำมเช่ือมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ กำรท ำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมำยและต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และเคำรพใน

สทิธิของผู้ ค้ำ และลกูค้ำของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยำบรรณนีเ้ป็นสว่นที่เพิ่มขึน้จำกระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่อื่น ๆ  ของบริษัท  หำกข้อควำมในระเบียบข้อบงัคบั 

ประกำศ หรือค ำสัง่ใด ๆ  ขดัแย้งกบัข้อควำมในจรรยำบรรณ ให้ใช้ข้อควำมในจรรยำบรรณนีแ้ทน 

พนกังำนระดบัผู้บริหำรทกุคน ต้องปฏิบตัิตนตำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ และค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชำในระดบัเหนือขึน้ไป กลำ่วคือ 

(1) ต้องสนบัสนนุนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั ค ำสัง่ ข้อตกลง ประกำศ หรือหนงัสือเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกำศให้พนกังำนทกุคนทรำบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ช่ือเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสภุำพ ให้เกียรติ และให้ควำมนบัถือตอ่ผู้ ร่วมงำน 
(4) ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมตัง้ใจ วิริยะอตุสำหะ รักษำระเบียบแบบแผนและธรรมำภิบำลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอยำ่งอนัดีให้แก่พนกังำนโดยทัว่ไป เพื่อให้บริษัท มีควำมก้ำวหน้ำ และเป็นไปอย่ำงถกูต้องตำม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์และควำมลับของบริษัท ของลูกค้ำ หรือที่ เ ก่ียวกับกิจกำรใด ๆ ที่  
บริษัท ไมพ่งึเปิดเผยโดยเคร่งครัด กำรเผยแพร่ขำ่วสำรต่ำง ๆ อนัเก่ียวกบัธุรกิจกำรเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะต้องกระท ำตำมแนวทำงที่ถกูต้องเหมำะสมที่ได้รับอนุญำตเท่ำนัน้ และต้องกระท ำด้วยควำม
รอบคอบและมีประสิทธิภำพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลำที่เป็นพนักงำนของบริษัท และภำยหลงัจำกพ้น
สภำพของพนกังำนของบริษัท พนกังำนทกุคนตกลงจะรักษำข้อมลูอนัเป็นควำมลบัดงักลำ่วข้ำงต้นไว้เป็น
ควำมลบั หำกมีกำรเปิดเผยหรือสง่ให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลำ่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ให้กบับริษัท พนกังำนตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ควำมเสยีหำยให้แก่บริษัท ตำมที่เกิดขึน้จริงทกุ
ประกำร 

(6) ต้องช่วยกนัระมดัระวงัและปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหำยหรือสญูหำยไม่ว่ำจำกบคุคลหรือ
จำกภยัพิบตัิใด ๆ เทำ่ที่สำมำรถจะท ำได้อยำ่งเต็มที่ รวมทัง้ไมน่ ำสิง่ของใด ๆ ไม่ว่ำอปุกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท 

(7) บริหำรงำนโดยยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทกุระดบั
ของบริษัท ตลอดจนสอดสอ่งดูแลและจัดกำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ใน
บริษัท 
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(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชำอยำ่งใกล้ชิด มีควำมยตุิธรรม ไมม่ีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบตัิตำม ตลอดจนต้องสนบัสนุน และช่วยควบคุมก ำกบัพนกังำนในบงัคบับญัชำให้ปฏิบตัิตำม

ระเบียบ วินยั และข้อก ำหนดของบริษัท ในกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตำม
กฎหมำยคอมพิวเตอร์ กฎหมำยลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดควำม
เสยีหำยตอ่ช่ือเสยีงและภำพลกัษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนกังำนระดบัผู้บริหำรทกุคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทำงที่จะน ำไปสูค่วำมเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลำ่วคือ 

(1) ใช้เวลำท ำงำนของบริษัท ไปท ำอยำ่งอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตวั 
(2) ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์

สว่นตวัหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ ำนำจครอบง ำกำรจัดกำร ซึ่งอำจเป็นผลเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำ
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทำงที่อำจท ำให้เสือ่มเสยีตอ่ต ำแหนง่หน้ำที่และเกียรติคณุของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อควำมที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรแจ้งตอ่บริษัท 
(5) ท ำงำนด้วยควำมประมำทเลินเลอ่ กระท ำกำรใด ๆ อนัไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้บริหำรที่ดี 

เพื่อให้งำนลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนควำมจริงเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอำจจะเป็นผลเสียหำย

ตอ่บริษัท ไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขดัขวำง หรือกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรขดัขวำงกำรปฏิบตัิงำนโดยชอบของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในบริษัท 

หรือออกค ำสัง่ใด ๆ ให้พนกังำนปฏิบตัิในทำงมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ท ำผิดกฎหมำยแพง่และกฎหมำยอำญำ อนัสง่ผลเสยีหำยให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็

ตำม 
(9) เปิดเผยคำ่จ้ำงหรือเงินเดือน อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไมว่ำ่โดยเจตนำหรือไมก็่ตำม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดจำกลกูค้ำ ผู้ ค้ำ คูค้่ำ คูแ่ขง่ หรือบคุคลอื่นใด ที่ท ำ

ธุรกิจกบับริษัท หรือกำรเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้วำ่เกินกวำ่ควำมเหมำะสม ยกเว้นของขวญัตำมประเพณี
นิยม หรือกำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจตำมปกติ หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมธุรกิจอนัน ำมำซึ่งช่ือเสียง
ทำงกำรค้ำ เพื่อเป็นกำรแลกเปลีย่นตำมธรรมเนียมนิยม แต่หำกสิ่งเหลำ่นัน้มีมลูค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท 
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำระดบัตัง้แตผู่้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรำบทนัที 

(11) ให้สนิบนไมว่ำ่โดยตรงหรือผำ่นบคุคลที่สำม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่ำงไม่ถกูต้องต่อตวัแทนของรัฐ ลกูค้ำ
หรือคูค้่ำ ซึง่นบัวำ่เป็นกำรขดัแย้งตอ่นโยบำยของบริษัท 

(12)  กระท ำกำรเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประกำรใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมลูใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลกำรด ำเนินงำน และกำรบันทึกบัญชีให้ผิดไปจำกควำมเป็นจริงโดยเจตนำ ไม่ว่ำเพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตำม 
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(13) ช ำระเงิน หรือจัดกำรทำงธุรกิจโดยมีเจตนำ หรือท ำให้เข้ำใจได้ว่ำส่วนหนึ่งของกำรช ำระเงิน หรือกำร
จดักำรทำงธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจำกวตัถปุระสงค์ที่ได้ระบุในเอกสำรเพื่อกำรช ำระเงิน
หรือกำรจดักำรทำงธุรกิจ 

(14) เป็นบคุคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือมีเหตผุลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยให้สนันิษฐำนได้ว่ำมีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

(15) ไมรั่กษำข้อมลูทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท หรือที่บริษัทได้มำจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงำนและทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่น 
(17) กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงำนที่ไม่ใช่สำยจัดซือ้ขอกำรสนับสนุนจำกผู้ ค้ำหรือคู่ค้ำ (หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขอกำร

สนบัสนนุดงักล่ำวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ หำรือกับสำยจดัซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร ยกเว้น กำรจดักิจกรรมร่วมทำงกำรตลำด ให้กำรตลำดของสำยกำรตลำดและพฒันำธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระท ำกำรอนัเป็นกำรละเลย หรือเอือ้อ ำนวยแก่บคุคลใด ๆ ที่จะเข้ำมำแสวงหำประโยชน์ หรือเข้ำถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจรำจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งกำรกระท ำผิดของผู้
ให้บริกำร ตำมกฎหมำยคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมำยลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3) ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) กำรฝ่ำฝืนท่ีไมร้่ำยแรง: ผู้บริหำรจะได้รับหนงัสอืเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ซึง่จะระบลุกัษณะของกำรฝ่ำ
ฝืนรวมทัง้มลูเหตุที่อำศยัเป็นหลกัของกำรฝ่ำฝืนนัน้ โดยให้โอกำสผู้บริหำรดงักล่ำวโต้แย้งข้อกล่ำวหำ
ดงักลำ่วตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หำกไมส่ำมำรถแก้ปัญหำได้ ให้น ำเสนอเร่ืองดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรวินยัซึ่ง
แตง่ตัง้โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อพิจำรณำ และให้ถือค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรวินยัเป็นท่ีสิน้สดุ 
หำกมีกำรฝ่ำฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหำรไมแ่ก้ไขควำมผิดจำกกำรฝ่ำฝืนในครัง้แรกตำมที่ได้รับหนงัสือ
เตือนนัน้ ผู้บริหำรดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยัอยำ่งเคร่งครัด ซึง่อำจรวมถึงกำรเลกิจ้ำงได้ 

(2) กำรฝ่ำฝืนร้ำยแรงซึ่งรวมถึงกำรฝ่ำฝืนดงัต่อไปนี ้เช่น กำรให้หรือกำรรับสินบน กำรฉ้อโกง กำรเปิดเผย
ข้อมลูควำมลบั หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท ต่อบคุคลที่สำม และกำรกระท ำใด ๆ ที่ เสื่อมเสียต่อ
เกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รำยงำนข้อมูล กำรหำรือ หรือเอกสำรส ำคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชำ: บริษัท อำจพิจำรณำเลกิจ้ำงโดยไมจ่่ำยคำ่ชดเชย และโดยไมจ่ ำเป็นต้องออกหนงัสอืเตอืน
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน 

4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มแีนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชดัเจน จึงได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และ 

ควำมรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้องไว้ ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ำที ่ดงันี ้

1.1.1 ก ำหนดและอนมุตัินโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

1.1.2 อนมุตัิและทบทวนแนวทำงปฏิบตัิส ำหรับมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 
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1.1.3 ก ำกบัดแูลให้มีระบบที่สนบัสนนุตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภำพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.2.1 สอบทำนให้บริษัทฯ มกีำรควบคมุภำยในอยำ่งเพยีงพอ 

1.2.2 สอบทำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.3.1 สง่เสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อให้มัน่ใจวำ่พนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยมกีำรปฏิบตัิ

ตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

พร้อมทัง้สือ่สำรไปยงัพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

1.3.2 ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบงำนและมำตรกำรตำ่งๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ ข้อบงัคบั และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มีหน้ำที่ ดงันี ้ 

1.4.1 ควบคมุและก ำกบัให้มีกำรน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิได้จริง สำมำรถระบคุวำม

เสีย่ง ตรวจสอบ และบริหำรจดักำรให้มีมำตรกำรท่ีเพียงพอในกำรแก้ไขปัญหำได้อยำ่งเหมำะสม รวดเร็ว 

และทนัเวลำ 

1.4.2 สนบัสนนุกำรพฒันำกระบวนกำร รวมทัง้บคุคลำกรเพื่อให้มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ของ

องค์กรบรรลผุล 

1.5 พนักงาน  มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.5.1 ท ำควำมเข้ำใจและปฏิบตัติำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  รวมถงึมำตรกำรอื่นๆ(ถ้ำม)ี และ

เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมตำมที่บริษัทฯก ำหนด 

1.5.2 แจ้งเบำะแสทนัทีเมื่อพบเห็น หรือสงสยัวำ่จะมีกำรคอร์รัปชัน่ ให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัข้อสงสยัในกำรกระท ำกำรคอร์รัปชัน่  

1.5.3 พนกังำนต้องไมเ่ข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม และจะต้องปฏิบตัิ

ตำมมำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด โดยเฉพำะพนกังำนท่ีเก่ียวข้องกบังำน

ที่มีกระบวนกำรหลกัซึง่มีควำมเสีย่งตอ่กำรคอร์รัปชัน่ เช่น งำนจดัซือ้จดัจ้ำง, งำนสนิเช่ือ, กำรพนกังำน,  

งำนกำรเงิน 

1.6 สายงานตรวจสอบ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.6.1 ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนวำ่เป็นไปอยำ่งถกูต้อง ตรงตำมนโยบำย มำตรกำร  

ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ

ตอ่ควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึน้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.6.2 พฒันำเคร่ืองมือกำรประเมินควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ และจดัให้หนว่ยงำนภำยในองค์กร

ประเมินควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ 
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1.6.3 สรุปประเมินควำมเสีย่งน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งระดบัองค์กร  

1.6.4 รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคมุควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชัน่ท่ีฝ่ำยงำนพิจำรณำ และทบทวน

ควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่อยำ่งน้อยทกุ 3 ปี  

1.7  หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มหีน้ำที่ดงันี ้

1.7.1 บริหำรทรัพยำกรบคุคลให้สอดคล้องกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

1.7.2 จดัให้มีกระบวนกำรคดัเลอืก กำรปฐมนเิทศ กำรฝึกอบรม และบทลงโทษที่เก่ียวกบักำรปฏิบตัิ

ด้ำนกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ 

1.7.3 สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมกำรปฏิบตัิในแนวทำงตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลกีเลีย่งกำรกระท ำ

ที่อำจเข้ำขำ่ยกำรคอร์รัปชัน่ 

1.7.4 สือ่สำร เผยแพร่ นโยบำยและมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่และกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพื่อสร้ำง

จิตส ำนกึในกำรปฏิบตัิงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ปรำศจำกกำรคอร์รัปชัน่ 

1.8 หน่วยงานบัญชีและการเงนิ มหีน้ำที่ดงันี ้

1.8.1 บนัทกึ เก็บรักษำข้อมลูและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกบัรำยกำรบญัชีรับจ่ำยและภำษี 

1.8.2 ด ำเนินขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนทำงกำรเงินกำรบญัชีให้สอดคล้องกบัหลกัมำตรฐำนกำรบญัชีที่

ได้รับรองทัว่ไป 

1.8.3 ด ำเนินกำรควบคมุกำรเบิกคำ่ใช้จ่ำยตำมระเบียบและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนเบกิคำ่ใช้จ่ำย คูม่ือ

อนมุตัิคำ่ใช้จ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำน และสอดคล้องกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ 

2. กรอบการควบคุม 

2.1  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดระเบยีบกำรปฏิบตัิงำน ซึง่มีกำรจดัแบง่ภำระหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงบงัคบับญัชำ

และมีกำรอนมุตัิด ำเนินกำรอยำ่งมีขัน้ตอน โดยกระบวนกำรปฏิบตัิงำนจะมีระบบควบคมุภำยใน กระบวนกำร

สอบทำนและควบคมุให้สอดคล้องกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ

ภำยใน ซึง่พนกังำนทกุคนต้องด ำเนินงำนตำมระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนและข้อก ำหนดของบริษัทฯ 

2.2  แนวทางการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนและแนวทำงปอ้งกนัควำมเสีย่งตอ่กำรคอร์รัปชัน่ตำมรูปแบบกำรคอร์รัปชัน่

หลกัๆ ดงันี ้

2.2.1 การให้และรับสินบน 
2.2.1.1 ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั ให้หรือรับสนิบนในรูปแบบใดๆ

ทัง้สิน้ เพื่อตอบแทนกำรให้ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ และห้ำมมอบหมำยให้ผู้อื่นให้หรือรับสนิบน

แทนตนเอง 
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2.2.1.2 ห้ำมเป็นตวักลำงในกำรเสนอให้หรือรับสนิบนใดๆกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  

2.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 

กำรให้หรือรับของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น กบัลกูค้ำ คูค้่ำ ตวัแทน

ทำงธุรกิจให้ปฏิบตัติำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรให้ หรือรับของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้ง

รับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ทัง้นีใ้ห้ยดึหลกักำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ และต้องใช้จำ่ยอยำ่งสมเหตสุมผลและ

สำมำรถตรวจสอบได้ 

2.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไมช่่วยเหลอืหรือให้กำรสนบัสนนุกำรเมืองแก่พรรคกำรเมือง กลุม่กำรเมือง หรือ

นกักำรเมือง ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมถงึไมใ่ห้ใช้ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

2.2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงนิ  สนับสนุน 
2.2.4.1 กำรบริจำคเงิน หรือทรัพย์สนิเพือ่กำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรให้เงิน

สนบัสนนุต้องเป็นไปอยำ่งโปร่งใสถกูต้องตำมกฎหมำย และไมข่ดัตอ่ศีลธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นกำรกระท ำกำร

ใดๆ ที่จะมีผลเสยีหำยตอ่สงัคมสว่นรวม 

2.2.4.2 กำรให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สนิบริจำคเพื่อกำรกศุลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ต้องไมไ่ด้

ถกูน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสนิบน 

2.2.4.3 กำรเบิกคำ่ใช้จ่ำยเพื่อกำรกศุล และกำรให้เงินสนบัสนนุ ให้ปฎิบตัิตำมระเบียบ

ขัน้ตอนกำรปฎิบตังิำนกำรเบกิคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ และคูม่ืออ ำนำจอนมุตัคิำ่ใช้จำ่ยเพื่อกำร

ด ำเนินงำนท่ีบริษัทก ำหนด ทัง้นีก้ำรเบิกจ่ำยต้องระบวุตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐำนท่ีตรวจสอบได้ 

2.3 การหมุนเวียนการปฎบิัตหิน้าที่ของพนักงาน 

สนบัสนนุให้มีกำรหมนุเวียนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำนท่ีรับผิดชอบงำนท่ีมีควำมเสีย่งตอ่คอร์รัปชัน่ เช่น 

หนว่ยงำนจดัซือ้ จดัจ้ำง กำรโยกย้ำยสำขำ เป็นต้น  

5) แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 
5.1 พนกังำนต้องไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทรำบว่ำมีกำรปฏิบตัิงำนที่ขดัแย้งต่อระเบียบค ำสัง่
ของบริษัทหรือเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยหรือเพียงแต่สงสยัว่ำเป็นกำรกระท ำที่คอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัท 
พนกังำนต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำหรือบคุคลที่รับผิดชอบทรำบข้อมลูดงักลำ่ว 
ทัง้นีห้ำกมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถำม สำมำรถขอค ำปรึกษำผู้บงัคบับญัชำ  

5.2 ผู้ที่พบเห็น หรือสงสยัว่ำจะมกีำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรคอร์รัปชัน่ หรือ ได้รับผลกระทบอนัเนื่องจำกกำร
ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่สำมำรถแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทำงใดทำงหนึง่ของบริษัท ดงันี ้              
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 แจ้งโดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร          

 แจ้งโดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบผำ่นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ                

 แจ้งผู้บงัคบับญัชำ    
กรณีที่เป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัผู้บริหำรระดบัสงู หรือกรรมกำรบริษัท ให้แจ้งเร่ืองโดยตรงตอ่ประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          

5.3 พนกังำนพงึต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงตำ่งๆ ตอ่กรณีพบเห็นกำรกระท ำที่
เข้ำขำ่ยกำรคอร์รัปชัน่ 

5.4 บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำนที่แจ้งเบำะแส หรือ ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่นตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในระเบียบเร่ือง กำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่ 
 

6) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ 
 การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
สรุปนโยบำยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ กำรแพร่ขยำย

อำวธุทีม่ีอำนภุำพท ำลำยล้ำงสงู 

 บริษัทมีควำมมุง่มัน่ในกำรปอ้งกนัมิให้บริษัทเป็นแหลง่ฟอกเงินและกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

และกำรแพร่ขยำยอำวธุทีม่ีอำนภุำพท ำลำยล้ำงสงู และให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรปอ้งกนั

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุที่มีอำนภุำพท ำลำย

ล้ำงสงู ดงันัน้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำย ระเบยีบปฏิบตัิ คูม่ือกำรปฏิบตัิงำน เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนของบริษัทด ำเนินไป

อยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำย และกฎระเบียบของหนว่ยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวข้อง ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1) กำรรู้จกัลกูค้ำและกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้ำ (KYC/CDD) : บริษัทก ำหนดให้ลกูค้ำต้อง

แสดงตนทกุครัง้ก่อนสร้ำงควำมสมัพนัธ์/ท ำธุรกรรม โดยแสดงข้อมลูและหลกัฐำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เพื่อให้บริษัท

สำมำรถระบตุวัตนและพิสจูน์ทรำบตวัตนของลกูค้ำได้ และมีกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้ำ เพื่อจดั

ระดบัควำมเสีย่งด้ำนกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก ่ กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวธุทีม่ีอำนภุำพ

ท ำลำยล้ำงสงูของลกูค้ำ  

กรณีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำทีม่ีระดบัควำมเสีย่งสงู โดยพิจำรณำจำกข้อมลูลกูค้ำ ประเทศ/สญัชำติ กำร

ประกอบธุรกิจ และกำรใช้ผลติภณัฑ์/บริกำรกบับริษัท จะต้องได้รับอนมุตัิจำกผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท หรือเจ้ำหน้ำที่

ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นกำรเฉพำะ ด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำอยำ่งเข้มข้น และกำร

ทบทวนข้อมลูลกูค้ำอยำ่งสม ำ่เสมอ 

2) กำรตรวจสอบรำยช่ือลกูค้ำกบั Sanction Lists: บริษัทก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบรำยช่ือลกูค้ำและบคุคลท่ี

เก่ียวข้องกบั Sanction Lists ของส ำนกังำนปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รวมถึงรำยช่ือบคุคล/กลุม่บคุคลที่ต้อง

สงสยัวำ่เก่ียวข้องกบักำรก่อกำรร้ำย ซึง่ประกำศโดยหนว่ยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวข้อง ก่อนสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ/ท ำ

ธุรกรรม 
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กำรตรวจสอบรำยช่ือลกูค้ำกบับคุคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง (PEPs) : บริษัทก ำหนดให้บคุคลที่มีสถำนภำพทำง

กำรเมือง (PEPs) เป็นปัจจยัทีม่ีระดบัควำมเสีย่งสงู ดงันัน้ กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบับคุคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง

จะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำอยำ่งเข้มข้น กำรทบทวนข้อมลูลกูค้ำอยำ่งสม ำ่เสมอ 

และกำรอนมุตักิำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์จำกผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทหรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นกำรเฉพำะ 

3) กำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุที่มี

อำนภุำพท ำลำยล้ำงสงู : บริษัทจดัให้มีกำรระบแุละพิสจูน์ทรำบตวัตนของลกูค้ำรวมถึงประเมินและจดัระดบัควำมเสีย่ง

ในกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวธุทีม่ีอำนภุำพท ำลำยล้ำงสงูของ

ลกูค้ำ เพื่อจดัเก็บข้อมลูและหลกัฐำนกำรแสดงตนให้เหมำะสมตำมระดบัควำมเสีย่งในกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำง

กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวธุที่มีอำนภุำพท ำลำยล้ำงสงูของลกูค้ำ นอกจำกนี ้ บริษัทมีกำรทบทวน

ข้อมลูลกูค้ำและมีกำรบริหำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4) กำรติดตำมควำมเคลือ่นไหวในทำงบญัชีของลกูค้ำ : บริษัทก ำหนดให้มกีำรตดิตำมและสอบทำน ควำมเคลือ่นไหว

ทำงบญัชีของลกูค้ำจนกวำ่จะยตุคิวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด เพือ่ประเมินวำ่ลกูค้ำท ำ

ธุรกรรมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ อำชีพ และแหลง่ที่มำของรำยได้ที่แจ้งแก่บริษัทหรือไม่ 

5) กำรรำยงำนธุรกรรม : บริษัทมีกระบวนกำรและระบบงำนส ำหรับกำรรำยงำนธุรกรรมของบริษัท ได้แก่ ธุรกรรมที่

เก่ียวข้องกบัเงินสด ธุรกรรมทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สนิ และธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยั เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนของบริษัท

ถกูต้อง สอดคล้องตำมกฎหมำย 

6) กำรเก็บรักษำข้อมลู : บริษัทก ำหนดให้มีกำรจดัเก็บข้อมลู เอกสำร และหลกัฐำน เป็นเวลำ 10 ปีนบัแตว่นัท่ีมีกำร

ปิดบญัชีหรือยตุคิวำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึง่กำรเก็บรักษำข้อมลูจะต้องเก็บรักษำไว้อยำ่งถกูต้อง 

ครบถ้วน ให้อยูใ่นสภำพท่ีพร้อมใช้ในกำรตรวจสอบและเพื่อเป็นหลกัฐำนอ้ำงองิตำมกฎหมำย 

7) กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวธุที่มี
อำนภุำพท ำลำยล้ำงสงูภำยในบริษัท: บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงภำยในของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งเป็นกำร
ประเมินควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจทัง้หมดของบริษัท โดยพิจำรณำจำกปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน กำร
สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และ กำรแพร่ขยำยอำวธุที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสงู เช่น ปัจจัยควำมเสี่ยง
เก่ียวกับลกูค้ำ พืน้ที่หรือประเทศ ผลิตภณัฑ์ บริกำร ลกัษณะกำรท ำธุรกรรม ช่องทำงกำรให้บริกำร รวมถึงผลกำร
ประเมินควำมเสีย่งตำมรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน และกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำยระดบัชำติ (National Risk Assessment) บริษัทยงัได้ก ำหนดมำตรกำรและวิธีกำรในกำรบรรเทำควำมเสี่ยงขึน้
เพิม่เติม เพื่อพฒันำกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่
ขยำยอำวธุที่มีอำนภุำพท ำลำยล้ำงสงู นอกจำกนี ้บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบตัิงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรปฏิบตัิงำนของบริษัทสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ ระเบียบภำยใน อีก
ทัง้บริษัทได้รับกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนจำกหนว่ยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวข้อง 
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10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรมทำงธุรกิจและหลกัธรรมำภิบำล รวมทัง้มีกำรคืนประโยชน์ให้แก่สงัคม

และชมุชน  ด้วยกำรจดักำรรณรงค์กำรขบัขี่ปลอดภยัและเมำไมข่บั ร่วมกบักองบงัคบักำรต ำรวจจรำจร    จดัท ำแผน่พบั

ประชำสมัพนัธ์กำรรณรงค์ขบัขี่ปลอดภยั และคูม่ือคิดก่อนตำย เพื่อสร้ำงนิสยักำรขบัขี่ท่ีปลอดภยั  รวมทัง้บริจำค

รถจกัรยำนยนต์และรถยนต์เพื่อเป็นอปุกรณ์กำรศกึษำแก่สถำบนัอำชีวศกึษำและสถำบนักำรศกึษำตำ่งๆในจงัหวดัที่บริษัทมี

สำขำตัง้อยู ่  เป็นกำรเสริมสร้ำงให้นกัศกึษำมีอปุกรณ์ในกำรเรียนรู้ในสำยอำชีพ และบริจำคเงินเพื่อปรับปรุง ซอ่มแซม

โรงเรียน  

บริษัทได้มีกำรก ำหนดหลกักำรเพื่อเป็นแนวทำงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นแนวปฏิบตัิของบริษัท ดงันี ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯค ำนงึถงึกำรปฏิบตัติอ่ลกูค้ำบนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม  โดยปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำทีเ่ข้ำมำที่ส ำนกังำน

ของบริษัทฯทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั   

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ประกำศมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้พนกังำน ผู้บริหำร กรรมกำร ได้ปฏิบตัิตำมแล้ว 

โดยในอนำคตก็จะน ำมำตรกำรนีไ้ปใช้ร่วมกบัคูค้่ำของบริษัทและพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทด้วย 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯเคำรพตอ่สทิธิมนษุยชน โดยยดึถือหลกัเร่ืองควำมเทำ่เทยีมในกำรเข้ำถงึแหลง่เงินทนุ  ดังนัน้บริษัทฯ

จึงด ำเนินกำรเปิดสำขำของบริษัทเพื่อให้ครอบคลมุในระดบัต ำบล ซึง่ท ำให้ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถงึแหลง่เงินทนุ

ได้สะดวกขึน้  อีกทัง้ในกำรจ้ำงงำน บริษัทฯก็จะใช้บคุคลำกรในพืน้ท่ีนัน้ๆ เป็นผู้ให้บริกำรลกูค้ำ ก็จะท ำให้ คน

ในพืน้ท่ีนัน้ๆก็จะสำมำรถเข้ำถงึแหลง่งำนโดยไมต้่องย้ำยถ่ินฐำน 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีกำรปฏิบตัติอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม และไมม่ีกรณีพิพำทเร่ืองแรงงำน  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้

พนกังำนได้เรียนรู้ในหน้ำที่กำรงำนท่ีหลำกหลำย 

5. ความรับผิดชอบผู้บริโภค 

ถึงแม้บริษัทฯจะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรเงิน    บริษัทฯก็รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำตำมนโยบำยกำรท ำธุรกิจของ

บริษัทฯ   

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกำรของบริษัทฯ เป็นกำรให้บริกำร จึงไมม่ีผลกระทบโดยตรงกบัสิง่แวดล้อม  แตอ่ยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ ก็มี

กำรรณรงค์ให้พนกังำนช่วยกนัประหยดัพลงังำน  ประหยดักำรบริโภคทรัพยำกร เช่นกำรรณรงค์ให้ชว่ยกนั

ประหยดัน ำ้ ประหยดัไฟ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรสง่ข้อมลูตำ่งๆแทนกำรใช้กระดำษ เป็นต้น 
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เพื่อเป็นกำรลดภำวะโลกร้อนและภำวะเรือนกระจก โดยบริษัทมนีโยบำยใช้เคร่ืองใช้ส ำนกังำนทีบ่ริษัทผู้ผลติที่

ใช้จำกวสัด ุrecycle และลดคำร์บอนไดออกไซด์ 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯมีแผนในกำรเข้ำร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม  โดยเร่ิมจำกกำรรณรงค์ให้มีกำรขบัขี่อยำ่งปลอดภยัและ

เมำไมข่บั  ร่วมกบักองบงัคบักำรต ำรวจจรำจร จดัท ำเป็นแผน่พบัประชำสมัพนัธ์รณรงค์ขบัขี่ปลอดภยั และ

คูม่ือคิดก่อนตำยเพื่อสร้ำงนิสยักำรขบัขี่อยำ่งปลอดภยั  

บริษัทฯยงัเลง็เห็นควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงบคุคลำกรสำยอำชีพชำ่งยนต์  จึงบริจำครถยนต์และรถจกัรยำน 

ยนต์ ให้แก่สถำบนัอำชีวศกึษำและสถำบนักำรศกึษำในท้องถ่ิน เพื่อให้สถำบนักำรศกึษำน ำไปเป็นอปุกรณ์

ทำงกำรศกึษำหรือใช้ประโยชน์ของสถำบนักำรศกึษำ   

บริษัทฯ ได้ให้กำรสนบัสนนุกำรศกึษำ กำรสนบัสนนุอำชีพ และให้กำรช่วยเหลอืผู้พิกำรทัง้ทำงร่ำงกำรและ

พิกำรทำงสติปัญญำผำ่น มลูนิธิออทิสติกส์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิครูบญุช ูมลูนิธิศรีสวสัดิ-์สมำน  แก้วบตุตำ 

โดยในปี 2560 บริษัทฯได้รับเกียรติบตัรเชิดชอูงค์กร จำกสมำคมผู้ปกครองคนพิกำรทำงสตปัิญญำแหง่

ประเทศไทย 

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ (สปสช.) จดัให้มีกำรตรวจสขุภำพให้กบัลกูค้ำ

สำขำบริเวณชมุชนใกล้เคยีงกบัส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท เป็นกำรตรวจคดักรองสขุภำพให้ลกูค้ำ ที่ส ำนกังำน

ใหญ่ของบริษัท 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสยี 
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11.    การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรควบคมุภำยในที่ดี โดยจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบ
ทำนให้กลุม่บริษัทฯ มีระบบควบคมุภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในโดยกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
รำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำและได้สรุประบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ 5 ด้ำน ตำม
แนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission)   ดงันี ้1) 
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 2) กำรประเมินควำมเสี่ยง  3) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร   4) ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู และ 5) ระบบกำรรำยงำนและติดตำม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯมีควำมเห็นว่ำ
กลุ่มบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอตำมสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่เป็นอยู ่
ส ำหรับผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้วสรุปได้ดงันี ้

1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
โดยมีกำรสง่เสริมให้ทกุคนตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของระบบควบคมุภำยใน มีกำรจดัโครงสร้ำงอย่ำงเหมำะสม  
กำรก ำหนดหน้ำที่อยำ่งชดัเจน และมีนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

2) กำรประเมินควำมเสีย่ง  

กลุม่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินธุรกิจและ
ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผู้บริหำรเป็นผู้
วิเครำะห์ควำมเสีย่งตำ่งๆ ที่อำจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบและเสนอแนะเพื่อจ ำกดัควำม
เสี่ยงหรือจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สำมำรถยอมรับได้ หำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจไมใ่ห้บรรลเุปำ้หมำยตำมแผนท่ีก ำหนดแล้ว กลุม่บริษัทฯ จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่ง
เหลำ่นี ้  

3) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มั่นใจว่ำแนวทำงที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดไว้ได้รับกำร
ตอบสนองและปฏิบตัิตำมจำกพนกังำนในกลุม่บริษัทฯ โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัิรำยกำร
อย่ำงเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่เพื่อไม่ให้เอือ้ต่อกำรกระท ำทุจริต และมีกำรก ำหนดขัน้ตอนและวิธีกำรท ำ
ธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว เพื่อปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศที่สำมำรถน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
เพียงพอ  มีกำรปรับปรุงให้มีกำรจดัเก็บเอกสำรเป็นหมวดหมูโ่ดยเฉพำะเอกสำรทำงบญัชีที่มีควำมส ำคญัตอ่กำร



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         รำยงำนประจ ำปี                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 116 
 

จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีกำรส ำรองข้อมลูที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุวนั
โดยกำรส ำรองลงเทป และจดัเก็บไว้ในอีกสถำนท่ีซึง่หำ่งจำกส ำนกังำนของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวำ่หำกเกิดกรณี
ฉกุเฉิน กลุม่บริษัทฯ จะยงัมีข้อมลูเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่อง 

5) ระบบกำรรำยงำนและติดตำม 

กลุม่บริษัทฯ มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเปำ้หมำยที่วำงไว้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
มีกำรตรวจสอบติดตำมกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบสำขำ  ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของสำขำทัง้หมดเป็นประจ ำ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อกรรมกำรผู้ จัดกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำ
พนกังำนได้ปฏิบตัิตำมคูม่ือและระเบียบกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ ที่ได้ก ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด นอกจำกนี ้กลุม่
บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ำกัด ให้ท ำหน้ำที่ผู้
ตรวจสอบภำยในของกลุม่บริษัทฯ ในกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของกลุม่บริษัทฯ และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรับทรำบ เป็นประจ ำทกุไตรมำส 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  2/2564  เมื่อวนัที่ 25  กุมภำพนัธ์  2564  ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินกำรควบคมุภำยในโดยให้ฝ่ำยบริหำรชีแ้จงระบบต่ำงๆ ในกำร
บริหำรงำนและกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรซกัถำมข้อมลูจำกผู้บริหำร คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมในสภำพปัจจุบนั กล่ำวคือ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน
ครอบคลมุทัง้ 5 สว่น ประกอบด้วย กำรควบคมุภำยสภำพแวดล้อมในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคมุ
กำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม  

ทัง้นีย้งัให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จ ำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก ได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำง
เพียงพอเพื่อสำมำรถด ำเนินงำนระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน วงจรรำยได้หรือ
คำ่ใช้จ่ำย และได้ติดตำมควบคมุดแูลกำรใช้งำนและปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรที่พนกังำน
และผู้บริหำรอำจน ำไปใช้โดยมิชอบ  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564  ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 25  กุมภำพนัธ์  2564  ได้ให้
ควำมเห็นเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในของบริษัทและพิจำรณำตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในตำมแบบประเมินของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้ 5 สว่น 
ประกอบด้วย กำรควบคมุภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม โดยมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในมีกำรควบคมุอย่ำงเพียงพอ
ตำมแนวทำงที่ก ำหนด และไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงที่มีสำระส ำคญัเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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กลุม่บริษัทฯไมม่ีหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในท่ีรับผิดชอบเร่ืองกำรตรวจสอบภำยในโดยตรง แต่ กลุ่มบริษัทฯได้
จ้ำงหนว่ยงำนภำยนอกเป็นผู้ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทคือ 

 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.     รายการระหว่างกนั 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.32 และและด ำรงต ำแหนง่เป็น
กรรมกำรผู้จดักำร กรรมกำรบริหำร ของ
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50  
และเป็นกรรมกำรในศรีสมำนคอนโดเทล  

- นำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 28.76 เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 
50 และเป็นกรรมกำรในศรีสมำนคอนโด
เทล 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำพืน้ที่เนือ้ที่  2,039.57 
ตำรำงเมตร ค่ำเช่ำ 171.80  บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน และห้องพัก ตัง้อยู่ที่อำคำร  
ศรีสมำนคอนโดเทล               ซอยอินทำ
มำระ 41 ถนนสทุธิสำรวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กทม.  เพื่ อใ ช้ เ ป็น
ส ำนักงำนและสถำนที่เก็บเอกสำรและ
หลกัประกันของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นที่
พักพนักงำน โดยมีระยะเวลำเช่ำตำม
สญัญำเทำ่กบั 1 ปี  

 คำ่เช่ำ 

 คำ่เช่ำค้ำงจ่ำย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,642,156 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,799,230 
 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำสถำนที่จำกศรีสมำนคอนโดเทล 
เพื่อใช้เป็นส ำนกังำนและสถำนที่เก็บสญัญำและ
หลักประกัน และเป็นที่พักส ำหรับพนักงำนที่มำ
ฝึกอบรมเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ และอัตรำ
ค่ำบริกำรที่ เ รียกเก็บและเง่ือนไขกำรช ำระเงิน
เ ป็น ไปตำมที่ ศ รีสมำน  คอนโด เทล  คิ ดกับ
บุคคลภำยนอกและเป็นไปตำมธุรกิจปกติของศรี
สมำนคอนโดเทล  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรท่ีสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ  โดยสัญญำเช่ ำคิ ด รำคำที่ เ หมำะสมเมื่ อ
เปรียบเทียบกบัอำคำรในบริเวณใกล้เคียง และเป็น
อตัรำเดียวกับกำรให้บคุคลภำยนอกเช่ำห้อง และ
เง่ือนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมธุรกิจ รำยกำร
ดงักลำ่วจึงมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำผู้ถือหุ้นร้อยละ 

3.66 ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมกำรของศรีสมำนกรุงเทพ 

- นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.32 ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร
ผู้จดักำร กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ11  ในศรีสมำน
กรุงเทพ 

- นำงจริยำ แก้วบตุตำ  
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5.94 ของบริษัทฯ 
- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์เพื่อใช้
เป็นส ำนักงำนสำขำ จ ำนวน 2 แห่ง 
ระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเท่ำกับ 3 ปี 
ตัง้แต่มกรำคม 2562 สิน้สุด ธันวำคม 
2564  
1. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 4 คหูำ 
เนือ้ที่รวม 80.3 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนน
สำยรังสิต-ปทุมธำนี ต ำบลบำงปรอก 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี  
2. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 2 คหูำ 
เนือ้ที่รวม 36.0 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนน
รำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 
กทม.  
3. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 2 คหูำ 
เ นื ้อ ที่ ร ว ม  31 ต ำ ร ำ ง ว ำ  ตั ้ง อ ยู่ ที่
ถนนจรัญสนิวงศ์ แขวงบำงอ้อ เขตบำง
พลดั กทม. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุม่บริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกศรีสมำนกรุงเทพ เพื่อ
ใช้เป็นสำขำท ำกำร 2 แหง่ ในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตรำค่ำ เช่ำของสำข ำ
ปทมุธำนี มีรำคำเท่ำกบัอตัรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดย
บริษัท ฟำสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ำกัด ( “ผู้
ประเมินอิสระ”)   

นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำ ระบุว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำจะปรับอตัรำค่ำเช่ำไม่
เกินร้อยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และก ำหนด
อำยกุำรตอ่สญัญำไมน้่อยกวำ่ 3 ปี  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กำรเช่ำอำคำรทัง้ 2 แห่ง เป็นรำยกำรที่สนบัสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลกัษณะทรัพย์สินที่
เช่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และเง่ือนไขกำร
เช่ำเป็นไปตำมธุรกิจรำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำม
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.32 ด ำรงต ำแหนง่
เป็นกรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำรบริหำร  

- มำรดำของนำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 28.76   

- ภรรยำของนำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ   ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 3.66 และด ำรงต ำแหนง่
เป็นกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็น
กรรมกำรของศรีสมำน กรุงเทพ 

 
 

 คำ่เช่ำ 

 

 

1,059,640 

 
 

 

1,259,640 

 
 

จ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

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

ลกัษณะธุรกิจ 
ซือ้ขำยจดัสรรท่ีดิน 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นำยฉตัรชยั แก้วบตุตำผู้ถือหุ้นร้อยละ 

3.66 และด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร 

เช่าที่ดินและอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่ำที่ดินและอำคำรตัง้อยูท่ี่
ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขต
หลกัสี ่ กรุงเทพมหำนคร โดยมีระยะเวลำ
เช่ำตำมสญัญำเทำ่กบั 3 ปี ตัง้แต่
มกรำคม 2562 สิน้สดุ ธนัวำคม 2564 
1. ที่ดินเนือ้ที่รวม 7-1-61 ไร่ (2,961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำที่ดินและอำคำรจำกไอ.ดี. 2007 
เพื่อใช้เป็นสถำนที่เก็บรถยึดที่ไม่ได้ท ำกำรขำยที่
สำขำ ส่วนอำคำรใช้เป็นสำขำของบริษัทฯ เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจปกติของกลุม่บริษัทฯ และอตัรำคำ่เช่ำ
ปัจจบุนัท่ีกลุม่บริษัทฯ เช่ำอยู่ต ่ำกว่ำอตัรำค่ำเช่ำที่
ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

ประธำนเจ้ำหน้ำบริหำรของบริษัทฯ เป็น
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 และเป็น
กรรมกำรของไอ.ดี. 2007  

- นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 7.32 ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร
ผู้จดักำร กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30 ใน ไอ.ดี. 2007 

- นำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 28.76  เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 1 ใน
ไอ.ดี. 2007 

- นำงจริยำ แก้วบุตตำ ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
5.94  ของบริษัทฯ 
- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ 
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.32 ด ำรงต ำแหนง่
เป็นกรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 

- มำรดำของนำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ     
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 28.76  

ตำรำงวำ) เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีเก็บ
ทรัพย์สนิรอกำรขำย 
2. อำคำรสิง่ปลกูสร้ำง ซึง่ประกอบด้วย
อำคำรส ำนกังำนสำขำและอำคำรโกดงั
เก็บของชัน้เดียว เนือ้ที่ใช้สอยรวม 728 
ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีส ำนกังำน
สำขำและโกดงั 
3. อำคำรส ำนกังำนท่ีเป็นท่ีตัง้ของ
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท เนือ้ทีใ่ช้สอย
ประมำณ 7,000 ตำรำงเมตร เร่ิมสญัญำ
เช่ำตัง้แตเ่ดอืนมิถนุำยน 2561 
 
 
 ระยะเวลำเชำ่เทำ่กบั 3 ปี  
 คำ่เช่ำ 

 เงินประกนักำรเช่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

48,554,388 

4,047,314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

48,553,938 

4,047,314 

 

สำธำรณะ  

นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำ ระบุว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผู้ ให้เช่ำจะปรับอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินร้อยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรตอ่สญัญำไมน้่อยกวำ่ 3 ปี  

ในสว่นของส ำนกังำนบริษัทซึง่กลุม่บริษัทฯได้มกีำร
ให้ที่ปรึกษำด ำเนินกำรจัดหำพืน้ที่ เปรียบเทียบ
รำคำ ซึง่มิได้แตกต่ำงจำกผู้ ให้บริกำรในขนำดและ
บริเวณใกล้เคียง 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กำรเช่ำที่ดินและอำคำรของทัง้ 2 แห่ง มีควำม
จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจโดยอัตรำค่ำเช่ำ
เทียบเคียงแล้วต ่ำกวำ่คำ่เช่ำที่ส ำรวจโดยผู้ประเมิน
อิสระ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์สำธำรณะและเง่ือนไขกำร
เช่ำเป็นไปตำมธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินที่เช่ำมี
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสมรำยกำรดังกล่ำวจึงมี
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ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

- ภรรยำของนำยฉตัรชยั แก้วบตุตำผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 3.66 และด ำรงต ำแหนง่เป็น
กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

เป็นผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 3.75 ของไอ.ดี. 
2007 

ควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
ส่วนกำรเช่ำส ำนักงำนใหญ่ก็เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรเช่ำเป็นไปตำมธุรกิจปกติ ลกัษณะทรัพย์สินที่
เช่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมรำยกำรดงักล่ำว
จึงมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

4. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.32 กรรมกำรผู้จดักำร 
และกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ 

- บตุรของนำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้น
ร้ อ ย ล ะ  3.66 ก ร ร มก ำ ร  ป ร ะ ธ ำ น
เจ้ำหน้ำที่บริหำร กับนำงจริยำ แก้วบุต
ตำ ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 5.94 ของบริษัทฯ 

- พี่ของนำงสำวธิดำ แก้วบุตตำ ผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่ร้อยละ 28.76  

การค า้ประกัน 
นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำเป็นผู้ค ำ้
ประกนัและน ำทรัพย์สนิสว่นตวัมำเป็น
หลกัประกนัส ำหรับวงเงินกู้ยืมจำก
ธนำคำรพำณิชย์ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 
 ค ำ้ประกนั 

-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ ระยะสัน้ 

  
ดอกเบีย้จ่าย 
นำงสำวดวงใจ  แก้วบตุตำ ได้ลงทนุใน
หุ้นกู้ของบริษัทจ ำนวน 13 ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-- 
500,000,000 

 
122,877 

กลุ่มบริษัทฯ  มีวงเงินกู้ ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่ำวค ำ้ประกันโดยนำงสำว
ดวงใจ แก้วบุตตำและทรัพย์สินส่วนตัวของ
นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่
ก ำหนดโดยธนำคำรพำณิชย์ โดยกลุม่บริษัทฯ ไม่มี
คำ่ใช้จ่ำยเพื่อกำรค ำ้ประกนัดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ขอถอนกำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วทัง้จ ำนวนแล้ว 

กำรลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นกำรลงทนุซือ้หุ้น
กู้ จำกผู้ จัดจ ำหน่ำยหุ้ นกู้ ของบริ ษัทซึ่ ง ไ ด้ รับ
ดอกเบีย้ในอตัรำเดียวกบัผู้ ถือหุ้นกู้  

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดงักลำ่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
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ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

และกลุม่บริษัทฯ ไมม่ีคำ่ใช้จำ่ยในกำรค ำ้ประกนั
แตอ่ยำ่งใด 

5. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.66 กรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของบริษัทฯ 

- บิดำของนำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 28.76  

- บิดำของนำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ ผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 7.32 กรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 

 
 

เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคาร 

กลุ่มบริ ษัทฯ เช่ ำที่ดินพร้อมอำคำร
พำณิชย์ 2 แห่ง ระยะเวลำเช่ำตำม
สญัญำเท่ำกบั 3 ปี ตัง้แต่มกรำคม 2562 
สิน้สดุ ธนัวำคม 2564 
1. ที่ดินเนือ้ที่ 519 ตำรำงวำ และอำคำร
พำณิชย์ จ ำนวน 2 ชัน้ (ชัน้ใต้ดินและชัน้
ล อ ย )  ตั ้ง อ ยู่ ที่ ถ น นส ำ ยห ล่ ม สัก -
เพชรบูรณ์ ต ำบลชยันำรำยณ์ อ ำเภอชัย
บำดำล จงัหวดัลพบรีุ  
2. ที่ดินเนือ้ที่ 213 ตำรำงวำ และอำคำร
พำณิชย์ จ ำนวน 2 ชัน้ ตัง้อยู่ที่ถนนสดุ
บรรทัด ต ำบลปำกเพรียว อ ำเภอเมือง
สระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำที่ดินและอำคำรจำกนำยฉัตรชัย 
แก้วบตุตำดงันี ้

 ที่ดิน และอำคำรจังหวดัลพบรีุ เพื่อใช้เป็นสำขำ 
และที่จอด/ขำยรถที่ยึดซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเชิง
เกษตร รถแทรกเตอร์ จึงจ ำเป็นต้องใช้พืน้ที่ที่มี
ขนำดใหญ่ 

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

โดยอตัรำค่ำเช่ำปัจจุบนัของทัง้ 2 แห่ง ต ่ำกว่ำ
อัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อ
วตัถปุระสงค์สำธำรณะ  



  
 บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         รำยงำนประจ ำปี                                                                                                        

ส่วนท่ี 2. กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 124 
 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
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ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

 คำ่เช่ำ 

 
 

 

2,017,344 2,017,344 นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำ ระบุว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผู้ ให้เช่ำจะปรับอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินร้อยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรตอ่สญัญำไมน้่อยกวำ่ 3 ปี 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กำรเช่ำที่ดินและอำคำรของทัง้ 2 แห่ง มีควำม
จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจเพรำะนอกจำกจะ
เป็นสำขำแล้ว บริษัทฯ ยงัสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

รำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรสนบัสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยอตัรำคำ่เช่ำเทียบเคียงแล้วต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ส ำรวจโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สำธำรณะ  และเง่ือนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมธุรกิจ ลกัษณะทรัพย์สินที่เช่ำมีควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็น
และสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

 การค า้ประกัน 

นำยฉัตรชัย แก้วบุตตำ เป็นผู้ค ำ้ประกัน
แ ล ะ น ำ ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว ม ำ เ ป็ น
หลักประกันส ำหรับวงเ งินกู้ ยืมจำก
ธนำคำรพำณิชย์ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 

 ค ำ้ประกนั 
-วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ ระยะสัน้ 

  

 
 
 
 
 

 

-- 
500,000,000 

 
 
 
 
 

 

-- 
500,000,000 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยวงเงินกู้ยืมดงักลำ่วค ำ้ประกนัโดยนำยฉัตรชัย 
แก้วบุตตำ และทรัพย์สินส่วนตัวของนำยฉัตรชัย  
แก้วบุตตำ ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดโดย
ธนำคำรพำณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
เพื่อกำรค ำ้ประกันดังกล่ำว ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอถอน
กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วทัง้จ ำนวนแล้ว 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำ้ประกัน
แตอ่ยำ่งใด 
 

6. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 28.76 ของบริษัทฯ 
- บตุรของนำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 3.66 กรรมกำร ประธำน

เช่าอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 
4 ชัน้ 2 คหูำ เนือ้ที่รวม 55.3 ตำรำงวำ 
ตัง้อยูท่ี่ถนนรำมอินทรำ แขวงคนันำยำว 
เขตคนันำยำว กทม. เพื่อใช้เป็น

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกนำงสำวธิดำ แก้วบุต
ตำ เพื่อใช้เป็นสำขำส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ  และอัตรำค่ำเช่ำปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่ำอยู ่ต ่ำกวำ่อตัรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
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ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ กับนำง
จริยำ แก้วบุตตำผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 5.94 
ของบริษัทฯ 

- น้องสำวของนำงสำวดวงใจ แก้วบุตตำ     
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 7.32 กรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 

ส ำนกังำนสำขำ ระยะเวลำตำมสญัญำ
เช่ำ 3 ปีตัง้แตม่กรำคม 2562 สิน้สดุ 
ธนัวำคม 2564 

 คำ่เช่ำ 

 
 

 
 
 

605,916 

 

 
 
 

605,916 

 

ประเมินอิสระ เพื่อวตัถปุระสงค์สำธำรณะ 

นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำ ระบุว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผู้ ให้เช่ำจะปรับอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินร้อยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรตอ่สญัญำไมน้่อยกวำ่ 3 ปี  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรท่ีสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมีควำมจ ำ เป็นและ
เหมำะสม เมื่อเทียบเคียงกับสำขำอื่นที่เช่ำจำก
บคุคลภำยนอก โดยอตัรำค่ำเช่ำเทียบเคียงแล้วต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ส ำรวจโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สำธำรณะ และเง่ือนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมธุรกิจ รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตสุมผล 

7. นางจริยา  แก้วบุตตา 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มำรดำของนำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ  ผู้

เช่าอาคาร 
กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์รวม
จ ำนวน 4 แห่งระยะเวลำเช่ำตำมสญัญำ

 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกนำงจริยำ แก้วบุตตำ
เพื่อใช้เป็นสำขำ และอัตรำค่ำเช่ำปัจจุบันที่กลุ่ม
บริษัทฯ เช่ำอยู ่ต ่ำกวำ่อตัรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

ถือหุ้นร้อยละ 7.32 กรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำรบริหำร ของบริษัทฯ 

- มำรดำของนำงสำวธิดำ แก้วบตุตำ ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 28.76 ของบริษัทฯ 

- ภรรยำนำยฉตัรชยั แก้วบตุตำ ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 3.66  กรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของบริษัทฯ 

เท่ำกับ 3 ปี ตัง้แต่มกรำคม 2562 สิน้สดุ 
ธนัวำคม 2564 
1. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 2 คูหำ 
เนือ้ที่รวม 36.7 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนน
เทพำรักษ์ ต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมือง
สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร  
2. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 3 ชัน้ 2 คหูำ 
เนือ้ที่รวม 64 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่ถนนสำย
รังสิต -ปทุมธำนี  ต ำบลประชำธิปัตย์ 
อ ำเภอธญัญบรีุ จงัหวดัปทมุธำนี  
3. อำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 4 ชัน้ 3 คหูำ 
เนือ้ที่รวม 54 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ที่ถนน
สขุุมวิท ต ำบลนำเกลืออ ำเภอบำงละมุง 
จงัหวดัชลบรีุ  
4. ที่ดินว่ำงเปล่ำ เนือ้ที่ 10 ตำรำงวำ
บริเวณถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง 
กทม.  

 คำ่เช่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,960,176 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,960,176 

ประ เมิ นอิ สระ เพื่ อ วัตถุประสง ค์สำธำรณะ 
นอกจำกนัน้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำได้ร่วมกันจัดท ำ
บันทึก ข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำเช่ ำ ระบุว่ ำ
ภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง ผู้ ให้เช่ำจะปรับอตัรำ
ค่ำเช่ำไม่เกินร้อยละ 12 ของอตัรำค่ำเช่ำเดิม และ
ก ำหนดอำยกุำรตอ่สญัญำไมน้่อยกวำ่ 3 ปี  

กำรลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นกำรลงทนุซือ้หุ้น
กู้ จำกผู้ จัดจ ำหน่ำยหุ้ นกู้ ของบริ ษัทซึ่ ง ไ ด้ รับ
ดอกเบีย้ในอตัรำเดียวกบัผู้ ถือหุ้นกู้  

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรท่ีสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมีควำมจ ำ เ ป็นและ
เหมำะสม เมื่อเทียบเคียงกับสำขำอื่นที่เช่ำจำก
บคุคลภำยนอก โดยอตัรำค่ำเช่ำเทียบเคียงแล้วต ่ำ
กว่ำค่ำเช่ำที่ส ำรวจโดยผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์สำธำรณะ  และเง่ือนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมธุรกิจ รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นและ
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

ดอกเบีย้จ่าย 

นำงจริยำ  แก้วบตุตำ ลงทนุในหุ้นกู้ของ
บริษัทจ ำนวน 7.1 ล้ำนบำท 

 

59,472 
 

สมเหตสุมผล 

8. นายโชติพงษ์ สุรสิงห์สฤษฎ์ 

ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- บิดำนำยวชัรบรูย์ สรุสงิห์สฤษฎ์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

เช่าอาคาร 

กลุม่บริษัทฯ เช่ำอำคำรพำณิชย์จ ำนวน 1 
แหง่ 2 ชัน้ 1 คหูำ ตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 353 ถนน
เจริญเมือง ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เนือ้ที่ 32 ตำรำงเมตร 
ระยะเวลำเช่ำตำมสัญญำเท่ำกับ 3 ปี 
เ ร่ิ มตั ง้ แต่พฤษภำคม  2561 สิ น้ สุด
เมษำยน 2564 

 คำ่เช่ำ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

74,851 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

74,851 
 

 

 
กลุ่มบ ริ ษัทฯ  เ ช่ ำอำคำรจำกนำยโชติพง ษ์               
สุรสิงห์สฤษฎ์ เพื่อใช้เป็นสำขำ และอัตรำค่ำเช่ำ
เป็นรำคำที่เหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเช่ำ
ใกล้เคียง เง่ือนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับคุคลภำยนอก รำยกำรดงักลำ่ว
จึงมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
เป็นรำยกำรท่ีสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ลักษณะทรัพย์สินที่ เช่ำมีควำมจ ำ เป็นและ
เหมำะสม อตัรำค่ำเช่ำและเง่ือนไขกำรเช่ำเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจ รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็น
และสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

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

บริษัทฯ เป็นกรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ฟรีวลิล์ 
โซลชูัน่ส์ จ ำกดั 

บริการซอฟท์แวร์ 
บริษัทฯได้ใช้บริกำรซอฟท์แวร์ในส่วนที่
เ ก่ี ย วกับกำร ใ ห้สวัสดิ กำ ร เ งิ นกู้ แก่
พนกังำน 
 
-คำ่บริกำร 
 
 

 
 
 
 
 

170,572 

 
 
 
 
 

464,555 

บริษัทฯใช้บริกำรจำกบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ 
จ ำกดั ซึง่เป็นกำรให้บริกำรตำมปกติของบริษัท ฟรี
วิลล์ และเป็นรำคำที่ บริษัท ฟรีวิลล์ ใช้กับลูกค้ำ
ปกติ ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เป็นรำยกำรที่สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯผู้ ให้บริกำรให้บริกำรด้วยอตัรำ
เดียวกนักบัลกูค้ำทัว่ไป รำยกำรดงักลำ่วจึงมีควำม
จ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บริษัทฯ (รำยละเอียดของแตล่ะรำยกำรกลำ่ว
ไว้ได้ในข้อ 12.1) 

12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมตัิให้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุำยน 2556 ได้ก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำร
อนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัโดยก ำหนดให้ผู้บริหำรหรือผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียไม่สำมำรถเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำร
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้และในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์มีสว่นได้เสยีหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตบริษัทฯ จะจดัให้มีควำมเห็น
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำรควำมสมเหตสุมผลและควำมเหมำะสมด้ำน
รำคำของรำยกำรนัน้โดยพิจำรณำดเูง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติในตลำด และมีกำร
เปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึน้กบับคุคลภำยนอกในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษเช่นผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมิน
รำคำอิสระหรือส ำนกังำนกฎหมำยเป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ และบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว ควำมเห็นของบคุคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษจะถกูน ำไปใช้ประกอบกำร
ตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯและ/หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
เปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

นอกจำกนี ้ยงัได้มีกำรอนมุตัิในหลกักำรเก่ียวกบัข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป ในกำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง โดยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
อนุมตัิเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำม
เก่ียวข้องได้ (ไมว่ำ่รำยกำรดงักลำ่ว เป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัและจะต้องด ำเนินต่อไปรวมทัง้รำยกำรที่
จะมีขึน้ในอนำคต) โดยไม่ต้องขออนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
กรณีที่รำยกำรดงักล่ำวเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร 
หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง โดยฝ่ำยบริหำรจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องเพื่อรำยงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ทกุไตรมำส 

12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/ 2556 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุำยน 2556 ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัในอนำคต โดยจะต้องเป็นรำยกำรท่ีเป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษัทฯ ไมม่ีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อยำ่งไมเ่ป็นธรรมไปยงับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์มีสว่นได้เสียหรืออำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกบับริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรำยกำร
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ระหว่ำงกนัดงักล่ำวที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตว่ำจะเป็นไปด้วยควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลและมีอตัรำตอบแทนที่
ยตุิธรรม พร้อมทัง้ผ่ำนกำรอนมุตัิตำมขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่ำงถกูต้อง และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำร
ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง จะเป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำร
ประกอบธุรกิจตำมปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ โดยมีแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต
ดงันี ้

-      กำรเช่ำอำคำรเพื่อใช้เป็นสำขำมีควำมจ ำเป็นตอ่กำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ดงันัน้รำยกำรคำ่เช่ำอำคำร
จะยงัคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยค่ำเช่ำที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ำยให้บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
สำมำรถเทียบเคียงได้กับรำคำตลำด หรืออตัรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อหำ
มลูคำ่คำ่เช่ำตลำดปัจจบุนัและใช้กบัวตัถปุระสงค์สำธำรณะและเง่ือนไขเป็นไปตำมธุรกิจปกติ  

-       กำรค ำ้ประกันเงินกู้ ยืมสถำบนักำรเงินโดยกรรมกำร และบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ สถำบัน
กำรเงินก ำหนด โดยบริษัทฯ ขอถอนค ำ้ประกนัดงักลำ่วทัง้จ ำนวน ซึง่ได้ด ำเนินกำรไถ่ถอนภำระค ำ้ประกนัเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและรำยกำรดงักลำ่วจะไมเ่กิดขึน้อีกในอนำคต 

-       กำรเข้ำสญัญำบริหำรจดักำรสนิเช่ือระหวำ่ง บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำว
เวอร์ 2014 จ ำกดั เพื่อกำรขยำยธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั  
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ส่วนที่  3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1       งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

งบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  31ธนัวำคม 2561 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำยบญุเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5339
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและให้ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561 ที่ได้ตรวจสอบแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  31ธนัวำคม  2562 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำงอโนทยั  ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 3442 ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและให้ควำมเห็นวำ่ งบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จ ำกดั โดยนำงอโนทยั  ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 3442 ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและให้ควำมเห็นวำ่ งบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถกูต้องตำมที่ควร ใน สำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปี  2561 – 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31ธันวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 2,409.50 6.13 1,648.91 3.63 1,837.59 3.53 
เงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 512.17 1.31 0.52 0.00   
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยวิธีรำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย  

 
 

 
0.52 

 
0.00 

สว่นของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยใน1 ปี-สทุธิ 23,500.96 

 
64.08 29,267.03 

 
64.38 30,587.78 

 
58.81 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงิน 600.00 1.53 670.00 1.47 4,350.00 8.36 
ลกูหนีอ่ื้น 496.22 1.27 819.99 1.80 823.35 1.58 
ทรัพย์สินรอกำรขำยสทุธิ 658.11 1.68 771.14 1.70 664.72 1.28 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 76.33 0.19 83.09 0.18 20.39 0.04 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 28,253.29 72.04 33,260.68 73.16 38,284.35 73.61 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทนุ  

 
 

 
73.96 

 
0.14 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม ผ่ำน
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 
 

 
120.21 

 
0.23 

เงินลงทนุระยะยำว – สทุธิ 198.41 0.51 550.58 1.21   
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ-สทุธิ 9,256.59 23.61 10,221.94 22.48 10,366.50 19.93 
ที่ดิน อำคำร สว่นปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 629.31 1.60 640.26 1.41 641.74 1.23 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ – สทุธิ     1,497.14 2.88 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนสทุธิ 568.24 1.45 568.11 1.25 605.14 1.16 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 179.32 0.46 83.23 0.18 245.63 0.47 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 131.97 0.34 136.82 0.30 172.70 0.33 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,963.84 27.96 12,200.93 26.84 13,723.02 26.39 
รวมสินทรัพย์ 39,217.14 100.00 45,461.61 100.00 52,007.37 100.00 

หนีสิ้น       
เงินรับฝำก 7,273.97 18.55 6,348.33 13.96 5,234.10 10.06 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก 6.00 0.02 6.00 0.01 6.00 0.01 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 4,050.00 10.33 1,903.52 4.19 200.00 0.38 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ในกำรซือ้ลกูหนี ้
338.83 

 
0.86 - 

 
- - 

 
- 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ครบ     
      ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 2,703.89 

 
6.90 1,937.41 

 
4.26 1,307.13 

 
2.51 

หนีส้ินตำมสญัญำสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 29.17 0.07 15.07 0.03 544.54 1.05 
เจ้ำหนีอ่ื้น 742.47 1.89 662.66 1.46 940.58 1.81 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 481.09 1.23 492.37 1.08 618.64 1.19 
หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธ์ิและไมมี่หลกัประกนั 1,258.50 3.21 2,391.10 5.26 3,752.18 7.21 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบตรวจสอบ 
 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31ธันวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 84.79 0.10 60.19 0.13 55.82 0.11 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 16,968.70 43.27 13,816.66 30.39 12,658.98 24.34 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 741.94 1.89 2,435.12 5.36 2,930.77 5.64 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัช ี 139.42 0.36 136.00 0.30 124.22 0.24 
หนีส้ินอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน     15.06 0.03 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ 19.28 0.05 6.77 0.01 932.99 1.79 
หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั 7,679.58 19.58 8,829.19 19.42 11,063.46 21.27 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 40.01 0.10 46.15 0.10 68.61 0.13 
ประมำณกำรคำ่รือ้ถอน -  -  143.41 0.28 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 8,620.24 21.98 11,453.24 25.19 15,278.51 29.38 
รวมหนีสิ้น 25,588.94 65.26 25,269.90 55.59 27,937.49 53.72 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 1.249.71 3.19 1,374.66 3.02 1,428.08 2.75 
ทนุช ำระแล้ว 1,147.77 2.93 1,336.25 2.94 1,373.15 2.64 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 1,424.76 3.63 4,455.07 9.80 6,207.18 11.94 
ก ำไรสะสมจดัสรรแล้ว : ส ำรองตำมกฎหมำย 124.97 0.32 130.06 0.29 142.81 0.27 
ก ำไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 9,457.37 24.12 13,080.82 28.77 15,003.84 28.85 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นจำกกำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 36.19 0.09 36.19 0.08 36.19 0.07 
สว่นต ำ่กวำ่ทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นกำรถือหุ้นใน
บริษัทยอ่ย 

 
(321.62) 

 
(0.82) 

 
(648.78) 

 
(1.43) 

 
(665.15) 

 
(1.28) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (6.59) (0.02) (1.24) (0.00) (13.15) (0.03) 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 1,765.34 4.50 1,803.34 3.97 1,985.01 3.82 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
13,628.20 

 
34.75 20,191.71 

 
44.41 24,069.88 

 
46.28 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,217.14 100.00 45,461.61 100.00 52,007.37 100.00 
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  งบตรวจสอบ 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
  ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รายได้        
ดอกเบีย้จำกสญัญำเชำ่ซือ้ 954.36 12.11 447.93 4.57 103.04 0.94 
ดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ยืม 4,842.15 61.44 6,791.33 69.34 8,063.05 73.35 
รำยได้อ่ืน 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 2,826.94 25.72 
รวมรายได้ 7,881.32 100.00 9,793.26 100.00 10,993.03 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริกำร 179.45 2.28 176.92 1.81 161.47 1.47 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 2,866.73 36.37 3,354.94 34.26 3,625.26 32.98 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 388.35 4.93 552.09 5.64 321.01 2.92 
รวมค่าใช้จ่าย 3,434.53 43.58 4,083.95 41.70 4,107.74 37.37 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 4,446.80 56.42 5,709.31 58.30 6,885.29 62.63 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (720.93) (9.15) (828.30) (8.46) (902.61) (8.21) 
คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (724.98) (9.20) (952.27) (9.72) (1,191.84) (10.84) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 3,000.89 38.08 3,928.75 40.12 4,790.84 43.58 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน    
ก ำไรสทุธิ (บำทตอ่หุ้น) 2.19 2.85 3.32 
จ ำนวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (พนัหุ้น) 1,262,546 1,319,026 1,357,523 
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ (บำท) 1.00 1.00 1.00 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้ำนบำท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 3,725.87 4,881.02 5,982.67 
รายการปรับปรุง:    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน   (54.81) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน   (60.28) 
คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 212.84 229.94 874.18 
ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรปรับมลูคำ่เงินลงทนุ 2.87   
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ (9.95) (3.26)  
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 4.76 3.49 2.99 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  1.03  
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยอำคำรอปุกรณ์ (3.87) (0.84) (6.47) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์รอกำรขำย (20.11) 10.53 (1.29) 
ก ำไรจำกกำรยกเลิกสญัญำเชำ่   (4.51) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยสินทรัพย์รอกำรขำย (52.90) 29.50 114.24 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - (35.45)  
ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้   321.01 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 338.35 552.09  
ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนกังำน 11.35 16.38 18.72 
ดอกเบีย้รับ (5,802.35) (7,239.26) (8,182.55) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 720.93 828.30 881.07 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสว่นต ่ำมลูคำ่เงินลงทนุในหุ้นกู้  0.88 0.77 0.43 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยต้นทนุกำรออกหุ้นกู้  1.79 8.03 17.32 
ต้นทนุคำ่รือ้ถอน 0.37 0.28 4.21 
เงินปันผลรับ (2.37) (2.77) (2.04) 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน:    
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ (6,676.63) (7,284.88) (2,250.88) 
ลกูหนีอ่ื้น (253.63) (268.29) 29.04 
สินทรัพย์รอกำรขำยสทุธิ (249.86) (153.06) (6.53) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (64.72) (8.55) (3.89) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (42.70) (4.85) (35.46) 
เงินรับฝำก 1,206.20 (925.64) (1,114.24) 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงิน 750.00 (70.00) (3,680.00) 
เจ้ำหนีอ่ื้น 153.32 (44.73) 253.45 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 58.43 (24.59) (4.58) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (22.31) - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (0.77) - - 

เงนิสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (5,964.20) (9,504.82) (6,908.16) 
ดอกเบีย้รับ 5,775.98 7,216.02 7,979.11 
ดอกเบีย้จำ่ย (690.70) (853.49) (821.71) 
ภำษีเงินได้จำ่ย (599.73) (850.03) (1,063.08) 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้ำนบำท)  

งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,478.66) (3,992.32) (813.84) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับจำกกำรขำยหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 6,705.19 - - 
เงินสดจำ่ยในกำรซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ (4,900.00) - - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน   427.78 
เงินสดรับ(จำ่ย)เพ่ือซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 145.98 173.00  
เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุทัว่ไป - 2.50  
เงินสดรับ(จำ่ย)เพ่ือเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (521.36) - 80.18 
เงินสดรับจำกกำรขำยอปุกรณ์ 7.86 52.77 7.36 
เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อำคำร สว่นปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์ (342.81) (289.75) (252.12) 
เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ที่ไมมี่ตวัตน (8.58) (4.39) (13.82) 
เงินสดรับจำกเงินปันผล 2.37 2.77 2.04 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,088.64 (68.10) 251.41 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ 7,850.00 21,708.91 2,070.00 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน(ลดลง) (6,100.00) (23,855.38) (3,773.52) 
เงินสดจำ่ยเงินกู้ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้ในกำรซือ้ลกูหนี ้ (447.61) (338.83)  
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั 3,184.59 3,532.67 5,969.12 
เงินสดจำ่ยจำกกำรออกหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั (2,812.30) (1,258.50) (2,391.10) 
จำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ซือ้ (30.07) (30.56)  
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,460.00 3,800.00 1,775.00 
เงินสดจำ่ยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (2,133.61) (2,873.30) (1,909.63) 
เงินสดรับจำกกำรขำยสว่นได้เสียในบริษัทยอ่ย - - 18.82 
เงินสดจำ่ยเพ่ือเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  (479.86)  
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ไมส่ญูเสียอ ำนำจควบคมุ - 17.97  
เงินปันผลจำ่ยให้แก่สว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ   (222.76) 
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทนุ  3,098.31 1,789.01 
เงินปันผลจำ่ย (21.63) (14.75) (1,922.10) 
จำ่ยคืนเงินต้นของสญัญำเชำ่   (652.07) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 948.37 3,306.67 750.78 
เงนิสดและรายได้เทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ 558.35 (753.74) 188.36 
(ขาดทุน) ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด 

 
(1.93) 

 
(6.85) 

 
0.32 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 1,853.07 2,409.50 1,648.91 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสิน้งวด 2,409.50 1,648.91 1,837.59 
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13.2     อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงนิ   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำดอกเบีย้รับ (%)/1 ร้อยละ 22.87 21.86 21.19 
อตัรำดอกเบีย้จำ่ย (%)/2 ร้อยละ 3.19 3.57 3.62 
สว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้ (%) ร้อยละ 19.68 18.29 17.57 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (%) ร้อยละ 38.08 40.12 43.58 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) ร้อยละ 24.20 23.23 21.65 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม (%) ร้อยละ 8.27 9.28 9.83 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่)  เทำ่ 0.22 0.23 0.23 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) เทำ่ 1.88 1.25 1.16 
อตัรำหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 1.77 1.18 1.08 
อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ยภำษี
เงินได้ คำ่เสื่อมรำคำ และคำ่ตดัจ ำหนำ่ย (net debt 
to EBITDA ratio) 

เทำ่ 4.65 3.74 3.11 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 
(interest coverage ratio : ICR) /3 

เทำ่ -0.27 -2.68 1.30 

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

เทำ่ 0.30 0.47 0.70 

อตัรำสว่นเงินรับฝำกตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ เทำ่ 0.30 0.27 0.20 
อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนด
ภำยใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด 

เทำ่ 
 

0.65 0.53 0.43 

อตัรำสว่นเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินตอ่หนีส้ินรวม เทำ่ 0.28 0.21 0.15 
อตัรำสว่นตัว๋เงินจำ่ยตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้  
(B/E size to interest bearing debt ratio) 

เทำ่ 
 

0.03 0.04 0.01 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (current ratio)   เทำ่ 1.67 2.41 3.02 
อตัรำสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้  (เทำ่) เทำ่ 1.38 1.68 1.74 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (ร้อยละ) /5 ร้อยละ 39.72 1,889.35 240.72 

หมำยเหต ุ /1 อตัรำดอกเบีย้รับ คือ รำยได้ดอกเบีย้และคำ่ธรรมเนียม/ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้และให้กู้ยืมเฉลี่ย 
 /2 อตัรำดอกเบีย้จำ่ย คือต้นทนุทำงกำรเงิน/เงินกู้จำกสถำบนักำรเงินบวก เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั  
 /3  อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ คือ ก ำไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ำย,ภำษีเงินได้,ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย/

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน 
/4  อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจำ่ยช ำระหนี ้คือ ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้จำ่ย,ภำษีเงินได้,คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) / 
   สว่นของหนีส้ินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระในงวดบญัชีนัน้ (CPLTD) รวมดอกเบีย้จำ่ยเงินกู้ทัง้ระยะยำวและระยะสัน้ 

 /5  อตัรำกำรจำ่ยปันผลค ำนวณจำกก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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14.     การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ซึง่เร่ิมตัง้ต้นปี 2563 ท ำให้กลุม่บริษัทฯ ต้องมกีำรน ำแผนควำมตอ่เนื่องทำง
ธุรกิจมำใช้ในระหวำ่งเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม 2563 และกำรระบำดอีกครัง้ในเดือนธนัวำคม เพื่อให้สำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯได้อยำ่งตอ่เนื่อง เช่น ให้พนกังำนสำมำรถท ำงำนจำกบ้ำนได้ หรือท ำงำนท่ีสำขำของบริษัทท่ีใกล้บ้ำน
เพื่อลดกำรเดินทำงด้วยระบบขนสง่สำธำรณะ งดกำรท ำกำรตลำดแบบออฟไลน์ แตใ่ช้ช่องทำงกำรกำรตลำดออนไลน์แทน  
ในสว่นของลกูค้ำ กลุม่บริษัทฯก็ได้ตัง้คลนีิคแก้หนีแ้ละมีมำตรกำรช่วยเหลอืลกูหนี ้ โดยกำรขยำยระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระ 
หรือหยดุพกักำรช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ ส ำหรับลกูหนีท้ี่อยูใ่นเกณฑ์ตำมที่บริษัทก ำหนด 
จำกกำรประกำศภำวะฉกุเฉินของรัฐบำลสง่ผลให้ลกูค้ำบำงสว่นไมส่ำมำรถเข้ำถงึบริกำรของกลุม่บริษัทฯได้ รวมทัง้ในกำร
ปอ้งกนัควำมเสีย่งเร่ืองคณุภำพลกูหนี ้ ท ำให้บริษัทต้องระมดัระวงัในกำรปลอ่ยสนิเช่ือมำกขึน้ สง่ผลให้ยอดปลอ่ยสนิเช่ือไม่
เป็นไปตำมเปำ้หมำยของกลุม่บริษัทฯ อีกทัง้กำรกลุม่บริษัทฯมีมำตรกำรช่วยเหลอืลกูค้ำด้วยกำรพกัช ำระหนี,้ ขยำย
ระยะเวลำกำรช ำระหนีแ้ละไมเ่รียกเก็บคำ่ปรับจำกกำรช ำระเงินลำ่ช้ำส ำหรับลกูค้ำที่ประสบปัญหำ ก็สง่ผลให้รำยได้จำก
คำ่ปรับและคำ่ติดตำมหนีล้ดลง  
แตอ่ยำ่งไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯก็ยงัสำมำรถปลอ่ยสนิเช่ือได้เติบโตเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 จำกปี 2562 ท ำให้รำยได้ดอกเบีย้เติบโตขึน้
ร้อยละ 9.5 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ ในสว่นของรำยได้เบีย้ปรับและคำ่ตดิตำมที่ลดลง กลุม่บริษัทฯก็มีรำยได้จำกคำ่นำยหน้ำ
จำกกำรขำยประกนัวินำศภยัมำเสริม จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินของบริษัท โดยที่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในปี 
2563 มีก ำไรจ ำนวน 4,791 ล้ำนบำท 
ในด้ำนสภำพคลอ่งของกลุม่บริษัทฯนัน้ กลุม่บริษัทฯมีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัสถำบนักำรเงินหลำยแหง่ รวมทัง้ลกูค้ำสว่นใหญ่
ของบริษัทฯก็ยงัสำมำรถจำ่ยช ำระหนีไ้ด้ ท ำให้กลุม่บริษัทฯไมไ่ด้รับผลกระทบด้ำนสภำพคลอ่งจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโควดิ-19   

14.1.2 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริกำรสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นหลกัประกนั (“สินเช่ือทะเบียนรถ”) รวมถึง หลกัประกนัประเภท บ้ำนและ
โฉนดที่ดิน โดยกลยทุธ์ส ำคญัคือกำรขยำยสำขำและฐำนลกูค้ำไปทัว่ทกุภมูิภำค ซึ่งกลุม่บริษัทฯ เห็นว่ำเป็นช่องทำงในกำร
ขยำยบริกำรทำงกำรเงินให้ครอบคลมุประเภทสนิเช่ือมำกขึน้ สว่นธุรกิจสินเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนต์ใหม่ (“สินเช่ือเช่ำซือ้”) 
นัน้ กลุม่บริษัทฯเล็งเห็นว่ำ คู่แข่งในธุรกิจนีม้ีมำกและควำมเสี่ยงในกำรปลอ่ยสินเช่ือประเภทนีม้ีมำก จึงชะลอกำรปล่อย
สนิเช่ือประเภทนี ้ สว่นสินเช่ือสว่นบคุคลแบบไม่มีหลกัประกนั (“สินเช่ือสว่นบคุคล”) กลุม่บริษัทฯก็ระมดัระวงัในกำรปลอ่ย
สนิเช่ือโดยให้อยูใ่นวงแคบกบัลกูค้ำเก่ำของกลุม่บริษัทฯ  ทัง้นีใ้นช่วงเดือนพฤษภำคมปี 2558 บริษัทฯเร่ิมปลอ่ยสนิเช่ือที่ไมม่ี
หลกัประกันเพื่อกำรประกอบอำชีพ (“สินเช่ือนำโนไฟแน้นซ์”)  โดยในกำรให้บริกำรมีลกัษณะกำรท ำนิติกรรมสญัญำ 2 
ประเภท คือ สญัญำเช่ำซือ้ และสญัญำเงินให้กู้ยืม, สนิเช่ือสว่นบคุคลและสนิเช่ือนำโนไฟแน้นซ์ 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯได้ด ำเนินธุรกิจรับจ้ำงติดตำมหนีแ้ละซือ้หนีเ้สียมำบริหำร โดยกำรติดตำมหนีก็้จะใช้เครือข่ำยและ
ประสบกำรณ์ในกำรติดตำมหนีข้องกลุม่บริษัทฯ  โดยจะมีกำรติดตำมทัง้ทำงโทรศพัท์และกำรติดตำมหลกัประกนั รวมทัง้มี
ธุรกิจเพิ่มเติมในประเทศเพื่อนบ้ำนคือ กำรให้ค ำปรึกษำในกำรท ำธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย และกำรเป็นนำยหน้ำขำยประกัน
วินำศภยั 
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รำยได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่รำยได้ดอกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ และสญัญำเงินให้กู้ยืม ซึ่งจะรับรู้รำยได้ดอกเบีย้ตำม
งวดกำรผอ่นช ำระโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ท ำให้ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของปี 2561 – 2563 กลุม่บริษัทฯ 
มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้จำก 7,881.33 ล้ำนบำท เป็น 10,993.03 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 
18.10  ซึ่งเป็นผลจำกกำรขยำยสำขำกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้จำก 2,870 สำขำในปี 2561 เป็น 4,080 สำขำ ในปี 2562 และ
ขยำยเป็น 4,750 สำขำ ณ สิน้ ปี 2563  ส่งผลให้พอร์ตสินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ ขยำยตวัเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 15.79  ต่อปี 
จำก 29,433  ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 36,341 ล้ำนบำท ในปี 2562 และในปี 2563 เป็น 39,459 ล้ำนบำท 

ในปี 2560 บริษัทฯได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือบริษัทเงินทุนกรุงเทพธนำทร จ ำกัด 
(มหำชน)) ในสดัสว่นร้อยละ 36.35 ซึง่เป็นผลให้บริษัทมีก ำไรจำกกำรโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุจ ำนวน 102.06 ล้ำนบำท 
รวมทัง้มีผลก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจ เนื่องจำกกำรรำคำซือ้ต ่ำกวำ่มลูคำ่ยตุิธรรมจ ำนวน 186 ล้ำนบำท และในปี 2561 บริษัทฯ
ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมเติม ท ำให้สดัสว่นเปลีย่นแปลงเป็นร้อยละ 45.34 

ในปี 2562 บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มทนุจดทะเบียนโดยจดัสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและให้สิทธิใน
กำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิที่ได้รับ บริษัทได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตำมสทิธิและเกินสทิธิ รวมทัง้ซือ้ผำ่นกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ ท ำให้สดัสว่นเปลีย่นแปลงเป็นร้อยละ 82.04  

ตัง้แตปี่ 2562 บริษัท ศรีสวสัดิ์ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั ได้เปิดให้บริกำรประกนัวินำศภยัแก่ลกูค้ำของบริษัทและบคุคลทัว่ไป 
ท ำให้มีรำยได้จำกคำ่นำยหน้ำประกนัวินำศภยัเพิ่มเติม 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้เพิ่มขึน้จำก 3,725.87  ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 4,881.02 ล้ำนบำท ในปี 2562 และ 5,982.67 ล้ำน
บำทในปี 2563  คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 26.72 ต่อปี เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรขยำยสินเช่ือ กำรควบคุม
คำ่ใช้จ่ำยและอตัรำหนีส้ญูที่ลดลง ในขณะที่ก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำก 3,000.89  ล้ำนบำทในปี 2561 เป็น 3,928.75 ล้ำนบำท
ในปี 2562 และเป็น 4,790.83 ล้ำนบำทในปี 2563 คิดเป็นอตัรำเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 26.35 ตอ่ปี  

14.1.3 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

1) รายได้ 

รายได้หลัก 

รำยได้ งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้ดอกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้ 954.36 12.11 447.93 4.57 103.04 0.94 

รำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ยืม 4,842.15 61.44 6,791.33 69.35 7,823.81 71.17 

รำยได้ดอกเบีย้จำกธุรกิจบริหำรสนิทรัพย์     239.23 2.18 
รำยได้คำ่นำยหน้ำประกนัวินำศภยั     666.71 6.06 
รำยได้อื่น 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 2,158.19 19.65 
รวมรายได้ 7,881.32 100.00 9,793.26 100.00 10,993.03 100.00 
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ในช่วงปี 2561- ปี 2563 รำยได้หลกัของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ดอกเบีย้รับ เป็นดอกเบีย้จำกสินเช่ือทะเบียนรถส ำหรับ
หลกัประกนัรถทกุประเภท รวมถึงบ้ำนและที่ดินคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 61-71 ของรำยได้รวม ในขณะท่ีดอกเบีย้จำก
สนิเช่ือเช่ำซือ้มีสดัสว่นรำยได้ประมำณร้อยละ 1-12 ของรำยได้รวม ดอกเบีย้รับจำกธุรกิจบริหำรสินทรัพย์มีสดัสว่นร้อยละ 2 
ของรำยได้รวม และรำยได้ค่ำนำยหน้ำประกันวินำศภัยมีสดัส่วนร้อยละ 6 ของรำยได้รวม ส่วนรำยได้อื่น เช่น รำยได้
คำ่ธรรมเนียมและเบีย้ปรับต่ำงๆ และรำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร ทรัพย์สินรอกำรขำย รำยได้จำกกำรรับจ้ำงติดตำม
หนี ้รำยได้จำกกำรขำยเช่ือ และรำยได้จำกกำรเป็นท่ีปรึกษำ เป็นต้นคิดเป็นร้อยละ 20-26  ของรำยได้รวม 

ในปี 2561-2562 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรับรู้รำยได้ดอกเบีย้ตำมงวดกำรผ่อนช ำระโดยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง 
ส ำหรับสินเช่ือทะเบียนรถ รวมถึงบ้ำนและที่ดิน ที่ผ่อนช ำระงวดรำยเดือน จะหยุดรับรู้รำยได้เมื่อลกูหนีค้้ำงช ำระค่ำงวด
ติดต่อกนัเกิน กว่ำ 120 วนั หรือ 4 งวดขึน้ไปนบัแต่วันครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำหรือเมื่อมีข้อบ่งชีว้่ำลกูหนีอ้ำจจะไม่
สำมำรถจ่ำยช ำระได้ ในกรณีสนิเช่ือที่มีกำรผ่อนช ำระรำยงวด 3 เดือน จะหยดุรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์จ ำนวนวนัเช่นเดียวกบั
กรณีที่ผ่อนช ำระงวดรำยเดือนหรือ เกินกว่ำ 120 วนั และส ำหรับสินเช่ือรำยย่อยแบบมีหลกัประกนัที่ให้สินเช่ือโดยบริษัท
เงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) สนิเช่ือสว่นบคุคลและสนิเช่ือนำโนไฟแน้นซ์จะหยดุรับรู้รำยได้เมื่อลกูหนีค้้ำงช ำระเกินกว่ำ 
90 วนั หรือ 3 งวดขึน้ไป แตต่ัง้แตปี่ 2563 กำรรับรู้รำยได้ดอกเบีย้จะรับรู้ตำมอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง  

(หน่วย : ล้ำนบำท) 2561 2562 
 

2563 
CAGR 

(2561-2563) 
ร้อยละ 

ลกูหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้และให้กู้ ยืม 29,433.00 36,341.00 39,459.00 15.79 
รำยได้จำกกำรให้เช่ำซือ้และให้กู้ ยืม 5,796.51 7,239.26 7,926.85 16.94 

รำยได้ดอกเบีย้รวมของกลุม่บริษัทฯ มีกำรเติบโตเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องในชว่งปี 2561 – 2563 ในอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 
16.94 ตอ่ปี โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเติบโตของพอร์ตลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสินเช่ือที่เพิ่มขึน้จำกกำรกำรขยำยสำขำของ
กลุม่บริษัทฯ ที่มีอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15.79 ต่อปี โดยประมำณร้อยละ 40 ของพอร์ตลกูหนีด้งักลำ่วเป็นสินเช่ือที่มี
บ้ำนและที่ดินเป็นหลกัประกนั รองลงมำคือรถยนต์สี่ล้อ รถยนต์เชิงพำณิชย์และรถจกัรยำนยนต์โดยกำรปลอ่ยสินเช่ือจะมี
อตัรำดอกเบีย้รับประมำณร้อยละ 21.86-25.21 ตอ่ปีสว่น FM ที่ประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัของ ธปท. 
และธุรกิจสนิเช่ือเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกบั  ซึง่มีพอร์ตสนิเช่ือรวมประมำณ  207.29 ล้ำนบำท  

รำยได้ดอกเบีย้รวมมีกำรเติบโตจำก 5,796.51  ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 7,239.26 ล้ำนบำท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอตัรำ
เติบโตร้อยละ 24.89  จำกกำรขยำยธุรกิจโดยกำรขยำยสำขำจำก 2,870 สำขำ ในปี 2561 เป็น 4,080 สำขำ ในปี 2562 ท ำ
ให้สำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำไปได้ครอบคลมุพืน้ท่ีมำกขึน้และพอร์ตสนิเช่ือขยำยเพิ่มขึน้จำก 29,433 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็น 
36,341  ล้ำนบำท  

ส ำหรับปี 2563 รำยได้ดอกเบีย้เติบโตขึน้ร้อยละ 9.50  จำกปี 2562 เป็น 7,926.85 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเปิดสำขำเพิ่มขึน้
อีก 670 สำขำเป็น 4,750 สำขำ อนัสง่ผลให้พอร์ตลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสนิเช่ือตำมสญัญำเช่ำซือ้และตำมสญัญำเงินให้กู้ยืม
และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคลเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัดงัที่จะกลำ่วตอ่ไปในหวัข้อลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และลกูหนีเ้งิน
ให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคล 

รายได้อื่น 
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รำยได้อื่นจ ำแนกตำมประเภท งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้คำ่ธรรมเนยีม 902.04 43.32 1,309.50 51.33 675.26 23.90 
รำยได้เบีย้ปรับ 602.51 28.93 466.42 18.28 344.00 12.18 
รำยได้คำ่ติดตำมหนี ้ 247.63 11.89 159.96 6.27 283.37 10.03 
รำยได้ดอกเบีย้รับธนำคำร/กิจกำรท่ีเก่ียวข้อง 5.84 0.28 21.71 0.85 0.08 0.00 
หนีส้ญูได้รับคืน 88.45 4.25 393.50 15.42 418.27 14.81 
รำยได้จำกคำ่นำยหน้ำประกนัวินำศภยั - - - - 666.71 23.60 

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกทรัพย์สนิรอกำรขำย 52.90 2.54 - - - - 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 0.99 0.05 3.30 0.13 3.30 0.12 
อื่นๆ 182.08 8.74 196.85 7.72 433.91 15.36 
รวมรายได้อื่น 2,082.44 100.00 2,551.24 100.00 2,824.90 100.00 

รำยได้อื่นมีกำรเติบโตเพิ่มขึน้ในลกัษณะที่สมัพนัธ์โดยตรงกบักำรเติบโตของรำยได้หลกั รำยได้อื่นเพิ่มขึน้จำก 2,082.44 ล้ำน
บำท ในปี 2561 เป็น 2,825 ล้ำนบำทในปี 2563 หรือเพิ่มขึน้เฉลีย่ร้อยละ 16.45 ตอ่ปี โดยสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้อื่นท่ีเพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนสญัญำและ/หรือมลูคำ่กำรปลอ่ยสนิเช่ือ ประกอบด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรขอสนิเช่ือตำมสญัญำ
เช่ำซือ้และสญัญำเงินให้กู้ยืม ค่ำเบีย้ปรับจำกกำรช ำระเงินลำ่ช้ำซึ่งคิดในอตัรำร้อยละ MRR+10 ต่อปี  ของค่ำงวดคงค้ำง 
(MRR หมำยถึงอตัรำดอกเบีย้ส ำหรับลกูค้ำชัน้ดีรำยย่อยของธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)) และรำยได้ค่ำติดตำมทวง
ถำมซึง่คิดในอตัรำ 200-3,000 บำทตอ่ครัง้ขึน้อยูก่บัประเภทหลกัประกนั รำยได้ดงักลำ่วรวมกนัคิดเป็นประมำณร้อยละ 46-
84  ของรำยได้อื่นทัง้หมด รวมทัง้มีรำยได้จำกค่ำนำยหน้ำประกนัวินำศภยั ซึ่งกลุม่บริษัทฯได้ให้บริกำรตัง้แต่ปี 2562 ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 24 ของรำยได้อื่นๆ ทัง้นีก้ ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยนัน้ สว่นใหญ่เป็นรำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สินรอ
กำรขำยของบริษัทบริหำรสนิทรัพย์  

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำน งบตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริกำร 179.45 5.22 176.92 4.33 161.47 3.93 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 2,866.73 83.47 3,354.94 82.15 3,625.26 88.25 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 388.35 11.31 552.09 13.52 - - 
ผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้     321.01 7.81 
รวมค่าใช้จ่าย 3,434.53 100.00 4,083.95 100.00 4,107.75 100.00 
ร้อยละตอ่รำยได้รวม  43.58  41.70  37.37 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หนีส้ญูและหนี ้
สงสยัจะสญูโดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ได้แก่ ค่ำอปุกรณ์กำรตลำดรวมถึงค่ำป้ำยที่สำขำ ค่ำสง่ เสริมกำรขำย ค่ำโฆษณำ  
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เป็นต้น ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ดงักลำ่วได้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2561 – 2563 ตำมกำรเติบโตของสำขำและ
พอร์ตลกูหนี ้สว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร ได้แก่ คำ่ใช้จ่ำยด้ำนพนกังำน คำ่เช่ำ คำ่บริหำรจดักำร เป็นต้น  

ในปี 2561– 2563 กลุม่บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนประมำณ 3,435 – 4,108 ล้ำนบำทซึ่งเพิ่มขึน้โดยมีสำเหตหุลกั
มำจำกคำ่ใช้จ่ำยรวมที่เพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่องจำกสำขำที่ทยอยเปิดด ำเนินกำรในขณะเดียวกนักลุม่บริษัทฯ สำมำรถควบคมุ
คำ่ใช้จ่ำย มีกำรปลอ่ยสนิเช่ืออยำ่งมีระบบและสำมำรถบริหำรสนิเช่ือและเก็บหนีไ้ด้ดีขึน้อยำ่งต่อเนื่อง สง่ผลท ำให้ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริกำร คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร และคำ่ใช้จ่ำยหนีส้ญูมีกำรเติบโตในอตัรำที่ลดลงเมื่อเทียบกบักำรเติบโตของรำยได้  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

คำ่ที่ปรึกษำและคำ่บริกำรวิชำชีพ 29.31 1.02 39.31 1.17 26.23 0.72 
คำ่ใช้จำ่ยพนกังำน 1,531.46 53.42 1,784.86 53.20 1,868.87 51.55 
คำ่เช่ำและคำ่บริกำรพืน้ท่ี 424.35 14.80 528.33 15.75 5.80 0.16 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 213.58 7.45 230.41 6.87 874.20 24.11 
คำ่สำธำรณปูโภค 125.87 4.39 139.16 4.15 156.44 4.32 
คำ่พลงังำนเชือ้เพลงิ 41.83 1.46 36.85 1.10 25.20 0.70 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 199.16 6.95 262.94 7.84 297.90 8.22 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิรอกำรขำย 8.89 0.31 10.53 0.31 (1.29) (0.04) 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรติดตำมทวงถำม 12.13 0.42 13.25 0.39 7.44 0.21 
อื่นๆ 280.16 9.77 309.29 9.22 364.47 10.05 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,866.73 100.00 3,354.94 100.00 3,625.26 100.00 
ร้อยละเทียบกบัรายไดร้วม  35.36  34.26 32.98 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุม่บริษัทฯ เป็นคำ่ใช้จ่ำยหลกัประกอบด้วย คำ่ใช้จ่ำยพนกังำนซึ่งได้แก่ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนของ
พนกังำนทัง้หมดรวมถึงพนักงำนสำขำ และค่ำที่ปรึกษำและค่ำบริกำรวิชำชีพซึ่งได้แก่ ค่ำตรวจสอบบญัชี  ค่ำที่ปรึกษำ
กฎหมำย และคำ่ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน เป็นต้น รวมคิดเป็นร้อยละ 52-54 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทัง้หมดรองมำได้แก่ คำ่
เช่ำส ำนกังำนและสำขำ คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย คำ่สำธำรณปูโภค ค่ำพลงังำนเชือ้เพลิง รวมคิดเป็นประมำณร้อย
ละ 26-27 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่นๆ ได้แก่ ภำษีธุรกิจเฉพำะภำษีอื่นๆ 
ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำขนส่ง ค่ำไปรษณีย์ 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรอบรมสมัมนำ คำ่เบีย้ประชมุ เป็นต้น 

ในปี 2561 - 2563 กลุม่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรประมำณ  2,867 –3,625 ล้ำนบำทค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่ม
สงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนกังำนและค่ำเช่ำที่สงูขึน้ตำมกำรขยำยธุรกิจ จำกกำรเพิ่มจ ำนวน
สำขำจำก 2,870 สำขำ ณ สิน้ปี 2561 เป็น 4,080 และ 4,750  สำขำ ณ สิน้ปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั  จ ำนวนพนกังำน
ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจจำกจ ำนวน 7,016 คน ในปี 2561 เป็น 8,907 คน ในปี 2562 และ 7,580  คนในปี 2563 
ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆเพิ่มสงูขึน้ เช่น คำ่ภำษีธุรกิจเฉพำะที่สงูขึน้ตำมดอกเบีย้จำกสญัญำให้กู้ยืม  
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อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมต่อรำยได้รวม จะพบว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้มีกำร
เปลีย่นแปลงมำกนกัในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ คือ อยูท่ี่ประมำณร้อยละ 33-35  ซึง่จะเห็นได้วำ่กลุม่บริษัทฯมีอตัรำสว่นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรอยู่ใกล้เคียงกนั โดยกลุม่บริษัทฯพยำยำมควบคมุค่ำใช้จ่ำยให้อยู่ในอตัรำสว่นที่ไม่มำกจนเกินไป  แต่หำกจะ
พิจำรณำคำ่ใช้จ่ำยโดยสว่นใหญ่ก็จะเกิดจำกกำรขยำยสำขำซึง่เป็นกำรขยำยฐำนกำรสร้ำงรำยได้ของกลุม่บริษัทฯ 

ต้นทุนทางการเงนิ  

ต้นทนุทำงกำรเงินคือ ต้นทนุดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ตัว๋แลกเงิน หนีส้ินตำมสญัญำ
เช่ำทำงกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้ หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดยวตัถปุระสงค์หลกัในกำรกู้ยืมคือ กำร
กู้ ยืมเพื่อให้บริกำรปล่อยสินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตรำดอกเบีย้ เป็นไปตำมอัตรำตลำดที่จะตกลงกัน สำมำรถดู
รำยละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ที่จะกลำ่วตอ่ไป 

3) ความสามารถในการท าก าไร 

 งบตรวจสอบ 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้ดอกเบีย้ 5,796.51 73.55 7,239.26 73.92 8,166.09 74.28 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (720.93) (9.15) (828.30) (8.46) (902.61) (8.21) 
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ 5,075.58 64.40 6,410.96 65.46 7,263.48 66.07 
รำยได้อ่ืน 2,084.81 26.45 2,554.00 26.08 2,826.94 25.72 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (3,434.52) (43.58) (4,083.95) (41.70) (4,107.75) (37.37) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 3,725.87 47.27 4,881.01 49.84 5,982.67 54.42 
ก าไรสุทธิ 3,000.89 38.08 3,928.75 40.12 4,790.83 43.58 
จ ำนวนหุ้นปรับลด (ล้ำนหุ้น) 1,262 1,319 1,357 
ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด  (บาท) 2.19 2.85 3.32 
หมำยเหต ุ 1) ร้อยละ หมำยถึง ร้อยละตอ่รำยได้รวม 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

ในปี 2561 – 2563 กลุม่บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยูใ่นระดบัท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่อง ดงัจะเห็นได้
จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตอ่รำยได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่องอย่ำงมี
นยัส ำคญั โดยก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำก 3,725.87 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 4,881.01 ล้ำนบำท และ 5,982.67  
ล้ำนบำทในปี 2562 และปี 2563  ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 26.72 ต่อปี และอตัรำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนตอ่รำยได้ก็เพิ่มขึน้ตำมล ำดบั อนัเกิดจำกรำยได้ดอกเบีย้จำกสญัญำเช่ำซือ้และรำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ยืมที่
เพิ่มมำกขึน้อยำ่งมนียัส ำคญัตำมกำรเตบิโตของพอร์ตลกูหนีข้องกิจกำร และสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้คำ่ธรรมเนียมและ
ค่ำเบีย้ปรับมำกขึน้ด้วยเช่นกัน ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยที่ดีขึน้ ค่ำใช้จ่ำยหนีส้ญู
และหนีส้งสยัจะสญูที่ลดลงจำกกำรบริหำรจดักำรหนีท้ี่ดีขึน้ดงัที่ได้กลำ่วในหวัข้อคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

ก าไรสุทธิ 
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ก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นช่วงร้อยละ 38.08 – 43.58  ในปี 2561 – 2563 โดยก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำก 

3,000.89  ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 3,928.75 ล้ำนบำท และ 4,790.83  ล้ำนบำท ในปี 2562 และปี 2563 ตำมล ำดบั หรือ

คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 26.35 ตอ่ปี และอตัรำก ำไรสทุธินีส้ะท้อนให้เห็นวำ่กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินงำนท่ีลดลงอยำ่งตอ่เนื่องดงัที่กลำ่วในสว่นกำรวิเครำะห์ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สว่นคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคลก็

ยงัคงอตัรำร้อยละ 20   

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัรำสว่น(ร้อยละ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัรำดอกเบีย้รับ/1เทียบกบัยอดปลอ่ยสนิเช่ือเฉลีย่ 22.87 21.86 21.19 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำยเทียบกบัเงินกู้ เฉลีย่ 3.19 3.57 3.62 
สว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้ 19.68 18.29 17.57 
อตัรำก ำไรสทุธิตอ่รำยได้รวม 38.08 40.12 43.58 

หมำยเหต ุ /1หมำยถึงดอกเบีย้รับและคำ่ธรรมเนียม 

ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมีสว่นตำ่งอตัรำดอกเบีย้ที่สงูถึงร้อยละ 20  โดย
มีอตัรำดอกเบีย้รับและค่ำธรรมเนียมประมำณร้อยละ 23 อตัรำดอกเบีย้จ่ำยที่ปรับลดลงน้อยโดยเป็นผลมำจำกกำรทยอย
จ่ำยคืนเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่มีต้นทุนสูง และ บริษัทได้กู้ ยืมผ่ำนตั๋วแลกเงิน,หุ้นกู้ และกำรระดมทุนผ่ำนตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่มีต้นทนุท่ีต ่ำกวำ่เงินกู้ธนำคำร ท ำให้อตัรำดอกเบีย้จ่ำยจึงลดลงเหลอื ร้อยละ 3.19  

ในปี 2562-2563 กลุม่บริษัทฯ มีกำรปรับอตัรำดอกเบีย้ในกำรให้สนิเช่ือเพื่อให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ของตลำด รวมทัง้ในปี 
2563 บริษัทได้ปฏิบตัิตำมมำตรกำรชว่ยเหลอืลกูหนีข้อง ธปท. โดยลดดอกเบีย้ลง ท ำให้สว่นตำ่งของอตัรำดอกเบีย้ลดลงเป็น
ร้อยละ 17.57 แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯก็พยำยำมหำแหลง่เงินทุนที่มีต้นทนุต ่ำโดยกำรรับเงินฝำกประชำชนอย่ำงไรก็
ตำม อตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงินมีกำรปรับตวัในปี 2563 ซึง่มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท ำให้อตัรำดอกเบีย้ใน
ตลำดเงินผนัผวนและปรับตวัสงูขึน้ ท ำให้อตัรำดอกเบีย้จ่ำยเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3.57 และร้อยละ 3.62 ในปี 2562 และปี 
2563 ตำมล ำดบั 

อยำ่งไรก็ตำม หำกพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจะพบว่ำ กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำก ำไรสทุธิอยู่ระหว่ำงร้อยละ 38.08-
43.58 ในปี 2561-ปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรำยได้ที่เพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องประกอบกบักำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยท ำให้
กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำคำ่ใช้จ่ำยกำรบริกำร คำ่ใช้จ่ำยหนีส้ญู และต้นทนุทำงกำรเงินท่ีลดลง เมื่อเทียบกำรเติบโตของรำยได้ 

เงนิปันผลและนโยบายการจ่ายปันผล 

(หน่วย:ล้ำนบำท)  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินปันผลจ่ำย 134.93 1,922.41 2,471.67 
ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)/1 339.68 101.75 1,025.90 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 39.72 1,889.35 240.72 
ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี (งบกำรเงินรวม)/1 3,000.89 3,928.75 4,790.84 
อตัราการจ่ายปันผล (ร้อยละ) 4.50 48.93 51.62 
หมำยเหต ุ /1 ข้อมลูจำกงบกำรเงินตรวจสอบ 
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จำกผลประกอบกำรปี 2561 บริษัทจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัและเงินสดรวมเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 134.93 ล้ำนบำท และจ่ำยให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภำคม 2562 

จำกก ำไรสะสมและผลประกอบกำรปี 2562 บริษัทประกำศจ่ำยปันผลเป็นเงินสดรวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 1,922.41 ล้ำนบำท 
และจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนสงิหำคม 2563 

จำกผลประกอบกำรปี 2563 บริษัทประกำศจ่ำยปันผลเป็นเงินสดรวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 2,471.67 ล้ำนบำท และจ่ำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นในเดือนพฤษภำคม 2564 

ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และหลังหักส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี  ้กำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำร
เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรใช้เงินของบริษัทฯ 

14.1.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

1) สินทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2561 – ปี 2563 สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนี ้
เงินให้กู้ยืมส่วนบคุคล เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรับ คิดเป็นร้อยละประมำณ 64-79 ของสินทรัพย์รวม รองลงมำได้แก่ 
เงินลงทนุในลกูหนี ้ อำคำรและอปุกรณ์และทรัพย์สนิรอกำรขำย โดยสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำก 
39,217 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น  52,007  ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้มำจำกกำรเพิ่มขึน้
ของพอร์ตลูกหนีส้ินเช่ือ ซึ่งจะกล่ำวต่อไปในหวัข้อลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วน
บคุคลตอ่ไป  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืและลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืส่วนบุคคล 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคลเป็นลกูหนีจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำร
สินเช่ือ 3 ประเภท ได้แก่ สินเช่ือทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน สินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกันและสินเช่ือส่วน
บคุคลเพื่อกำรประกอบอำชีพ 

ลกูหนีแ้สดงตำมมลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ โดยแสดงด้วยจ ำนวนหนีต้ำมสญัญำ หกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้และค่ำเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู โดยโครงสร้ำงลกูหนีส้ทุธิตำมประเภทสญัญำ มีสดัสว่นดงันี ้

ลกูหนีจ้ำกกำรให้บริกำรสินเช่ือ 
งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิ 2,661 9.24 819 2.28 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมส่วนบคุคล-สทุธิ 26,148 90.76 35.089 97.72 
รวมลูกหนี-้สุทธิ 28,809 100.00 35,908 100.00 
รวมสินทรัพย์ 39,217  45,462  
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ในปี 2561 – สิน้ปี 2562 กลุม่บริษัทฯมีลกูหนีส้ทุธิจำกกำรปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร
ขยำยสำขำของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จำก 2,870 สำขำ ในปี 2560 เป็น 4,080  สำขำ ณ สิน้ปี 2562 ท ำให้พอร์ตสินเช่ือ
เติบโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่องตำมล ำดบั  

ในปี 2563 มีกำรจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ปี 2563 จึงมีกำร
ปรับเปลีย่นหวัข้อซึง่จะน ำเสนอในหวัข้อถดัไป 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ 

ในปี 2563 ได้มีกำรจดัประเภทสนิทรัพย์ใหมต่ำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งองค์ประกอบของเงินให้สินเช่ือแก่
ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ จะประกอบด้วย เงินให้สินเช่ือแบบมีหลกัประกนั, เงินให้สินเช่ือสว่นบคุคล, สินเช่ือรำยย่อยเพื่อ
กำรประกอบอำชีพ และสนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรำยกำร 

เงินให้สนิเช่ือแสดงตำมมลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ โดยแสดงด้วยจ ำนวนหนีต้ำมสญัญำ หกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้และ
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยโครงสร้ำงลกูหนีส้ทุธิตำมประเภทสนิเช่ือ มีสดัสว่นดงันี ้

เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

งบตรวจสอบ 

 31 ธนัวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินให้กู้ ยืม 38,080 92.98 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 191 0.47 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดติเม่ือซือ้หรือเกิดรำยกำร 2,683 6.55 
รวมเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 40,954 100.00 
รวมสินทรัพย์ 52,007  

คุณภาพลูกหน้ี 

กลุม่บริษัทฯ มีกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมระยะเวลำค้ำงช ำระของลกูหนีค้งเหลอืหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้
และหลกัประกัน ซึ่งหลกัประกันเท่ำกับมูลค่ำร้อยละ 0-75 ของลกูหนีต้ำมสญัญำคงเหลือหกัด้วยดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็น
รำยได้โดยพิจำรณำเปรียบเทียบถึงโอกำสในกำรได้รับช ำระคืนจำกลกูหนีแ้ละจำกกำรขำยหลกัประกนั โดยมีหลกัเกณฑ์กำร
ตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในแตล่ะงวดดงันี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 

สญัญำเช่ำซือ้และเงินให้กู้ ยืม
รถจกัรยำนยนต์ 

สญัญำเช่ำซือ้และเงินให้กู้ ยืม
หลกัประกนัประเภทอ่ืน 

เงินให้กู้ ยืม
ส่วนบคุคล 

อตัรำร้อยละ
ของคำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคำ่
หลกัประกนั 
(ร้อยละ) 

อตัรำร้อยละ
ของคำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

มลูคำ่
หลกัประกนั 
(ร้อยละ) 

อตัรำร้อยละของ
คำ่เผ่ือหนีส้งสยั

จะสญู 

ไม่ค้ำงช 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 
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ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 100 0 100 15 100 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 100 0 100 0 100 
หมำยเหต ุ คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู= อตัรำร้อยละของคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู X (ลกูหนีค้งเหลือตำมสญัญำ-ดอกเบีย้ที่ยงัไมถื่อเป็นรำยได้-มลูคำ่

หลกัประกนัทีค่ ำนวนในอตัรำตำมตำรำงข้ำงต้น) 

กำรวิเครำะห์คณุภำพของลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสนิเช่ือลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำให้กู้ยืมมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

จ ำนวนเงินท่ีถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำเช่ำซือ้ 
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562   

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระไม่เกิน 1 ปี 2,160.25 63.61 779.11 75.53 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ (453.29) (13.35) (123.52) (11.97) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 1,706.96 50.26 655.59 63.56 
 คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (78.95) (2.32) (56.08) (5.44) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระไม่เกิน 
1 ปี - สุทธิ 1,628.00 47.94 599.51 58.12 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระใน 1 -5 ปี 1,235.93 36.39 252.39 24.47 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ (188.92) (5.56) (27.82) (2.70) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 1,047.01 30.83 224.57 21.77 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (13.72) (0.40) (4.81) (0.47) 
รวมลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระใน 
1-5 ปี - สุทธิ 

 
1,033.28 30.42 

 
219.76 21.31 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม 3,396.18 100.00 1,031.51 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ (642.22) (18.91) (151.34) (14.67) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 2,753.96 81.09 880.17 85.33 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (92.68) (2.73) (60.90) (5.90) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้รวม - สุทธิ 2,661.28 78.36 819.27 79.42 

หำกพิจำรณำลกูหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้โดยจ ำแนกตำมสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ พบว่ำประมำณร้อยละ 62-75 ของลกูหนีต้ำม
สญัญำเช่ำซือ้มีก ำหนดกำรช ำระหนีไ้มเ่กิน 1 ปี เนื่องจำกบริษัทฯ ให้เช่ำซือ้สนิทรัพย์ที่เป็นรถยนต์ใช้แล้วและรถจกัรยำนยนต์
ใหม ่โดยมีระยะเวลำกำรให้สนิเช่ือเช่ำซือ้อยูร่ะหวำ่ง 12-36 งวด หรือคิดเป็นประมำณ 1-3 ปี 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 
 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562   

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ไม่ค้ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไม่เกิน 1 เดือน 1,495.11 54.29 351.23 39.90 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 ถงึ 3 เดือน 1,027.06 37.29 419.00 47.60 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 3 ถงึ 6 เดือน 144.67 5.25 46.11 5.24 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 6 ถงึ 12 เดือน 53.88 1.96 27.12 3.08 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 33.24 1.21 36.71 4.17 
รวม 2,753.96 100.00 880.17 100.00 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (92.68) (3.37) (60.90) (6.92) 
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ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้-สุทธ ิ 2,661.28 96.63 819.27 93.08 

หำกพิจำรณำลกูหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้โดยจ ำแนกตำมอำยหุนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ พบวำ่ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้สว่นใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดีคือไมค้่ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไมเ่กิน 1 เดือน คิดเป็นประมำณร้อยละ 40-54 และค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 ถึง 3 เดือน
คิดเป็นประมำณร้อยละ 37 – 47 ของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ซึ่งหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูจะพบวำ่ ณ สิน้ปี 2561  กลุม่บริษัทฯตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 92.68 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกพอร์ตสินเช่ือลดลง 
และในปี 2562 กลุม่บริษัทฯตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 60.90 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 6.92 ของลกูหนีต้ำมสญัญำ
เช่ำซือ้รวม ซึง่เป็นระดบัท่ีไมแ่ตกตำ่งจำกปีก่อนมำก  

จ ำนวนเงินท่ีถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำให้กู้ ยืม 
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562  

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระ
ไม่เกิน 1 ปี 

 
25,026.61 

 
81.63 

 
33,110.37 

 
80.16 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ (3,067.41) (10.01) (4,460.03) (10.80) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม 21,959.20 71.62 28,650.34 69.37 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (497.78) (1.62) (341.82) (0.83) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมส่วนท่ีถงึก าหนดช าระ
ไม่เกิน 1 ปี-สุทธิ 

 
21,461.42 

 
70.00 

 
28,308.52 

 
68.54 

ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระ
ใน 1 -5 ปี 

 
5,632.09 

 
18.37 

 
8,192.48 

 
19.84 

หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ (912.25) (2.98) (1,381.99) (3.35) 
รวมตำมสญัญำให้กู้ ยืม 4,719.84 15.39 6,810.49 16.49 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (33.21) (0.11) (30.17) (0.07) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมส่วนท่ีถงึก าหนด
ช าระใน 1-5 ปี-สุทธิ 

 
4,686.63 

 
15.29 

 
6,780.32 

 
16.42 

ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืมรวม 30,658.70 100.00 41,302.85 100.00 
หกั ดอกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ (3,979.66) (12.98) (5,842.02) (14.14) 
รวมลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม 26,679.04 87.02 35,460.83 85.86 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (530.99) (1.73) (372.00) (0.90) 

ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืมรวม-สุทธิ 26,148.05 85.29 35,088.84 84.95 

เมื่อพิจำรณำลูกหนีจ้ำกกำรให้กู้ ยืมโดยจ ำแนกตำมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ พบว่ำลูกหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืมส่วนใหญ่มี
ก ำหนดกำรช ำระหนีไ้มเ่กิน 1 ปีคิดเป็นประมำณร้อยละ 80 ของลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ยืมเนื่องจำกกำรปลอ่ยสินเช่ือให้กู้ยืม
ของบริษัทตำมประเภทของหลกัประกนัสว่นมำกคือ สนิเช่ือส ำหรับรถยนต์ทัว่ไป รถจกัรยำนยนต์ และบ้ำนหรือโฉนดที่ดิน ซึ่ง
สว่นมำกจะมีระยะเวลำผอ่นช ำระไมเ่กิน 24 งวด 

ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม 
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562   

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ไม่ค้ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไม่เกิน 1 เดือน 22,133.30 82.96 26,928.61 75.94 

ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 ถงึ 3 เดือน 3,878.64 14.54 7,439.33 20.98 
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ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ ยืม 
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562   
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 3 ถงึ 6 เดือน 500.75 1.88 761.27 2.15 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 6 ถงึ 12 เดือน 110.28 0.41 225.58 0.64 
ค้ำงช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 56.06 0.21 106.04 0.30 
รวม 26,679.04 100.00 35,460.83 100.00 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (530.99) (1.99) (372.00) (1.05) 
ลูกหนีต้ามสัญญาให้กู้ยืม-สุทธิ 26,148.05 98.01 35,088.84 98.95 

หำกพิจำรณำลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ยืมโดยจ ำแนกตำมอำยหุนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ พบวำ่ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ยืมสว่นใหญ่
อยูใ่นเกณฑ์ดี คือ ไมค้่ำงช ำระหรือค้ำงช ำระไม่เกิน 1 เดือน คิดเป็นประมำณร้อยละ 75 – 83 และค้ำงช ำระมำกกว่ำ1 ถึง 3 
เดือน คิดเป็นประมำณร้อยละ 14 - 21 ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 3 ถึง 12 เดือนคิดเป็นประมำณร้อยละ 2 และมีเพียงร้อยละ 1 ของ
ลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ยืมที่ค้ำงช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯ จะตัง้คำ่เผ่ือตำมระยะเวลำที่ค้ำงช ำระตำมที่กลำ่ว
ข้ำงต้น ซึ่งหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะพบว่ำ ณ สิน้ ปี 2562, และสิน้ปี 2561 
กลุม่บริษัทฯ ได้ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 372.00 ล้ำนบำทและ 530.99 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ  1.05 และร้อย
ละ  1.99 ของลกูหนีต้ำมสญัญำให้กู้ยมืซึง่อตัรำกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงตำมล ำดบั แสดงให้เห็นถึงคณุภำพลกูหนี ้
ที่ดีขึน้ตำมล ำดบั  

กำรวิเครำะห์คณุภำพของเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรับมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จ ำนวนเงินท่ีถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
31 ธนัวำคม 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ 
เงินให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระไม่เกิน 1 ปี 35,396.82 74.93 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระไม่เกิน 1 ปี 207.12 0.44 
หกั รำยได้รอตดับญัชี (3,943.40) (8.35) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจำกรำยได้รอตดับญัชี 31,660.54 67.02 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับ 8.86 0.02 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 31,669.40 67.04 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (1,081.61) (2.29) 
เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับส่วนที่ถึงก าหนดช าระไม่เกิน 1 ปี-สุทธ ิ 30,587.78 64.75 
เงินให้กู้ ยืม-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระใน 1-5 ปี 9,003.50 19.06 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้-ส่วนท่ีถงึก ำหนดช ำระใน 1-5 ปี 20.46 0.04 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดติเม่ือซือ้หรือเม่ือเกิดรำยกำร 2,610.08 5.53 
หกั รำยได้รอตดับญัชี (1,234.79) (2.61) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจำกรำยได้รอตดับญัชี 10,399.26 22.01 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับ 197.59 0.42 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 10,596.84 22.43 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (230.34) (0.49) 

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับส่วนที่ถึงก าหนดช าระใน 1-5 ปี-สุทธิ 10,366.50 21.94 
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จ ำนวนเงินท่ีถงึก ำหนดจ่ำยตำมสญัญำเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรับ 31 ธนัวำคม 2563 
เงินให้กู้ ยืม 44,400.32 93.99 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ 227.58 0.48 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดติเม่ือซือ้หรือเม่ือเกิดรำยกำร 2,610.08 5.53 
หกั รำยได้รอตดับญัชี (5,178.19) (10.96) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีส้ทุธิจำกรำยได้รอตดับญัชี 42,059.79 89.04 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับ 206.45 0.44 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 42,266.24 89.48 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (1,311.96) (2.78) 

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับรวม-สุทธิ 40,954.28 86.70 

 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
31 ธนัวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 26,914.35 63.68 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 11,064.30 26.18 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ 1,479.91 3.50 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยค่ำเครดติเม่ือซือ้ หรือเม่ือเกิดรำยกำร 2,807.67 6.64 
รวม 42,266.24 100.00 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดติท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (1,311.96) (3.10) 
เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 40,954.28 96.90 

เนื่องจำกกำรมีผลบงัคบัใช้ของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัใหม่ ท ำให้มีกำรจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็น สินทรัพย์ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิตคิดเป็นประมำณร้อยละ 63.68 สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตคิดเป็นร้อยละ 26.18 และสินทรัพย์กำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตคิดเป็นร้อยละ 3.50 ซึ่งหำก
พิจำรณำคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ประมำณร้อยละ 3.10 ซึ่งกลุม่บริษัทฯเห็นว่ำค่ำเผ่ือผลขำดทนุด้ำน
เครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้เพียงพอตอ่กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ป็นกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรพำณิชย์ เพื่อโครงกำร และเพื่อกำรอปุโภคและบริโภค ส ำหรับใข้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนระยะสัน้ หรือส ำหรับขยำยกิจกำรอนัเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ  

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ ณ สิน้ปี 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้(หนว่ย:ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,133.97 952.78 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ 3.62 3.49 
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รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 1,137.59 956.27 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.29) (376.29) 

หกั  คำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ (0.46) (0.04) 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ สุทธิ 763.85 579.93 

คุณภาพลูกหน้ี 

กลุม่บริษัทมีกำรจดัชัน้เงินให้สินเช่ือและกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดย ณ 
31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

อตัรำท่ีใช้ในกำรตัง้คำ่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 

จดัชัน้ปกติ 882.22 77.55 704.25 73.65 1 

จดัชัน้กล่ำวถงึเป็นพิเศษ 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 คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (373.75) (32.85) (376.29) (39.35) 
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 

763.85 67.15 579.93 60.65 

หำกพิจำรณำเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีโ้ดยจ ำแนกตำมกำรจดัชัน้หนี ้พบว่ำเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีส้ว่นใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ 
จดัชัน้ในเกณฑ์ปกติ  คิดเป็นร้อยละ 73 จดัชัน้กลำ่วถึงเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 2.75  จดัชัน้ต ่ำกวำ่มำตรฐำนคิดเป็นร้อยละ 
1.81 และจดัชัน้สงสยัจะสญูร้อยละ 21.79  แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูจะพบว่ำ กลุม่บริษัทฯ ได้ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้ว 376.29  ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 39.35 ซึ่งมีอตัรำที่
มำกกวำ่เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีท้ี่ด้อยคณุภำพรวม ในสว่นของเงินให้สินเช่ือในปี 2563 ได้มีกำรประเภททรัพย์สินไปรวมกบั
เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืจากการซ้ือลกูหน้ี 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ เป็นรำยกำรซือ้หนีด้้อยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงินมำบริหำร ซึง่มีรำยกำรซือ้ขำยใน
ระหวำ่งปี ซึง่มคีวำมเคลือ่นไหวและยอดคงเหลอืดงันี ้

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้(หนว่ย:ล้ำนบำท) ปี 2561 ปี 2562 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ต้นงวด 2,742.05 3,188.78 

ซือ้เพิ่ม 1,048.58 21.00 
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ตดัจ ำหนำ่ยจำกกำรรับช ำระหนี ้ (601.85) (205.35) 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนี ้ปลำยงวด 3,188.78 3,004.43 

หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (4.41) (3.51) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืจากการซือ้ลกูหนี ้สุทธิ 3,184.76 3,000.93 

ในปี 2561  ซือ้หนีร้ะหวำ่งปี ตำมรำคำทนุทัง้หมด 1,048.58  ล้ำนบำท มีกำรรับช ำระระหวำ่งปี จ ำนวน 601.85  ล้ำนบำท 
และมีกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนีจ้ ำนวน  4.41  ล้ำนบำท ท ำให้ ณ สิน้ปี   2561 มี
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำรซือ้ลกูหนีค้งเหลอื 3,184.76  ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.12 ของสนิทรัพย์รวม 

ส ำหรับปี 2562 บริษัทฯซือ้หนีต้ำมรำคำทนุทัง้หมด 21 ล้ำนบำท มีกำรรับช ำระระหวำ่งปีจ ำนวน 205.35 ล้ำนบำท มีกำรตัง้
คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่เพิ่มเติม 3.51 ล้ำนบำท ท ำให้มีลกูหนีเ้งินให้กู้ยมืจำกกำรซือ้ลกูหนีส้ทุธิ 3,000.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
6.60 ของสนิทรัพย์รวม ในปี 2563 มีกำรจดัประเภทใหมไ่ปรวมอยูใ่นเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

ในปี 2561-2562 กลุม่บริษัทได้มีกำรรับรู้เงินลงทนุซึง่ลงทนุโดย บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) สิน้สดุ ณ สิน้ปี 
จ ำนวน 198.41 ล้ำนบำทและ 550.58 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 

ในปี 2563 จำกกำรบงัคบัใช้ของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัใหม ่ ท ำให้มีกำรจดัประเภทรำยใหม ่ โดยเปลีย่นแปลงเป็น 
สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุจ ำนวน 73.96 ล้ำนบำท และสนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ี
วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจ ำนวน 120.21 ล้ำนบำท  

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนเพื่อใช้เป็นท่ีท ำกำรของส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำเป็นสว่นใหญ่มีบำง
สำขำที่มีที่ดินและอำคำรที่ใช้เป็นสินทรัพย์ในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ สินทรัพย์ถำวรสว่นใหญ่จะเป็นสว่นปรับปรุง
อำคำร เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน อปุกรณ์ส ำนกังำน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และยำนพำหนะ โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่ ประมำณ
ร้อยละ 56 ของสนิทรัพย์ถำวรรวม ณ สิน้ปี 2563  เป็นอำคำรและอปุกรณ์สทุธิทัง้สิน้ประมำณ 344.23 ล้ำนบำท รองลงมำ
คือ เคร่ืองตกแตง่ส ำนกังำน ยำนพำหนะประจ ำสำขำและส ำหรับผู้บริหำร และอปุกรณ์ส ำนกังำนรวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
คิดเป็นประมำณร้อยละ 17, 11  และ 7 ตำมล ำดบั  กลุม่บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิทัง้สิน้ประมำณ  642 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 1.23 ของสนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

หลงัจำกบริษัทฯได้เข้ำซือ้หุ้ นของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกัด 
(มหำชน)) บริษัทฯได้ให้ผู้ เช่ียวชำญท ำกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ ซึ่งประกอบด้วย เงินให้สินเช่ือ 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน สินทรัพย์และหนีส้ินอื่น และหนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี พบว่ำ มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิจำก
กำรประเมินมีมลูคำ่มำกกวำ่มลูคำ่เงินสดที่บริษัทฯจ่ำยซือ้ไปเป็นจ ำนวน 554.00 ล้ำนบำท และในปี 2563 บริษัทฯได้ซือ้หุ้น
เพ่ิมทนุเกินสทิธิของบริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั ท ำให้มีสดัสว่นกำรถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ 65 ผลจำกกำรรวมธุรกิจท ำ
ให้ต้องรับรู้คำ่ควำมนิยมจ ำนวน 23.58 ล้ำนบำท 
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หน้ีสนิ 

ณ สิน้ปี 2561 – สิน้ปี 2563 หนีส้ินหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะยำว เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบัน
กำรเงิน และหุ้นกู้  โดยหนีส้ินของกลุม่บริษัทฯเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 25,589 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 27,937  ล้ำน
บำท ณ สิน้ปี 2563 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ร้อยละ  4.49 ต่อปีโดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรกู้ยืมเพื่อกำรให้บริกำร
ปลอ่ยสนิเช่ือตำมสญัญำเช่ำซือ้ และตำมสญัญำให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคล  

หน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ย 

 

 
โครงสร้ำงหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ 

 

งบตรวจสอบ 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินรับฝำก 7,273.97 30.18 6,348.33 26.59 5,234.10 20.15 
ตรำสำรหนีท่ี้ออก 6.00 0.02 6.00 0.03 6.00 0.02 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,400.00 14.11 923.52 3.87 - - 
ตัว๋แลกเงิน 650.00 2.70 980.00 4.11 200.00 0.77 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและ 
สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 

 
48.45 

 
0.20 

 
21.84 

 
0.09 

 
1,477.53 

 
5.69 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้ในกำรซือ้ลกูหนี ้ 338.83 1.41 - - - - 
หู้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ 8,938.08 37.08 11,220.29 47.00 14,815.64 57.05 
เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,445.83 14.30 4,372.53 18.32 4,237.90 16.32 
รวมหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 24,101.16 100.00 23,872.51 100.00 25,971.17 100.00 

หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินตัว๋แลกเงิน  เงินกู้ยืมระยะสัน้
เพื่อใช้ในกำรซือ้ลกูหนี ้หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน เงินรับฝำกและตรำสำรหนีท้ี่ออก 

หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 24,101.16 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น  25,971.17 
ล้ำนบำท ณสิน้ปี 2563 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.81 ต่อปีโดยสำเหตุหลกัในกำรกู้ ยืมคือเพื่อขยำยกำร
ให้บริกำรปลอ่ยสนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯอยำ่งไรก็ตำม ณ สิน้ปี 2563  อตัรำสว่นของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิเติบโตอยำ่งมำก เนื่องจำก
บริษัทฯต้องกำรลดหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ระยะสัน้ให้สอดคล้องกบัระยะเวลำในกำรให้สนิเช่ือและลดต้นทนุทำงกำรเงิน  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้เสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะสัน้ตอ่ผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ ที่วงเงินรวมทัง้สิน้ 
2,000 ล้ำนบำท อำยไุมเ่กิน 270 วนั และบริษัทได้ปรับเพิ่มวงเงินรวมในกำรออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ดงักลำ่วเป็น 3,000 ล้ำน
บำท และปรับเป็น 4,000 ล้ำนบำท ในปี 2559 ทัง้นี ้ณ 31ธันวำคม 2563  บริษัทมีตัว๋แลกเงินที่ออกขำยแล้วจ ำนวน  200 
ล้ำนบำท และบริษัทฯได้ออกและขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่หีลกัประกนัให้แก่ผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่ จ ำนวน 
6,000 ล้ำนบำท มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 2.8-3.75  ต่อปี โดยหุ้นกู้ ฯมีอำย ุ2 ปี ถึง 3 ปี 6 เดือน รวมทัง้บริษัทฯได้มีวงเงิน
สนิเช่ือระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินเพื่อสนบัสนนุมำตรกำรช่วยเหลอืลกูหนีอ้ีกจ ำนวน 4,775 ล้ำนบำท 
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หลงัจำกท่ีบริษัทฯเข้ำถือหุ้นใน บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งสำมำรถระดมทนุได้จำกกำรรับเงินฝำก ท ำให้ ณ 
สิน้ปี 2561 บริษัทมีเงินรับฝำกจ ำนวน 7,273.97 ล้ำนบำท, สิน้ปี 2562 จ ำนวน 6,348.33 ล้ำนบำท และสิน้ปี 2562 จ ำนวน 
5,234.10 ล้ำนบำท 

หำกพิจำรณำกำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นและอตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ  31
ธนัวำคม 2563 อยูท่ี่ 1.16 และ 1.08 เทำ่ตำมล ำดบั  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 หน่วย ณ สิน้ปี 2561 ณ สิน้ปี 2562 ณ สิน้ปี 2563 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ล้ำนบำท 11,862.86 18,388.38 22,084.87 
จ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั ล้ำนหุ้น 1,147.77 1,319.03 1,357.52 
มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั  บำท/หุ้น 10.33 13.94 16.27 

จ ำนวนหุ้นปรับลดเตม็มลูค่ำ ล้ำนหุ้น 1,147.77 1,319.03 1,357.52 
มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้นปรับลดเตม็มลูคำ่  บำท/หุ้น 10.33 13.94 16.27 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 24.20 25.97 21.65 

สิน้ปี 2561 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 11,862.86 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 2,436.03 ล้ำนบำท ซึ่งเกิด
จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 68.5 ล้ำนบำท และในปี 
2561 บริษัทฯได้เพ่ิมสดัสว่นกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) จำกเดิมร้อยละ 36.35 เป็นร้อย
ละ 45.34 จึงท ำให้เกิดสว่นต ่ำกวำ่ทนุจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยจ ำนวน 321.62 ล้ำนบำท 

สิน้ปี 2562 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 18,388.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 6,525.52 ล้ำนบำท ซึ่งเกิด
จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 120.47 ล้ำนบำท กำรเพิ่มทนุ
เพื่อขำยให้แก่นกัลงทนุในวงจ ำกดัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 2,565 ล้ำนบำท รวมทัง้กำรใช้สทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทครัง้ที่ 1 จ ำนวน 11.00  ล้ำนบำทและในปี 2562 บริษัทฯได้เพิ่มสดัสว่นกำรลงทนุในบริษัทย่อย 
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ำกัด (มหำชน) จำกเดิมร้อยละ 45.34 เป็นร้อยละ 82.04 จึงท ำให้เกิดส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำร
เปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยจ ำนวน 648.78 ล้ำนบำท 

สิน้ปี  2563 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน  22,084.87  ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน  3,696.49  ล้ำนบำทซึง่
เกิดจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และระหวำ่งปี 2563 บริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดจ ำนวน 1,922.4 ล้ำนบำท รวมทัง้
ในปี 2563 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิแปลงสภำพครัง้สดุท้ำย และมีผู้ ใช้สิทธิแปลงสภำพจ ำนวน 29,834,500 
หนว่ย แปลงสภำพเป็น 36,905,142 หุ้น 

2) สภาพคล่อง 

จุดประสงค์ของกำรบริหำรสภำพคล่องของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเงินทุนให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัทำง
กำรเงินทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต รวมถึงสำมำรถหำประโยชน์จำกโอกำสทำงกำรตลำดที่เหมำะสมตำมที่เกิดขึน้ได้ โดยภำระ
ผูกพันทำงกำรเงินของบริษัทฯ เกิดจำกกำรช ำระหนีเ้มื่อครบก ำหนด ควำมต้องกำรแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในกำร
ประกอบกิจกำร เป็นต้น 
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 (หน่วย:ล้ำนบำท) งบตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 

กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน (1,478.66) (3,992.32) (813.84) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน-
ปรับปรุง/1 

 
5,539.83 

 
3,473.43 

 
1,437.04 

กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ 1,088.64 (68.10) 251.41 
กระแสเงินสดสทุธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน 948.37 3,306.67 750.78 
เงนิสดและรายได้เทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) – สุทธิ 558.35 (753.74) 188.36 
หมำยเหต:ุ /1 กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนปรับปรุงโดยไมร่วมรำยกำรลกูหนีจ้ำกกำรให้เชำ่ซือ้และลกูหนีใ้ห้กู้ยืม ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจำกกำร

ซือ้ลกูหนี ้

 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

ในปี 2561 –2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกำรด ำเนินงำน 1,478.66 ล้ำนบำท, 3,992.32 ล้ำนบำทและ 813.84 ล้ำน
บำทตำมล ำดบั ซึ่งจดัว่ำเป็นปกติของธุรกิจให้บริกำรปลอ่ยสินเช่ือของบริษัทที่มิได้เป็นสถำบนักำรเงินที่มีกำรขยำยตวัของ
กำรลงทนุในลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มมำกขึน้ โดยกลุม่บริษัทฯ มีกำรปลอ่ยสินเช่ือเพิ่มมำกขึน้ในอตัรำเฉลี่ยร้อยละ   
16 ต่อปี ท ำให้พอร์ตสินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จำก 29,433 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็น 39,459 ณ สิน้ปี 2563  ดงัที่ได้
กล่ำวในหัวข้อลูกหนีจ้ำกกำรให้เช่ำซือ้และให้กู้ ยืม และในปี 2563 มีกระแสเงินสดได้มำเพิ่มเติมจำกกำรแปลงสภำพ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้สดุท้ำยอีก 1,789 ล้ำนบำท 

ทัง้นี ้หำกไมร่วมกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ำกกำรปลอ่ยสนิเช่ือทัง้สองประเภทและลกูหนีจ้ำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อำจพิจำรณำ
วำ่เป็นกำรลงทนุในสนิทรัพย์ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่ค่อนข้ำงดีอย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรลดเงินรับ
ฝำกลงจึงท ำให้กระแสเงินสดลดลงตำมล ำดบั  

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯก็ยงัคงมีกำรลงทนุเพิ่มในสนิทรัพย์ถำวรเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ รวมทัง้มีกำรลงทนุเพิ่มเติมในหุ้น
สำมญัของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) อีก 592 ล้ำนบำท ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั 
(มหำชน) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 45.34  สว่นในปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ำยในกำรลงทนุ 68 ล้ำนบำท เนื่องจำก
กำรลงทนุเพื่อซือ้ในสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ประมำณ 290 ล้ำนบำท อีกทัง้มีกำรลงทนุเพิ่มเติมในหุ้นสำมญัของบริษัทเงินทนุ ศรี
สวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) อีก 6,341 ล้ำนบำท ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ิมขึน้เป็น
ร้อยละ 82.04 ในปี 2563 กลุม่บริษัทมีกำรลงทนุเพ่ิมเติมในหุ้นสำมญัของบริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั จ ำนวน 192.5 
ล้ำนบำท ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นในบรัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จ ำกดั เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 65 

กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

ในปี 2561 – ปี 2563 กลุม่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน อยู่ระหว่ำง 751–3,307  ล้ำนบำท โดยมีแหลง่เงินทนุ
หลกันอกเหนือจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนคือ เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ตัว๋แลกเงิน และ
กำรออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ รวมทัง้ในปี 2562 และปี 2563 ยงัได้รับเงินเพิ่มทนุจำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญัของบริษัท และเงินเพิ่มทนุเพื่อขำยให้นกัลงทนุในวงจ ำกดั ซึง่กำรกู้ เงินเพิ่มและกำรเพิ่มทนุดงักลำ่ว กลุม่บริษัทฯ มี
วตัถปุระสงค์เพื่อน ำเงินมำลงทนุในกำรขยำยสำขำและขยำยกำรให้สนิเช่ือเช่ำซือ้และให้กู้ยืมเพิ่มมำกขึน้ 
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3) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

กลุม่บริษัทฯ มีแหลง่ที่มำของเงินทนุจำกกำรพึ่งพำเงินกู้จำกสถำบนักำรเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบญัชีและตัว๋สญัญำใช้
เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั รองลงมำคือ กำรออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ กำรรับฝำกเงิน และกำร
ออกตัว๋แลกเงิน โดยมำกกวำ่ร้อยละ 40 ของแหลง่เงินทนุทัง้หมดเป็นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ที่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน
ใน 1-4 ปี ณ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมดจ ำนวน  25,971.17  ล้ำนบำท นอกจำกนี ้
กลุม่บริษัทฯ ยงัมีแหล่งเงินทนุที่มำจำกสว่นของทุน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 1,373.15  
ล้ำนบำท  

โครงสร้างเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 กลุม่บริษัทฯ มีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่กบั 1.88 เทำ่ 1.25 เทำ่ และ 
1.36  เทำ่ ตำมล ำดบั อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุปรับลดลงเนื่องมำจำกกลุม่บริษัทฯ มีปริมำณกำรใช้เงินทนุเพื่อรองรับกำร
เติบโตของกำรให้บริกำรสนิเช่ือ ท ำให้หนีส้นิเพิ่มขึน้จำกกำรกู้ยืมเงินในรูปแบบตำ่งๆอยำ่งมีนยัส ำคญั สว่นก ำไรสะสมก็
เติบโตขึน้จำกก ำไรท่ีเพิ่มขึน้สง่ผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ตำมล ำดบั และกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัจะท ำให้สว่นของผู้
ถือหุ้นไมล่ดลง รวมทัง้ในปี 2562-2563 อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงอยำ่งมำกเนือ่งจำกบริษัทมกีำรเพิ่มทนุ
เพื่อขำยแก่นกัลงทนุแบบเฉพำะเจำะจงและมกีำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุนที่ส าคัญ 

แหล่งท่ีมำและใช้ไปของเงินทนุท่ีส ำคญัจ ำแนก
ตำมระยะเวลำครบก ำหนด 

งบตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

แหล่งทีม่าของเงินทนุ           
หนีส้ินระยะสัน้  15,660.35 43.16 12,601.43 29.37 11,043.95 22.61 
หนีส้ินระยะยำว 8,440.81 23.26 11,271.08 26.27 15,051.44 30.81 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น       
-ทนุช ำระแล้ว 1,147.77 3.16 1,336.25 3.11 1,373.15 2.81 
-ก ำไรสะสม 9,575.76 26.39 13,209.64 30.78 15,133.50 30.98 
-ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั 1,424.76 3.93 4,455.07 10.38 6,207.18 12.71 
- ส่วนเกินมลูคำ่หุ้นจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

36.19 0.10 36.19 0.08 36.19 0.07 

แหล่งที่มาของเงนิทุน-รวม 36,285.64 100.00 42,909.66 100.00 48,845.41 100.00 

แหล่งใชไ้ปของเงินทนุ       
ไม่เกิน 1 ปี 23,500.96 71.74 29,267.03 74.11 30,587.78 74.69 
1 ปี ขึน้ไป 9,256.59 28.26 10,221.94 25.89 10,366.50 25.31 
แหล่งใช้ไปของเงนิทุน-รวม 32,757.55 100.00 39,488.97 100.00 40,954.28 100.00 
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หำกพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ของแหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทนุที่ส ำคญั พบว่ำแหลง่ที่มำและใช้ไปของเงินทนุที่ส ำคญัของ
กลุม่บริษัทฯ ในปี 2561 -2563 บริษัทฯก็ยงัคงพิจำรณำแหลง่เงินทนุระยะสัน้และระยะยำวให้เหมำะสมกบักำรปลอ่ยสินเช่ือ 
แตเ่นื่องจำกบริษัทฯมีหุ้นกู้ ระยะยำวที่ใกล้จะครบก ำหนดในปีตอ่ไป จึงท ำให้สดัสว่นของเงินกู้ ระยะสัน้เพิ่มขึน้  

หำกพิจำรณำสภำพคลอ่งจำกอตัรำสว่นของเงินให้กู้และเงินกู้ ในปี 2561–ปี 2563 ของกลุม่บริษัทฯ  จะพบว่ำกลุม่บริษัทฯ
สำมำรถด ำรงอตัรำสว่นของเงินให้กู้และเงินกู้ ได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง คือ อยู่ในระดบั 1.38-1.74 เท่ำ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ใช้
เงินกู้ยืมที่ได้มำเพื่อกำรปลอ่ยสนิเช่ือเกือบทัง้หมด 

 
งบตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัรำส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินกู้  (เทำ่) 1.38 1.68 1.74  

 

4) ภาระผูกพันนอกงบดุล 

ภำระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ สิน้ปี 2561 สิน้ปี 2562 

ภำยใน 1 ปี 352.92 485.07 
เกินกวำ่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 338.67 469.14 
รวม 691.59 954.21 

ภำระผกูพนันอกงบดลุของกลุม่บริษัทฯ ณ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกบั  691.59 และ 954.21 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบัโดยเป็นภำระผกูพนัที่เกิดจำกสญัญำเช่ำที่ท ำกำรของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  5.83  และ 
5.19 เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นีใ้นปี 2563 ได้มีกำรจดัประเภทใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญำเช่ำ จึงมีกำรจดัประเภทใหมเ่ป็นสนิทรัพย์สทิธิกำรใช้  

14.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ในรอบปีบญัชี 2561 บริษัทฯ จ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงิน  5,860,000 บำท และเป็นเงินจ ำนวน 6,082,500 บำท ในปี 2562 และที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2563 ได้ก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 6,673,500  บำท 
ซึง่เป็นคำ่สอบบญัชีและคำ่สอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะบริษัทและงบกำรเงินรวม นอกเหนือจำก
คำ่ตอบแทนดงักลำ่ว บริษัทฯ ไมม่ีคำ่บริกำรอื่นที่ต้องช ำระให้แก่ผู้สอบบญัชีหรือส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  รวมทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีถกูต้องครบถ้วน  งบ

กำรเงินของบริษัทฯจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป  โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิ

อย่ำงสม ำ่เสมอ ใช้ดลุยพินิจอยำ่งระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีในกำรจดัท ำ มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอยำ่งเพียงพอใน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน และผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทีเ่ป็นอิสระ 

 คณะกรรมกำรได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม  เพื่อให้มัน่ใจวำ่ข้อมลูทำงกำรเงินมีควำมถกูต้อง 

ครบถ้วน   

 คณะกรรมกำรได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณุภำพของ

รำยงำนทำงกำรเงิน  รวมทัง้กำรควบคมุภำยในแล้ว เห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ  สำมำรถให้ควำม

เชื่อมัน่ว่ำ งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31  ธันวำคม  2563  มีควำมเชื่อถือได้ 

 

 

 

 

      นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ                 นำยฉตัรชยั    แก้วบุตตำ 

              ประธำนกรรมกำร     ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัท   ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วยกรรมกำร

อิสระท่ีมิได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรจ ำนวน  3  ท่ำน  และมีกรรมกำรสองท่ำนท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนบญัชแีละ

กำรเงิน โดยทกุท่ำนเป็นบคุคลอสิระจำกกำรบริหำรงำนของบริษทั ดงันี ้

 นำยวินยั  วิทวสักำรเวช เป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 พล.ต.อ.ภำณ ุ เกิดลำภผล เป็น กรรมกำรตรวจสอบ 

 นำยวีระชยั   งำมดีวิไลศกัดิ ์ เป็น กรรมกำรตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้ ก ำหนดไว้รวมทัง้ปฏิบตัิหน้ำทีต่ำมที่ได้รับอบหมำย 

จำกคณะกรรมกำรโดยให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตำมจริยธรรม ควำมโปร่งใส กำรถ่วงดุลอ ำนำจ และควำมสำมำรถที่

ตรวจสอบได้ รวมทัง้ได้ประเมินควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำร

ควบคมุกำรปฏิบตังิำนของฝ่ำยบริหำร กำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรปฏิบตัิ

ตำมข้อก ำหนดและข้อบงัคบัของบริษัท ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลูและระบบกำรตดิตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีควำมเห็นว่ำบริษัท มีกำรควบคมุภำยในอย่ำงเพยีงพอ   

 ในปี 2563  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชมุรวม 4  ครัง้ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำร ซึง่ได้เชิญ ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ผู้

ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เข้ำร่วมประชมุตำมวำระอนัควรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทและฝ่ำยบริหำร เพื่อทรำบและด ำเนินกำรเป็นรำยไตรมำส ซึง่พอจะสรุปได้ดงันี ้

1.  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส สอบทำนและเห็นชอบในกำรเสนอรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำปีต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 

2.  รับทรำบและเสนอควำมคิดเห็นต่อผลกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

3.  พิจำรณำผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในอนัเก่ียวเนื่อง

กบัระบบกำรปฏิบตัิงำน และกำรควบคมุภำยในองคก์ร  และเสนอฝ่ำยจดักำรเพื่อพิจำรณำปรับปรุง และแก้ไขตำมควรแกก่รณี

รวมทัง้ติดตำมผลควำมคืบหน้ำของกำรปรับปรุงและแก้ไขอยำ่งตอ่เนื่อง 

4.  ดแูลให้มีกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
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5.  พิจำรณำเหตผุลและให้ควำมเห็นต่อกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ระหว่ำงบริษัท, บริษัทย่อย และผู้ที่อำจมี

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่เมื่อพจิำรณำแล้ว เห็นว่ำกำรท ำรำยงำนส่วนใหญ่เป็นกำรท ำรำยกำรเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ

ของบริษัทฯ และเงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกจิ รวมทัง้พิจำรณำมำตรกำรขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้รัดกมุและเพียงพอ 

6. พิจำรณำคดัเลือกและเสนอ นำยไพบลู  ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4298 และ/หรือ น.ส.สินสิริ  ทงั

สมบตัิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 7352 และ/หรือ นำยบญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 6552 แห่ง บริษัท   

ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชี  บริษัทประจ ำปี 2564 และเสนอก ำหนดค่ำสอบบญัชเีพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ และน ำเสนอให้ที่ประชมุ สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พิจำรณำอนมุตัแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท

และก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2564 

7.  พิจำรณำคดัเลือก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน 

รวมทัง้พจิำรณำแผนกำรตรวจสอบให้ครอบคลมุกำรปฏิบตัิงำนทกุระบบ 

        กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี  2563  ได้รับควำมร่วมมือด้วยดจีำกทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ซึง่ทำง

คณะกรรมกำรตรวจสอบขอขอบคณุมำ  ณ  โอกำสนี ้          

        

          

                              นำยวินยั   วิทวสักำรเวช  

              ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 



 

 

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 



 

 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (นหำชน)  
 
 
ควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวนของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั )นหำชน( )บรษิทั( และ
บริษัทย่อย )กลุ่นกิจกำร( และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคน พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวนและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร รวนถงึกระแสเงนิสดรวนและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำนทีค่วรในสำระส ำคญั
ตำนนำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวนและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคน พ.ศ. 2563 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของรวนและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวนและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หนำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึง่ประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหนำยเหตุเรือ่งอื่นๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิงำนตรวจสอบตำนนำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำนรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำนรบัผดิชอบของผู้สอบบญัช ี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ ขำ้พเจ้ำนคีวำนเป็นอิสระจำกกลุ่นกจิกำรและ บรษิัท 
ตำนข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวชิำชพีบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำนควำนรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตำนขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชือ่ว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้
ไดร้บัเพยีงพอและเหนำะสนเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำนเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรือ่งต่ำง ๆ ทีน่นียัส ำคญัทีสุ่ดตำนดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวน
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ได้น ำเรื่องเหล่ำนี้นำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรโดยรวนและในกำรแสดงควำนเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไนไ่ดแ้สดงควำนเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรือ่งเหล่ำนี้ 
 



 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนส าหรบัเงิน
ให้สินเชือ่แก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียค้างรบั 

 

อำ้งถงึหนำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่9 เรือ่ง ประนำณกำรทำง
บญัชีที่ส ำคญั และกำรใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกบัเรื่องนี้  และข้อที่ 12  
เรือ่ง เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 
 

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบันสีดัส่วนรอ้ยละ 79 ของ
สนิทรพัย์รวนของกลุ่นกจิกำร กลุ่นกจิกำรได้ประนำณค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบั เงินให้สินเชื่อแก่
ลกูหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั โดยพจิำรณำทัง้ขอ้นลูเชงิปรนิำณ และ
ปัจจยัเชงิคุณภำพ 
 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำนส ำคญักบักำรตรวจสอบเรือ่งนี้เนื่องจำกขอ้ก ำหนด
ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ภำยใต้นำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องนอื
ทำงกำรเงนิ ท ำใหต้อ้งนกีำรใชแ้บบจ ำลองทีซ่บัซ้อน และสนนตฐิำน
ทีส่ ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิในอนำคต และควำนสำนำรถ
ในกำรช ำระหนี้ของลกูหนี้ 
 

อกีทัง้ผูบ้รหิำรใชดุ้ลยพนิิจทีส่ ำคญัในกำรประนำณค่ำเผือ่ผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตำนนำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

 จดัท ำแบบจ ำลองเป็นแบบกลุ่นลกูหนี้เพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณค่ำ
เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยแบบจ ำลอง
นคีวำนซบัซ้อนและใชดุ้ลยพนิิจในกำรพจิำรณำควำนเหนำะสน
ของกำรสรำ้งแบบจ ำลอง 

 สนนติฐำนที่ผู้บริหำรใช้ในกำรพิจำรณำตัง้ส ำรองเพิ่นเติน
ส ำหรบัส ำรองทีก่ลุ่นกจิกำรตัง้ไวร้บัรองปัจจยัอื่นทีไ่น่สำนำรถ
ใส่ในแบบจ ำลองได ้(Management Overlay) 

 ข้อนูลและสนนติฐำนที่ส ำคัญที่นีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัลูกหนี้แต่ละรำย
ที่เป็นสำระส ำคญั และสินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่นกีำรด้อยค่ำ
ดำ้นเครดติเนือ่ซื้อหรอืเนือ่เกดิรำยกำร  เช่น กระแสเงนิสดที่
คำดว่ำจะไดร้บัในอนำคต และรำคำประเนนิหลกัประกนั   

 

นอกจำกนี้  จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่นกิจกำรใช้แนวทำง
ปฏิบัติทำงกำรบัญชีเรื่อง นำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับ
กจิกำรทีใ่หค้วำนช่วยเหลอืลกูหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย กำรใชข้อ้ผ่อนปรนดงักล่ำวจะนี
ผลกระทบทำงบญัชใีนเรือ่งพจิำรณำจดัชัน้ลกูหนี้ 
 

ขำ้พเจำ้ประเนนิควำนเหนำะสนของกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรใน
กำรพจิำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเงนิ
ให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรบั โดยกำรสอบถำนผู้บรหิำร
เกีย่วกบัวธิกีำร และสนนตฐิำนทีใ่ช้ พรอ้นทัง้ท ำควำนเขำ้ใจเกีย่วกบั
กระบวนกำร และหลกัเกณฑ์ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 

ขำ้พเจ้ำประเนนิควำนเหนำะสนของวธิีกำรค ำนวณในแบบจ ำลอง
แบบกลุ่นลกูหนี้ว่ำเป็นไปตำนหลกักำรตำนนำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ 
 

ข้ำพเจ้ำประเนินกำรออกแบบกำรควบคุน และทดสอบควำนนี
ประสิทธิผลของกำรควบคุนที่เกี่ยวข้องกบัค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ดงันี้  
 กำรควบคุนควำนครบถ้วนและควำนถูกต้องของข้อนูลที่

ส ำคญัทีน่ ำเขำ้ในแบบจ ำลอง 
 กำรควบคุนกำรบนัทกึค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำ

จะเกดิขึ้นที่ค ำนวณไดจ้ำกแบบจ ำลองบนัทกึไปยงับญัชแียก
ประเภท 

 กำรควบคุนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับข้อนูล
สนิเชือ่ และกำรจดัลกูหนี้แยกตำนอำยุหนี้ 

 

ขำ้พเจ้ำประเนนิและพจิำรณำควำนเหนำะสนในกำรใช้สนนติฐำน
ขอ้นลูคำดกำรณ์ในอนำคตโดยใชว้ธิกีำรทำงสถติแิละทดสอบขอ้นลูที่
ใชใ้นกำรน ำเขำ้ไปในแบบจ ำลองกบัขอ้นลูภำยนอกทีน่่ำเชือ่ถอื 
 

ขำ้พเจำ้ประเนนิและพจิำรณำควำนเหนำะสนของกำรตัง้ส ำรองที่กลุ่น
กิจกำรตัง้ไว้ร ับรองปัจจัยอื่นที่ไน่สำนำรถใส่ในแบบจ ำลองได ้
(Management Overlay) โดยกำรท ำควำนเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์
ทีน่ ำนำใช ้และทดสอบกำรค ำนวณ 
 

ขำ้พเจ้ำทดสอบควำนถูกต้องของกำรจดัชัน้ลูกหนี้ซึ่งรวนถึงลูกหนี้
ตำนนำตรกำรให้ควำนช่วยเหลือลูกหนี้ ในสถำนกำรณ์ที่ได้ร ับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด COVID-19 ตำนนำตรกำร
ผ่อนปรนชัว่ครำวทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
 

ขำ้พเจำ้สุ่นทดสอบกำรค ำนวณผลขำดทุนทำงดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ และตรวจยอดกบัรำยกำรทีบ่นัทกึในสนุดบญัชแียกประเภท
ทัว่ไป 
 

ในภำพรวน แบบจ ำลองและสนนติฐำนที่ใช้ในกำรประนำณกำรค่ำ
เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่
ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบัเหนำะสนตำนหลกัฐำนสนบัสนุน 

  
 



 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของใบอนุญาตทางการเงินทีไ่ด้จากการ
รวมธรุกิจ 
 
อำ้งถงึหนำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่9 เรื่อง ประนำณกำรทำง
บญัชทีี่ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพนิิจที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประเนนิกำร
ดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิจำกกำรรวนธุรกจิ  
 
กลุ่นกจิกำรนใีบอนุญำตทำงกำรเงนิที่ได้จำกกำรรวนธุรกจินูลค่ำ 
554 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคน พ.ศ. 2563 โดยกลุ่นกจิกำร
ต้องท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิอย่ำง
น้อยเป็นประจ ำทุกปีตำนขอ้ก ำหนดในนำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ  
 
ขำ้พเจ้ำให้ควำนส ำคญักบัเรื่องกำรประเนนิกำรด้อยค่ำดงักล่ำว 
เนื่องจำกกำรประเนนินลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืจำกกำรประนำณ
กำรกระแสเงนิสดในแต่ละปี นคีวำนเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้ดุลยพนิิจ
ของผูบ้รหิำรอย่ำงนนีัยส ำคญั ซึ่งอ้ำงองิสนนตฐิำนต่ำง ๆ ทีน่ผีลนำ
จำกกำรคำดกำรณ์สภำวะตลำดและเศรษฐกิจในอนำคตในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
• อตัรำกำรเตบิโตของเงนิใหส้นิเชือ่  
• อตัรำตน้ทุนดอกเบีย้  
• อตัรำรำยไดค้่ำธรรนเนียน 
• อตัรำคดิลด ทีค่ ำนวณจำกตน้ทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
จำกกำรประเนนิกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ผูบ้รหิำรสรุปว่ำไน่นกีำรดอ้ย
ค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคน พ.ศ. 2563 
 

 

 
 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ระเนนิกำรพจิำรณำของผูบ้รหิำรเกีย่วกบักำรดอ้ยค่ำของ
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรรวนธุรกจิ ดว้ยวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ขำ้พเจ้ำสอบถำนผู้บริหำรเพื่อท ำควำนเข้ำใจหลกัเกณฑ์และ

ขอ้นูลที่ผู้บริหำรใช้ในกำรประเนนิกำรด้อยค่ำของใบอนุญำต 
ทำงกำรเงนิ  
 

 ขำ้พเจำ้เปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้จรงิในปีปัจจุบนั
กบัตวัเลขที่คำดกำรณ์ไว้ เพื่อพจิำรณำว่ำผลกำรด ำเนินงำนที่
คำดกำรณ์ไว้เป็นกำรประนำณกำรในแง่บวกเกินกว่ำผลกำร
ด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืไน่ 
 

 ข้ำพเจ้ำประเนินสนนติฐำนที่ส ำคัญของผู้บริหำรที่ใช้ใน 
กำรคำดกำรณ์ เช่น ประนำณกำรรำยได้จำกเงินให้สินเชื่อ  
โดยเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขที่เกดิขึ้นจรงิ  รวนถึงทดสอบควำน
เหนำะสนของอตัรำต้นทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ทีใ่ชเ้ป็นอตัรำคดิลด
ในกำรค ำนวณนลูค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิ โดยกำรเปรยีบเทยีบ
อตัรำคดิลดกบัแหล่งขอ้นลูภำยนอกทีเ่ชือ่ถอืได ้ 

 
ผลจำกกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ประเนนิว่ำ สนนตฐิำน
ทีส่ ำคญัทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำง
กำรเงนินคีวำนเหนำะสนตำนหลกัฐำนสนบัสนุน  

 
ข้อมลูและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขำ้พเจ้ำขอให้สงัเกตหนำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขอ้ 6 ที่อธบิำยถึงนโยบำยกำรบญัชเีกี่ยวกบักำรน ำ
ขอ้ยกเวน้จำกนำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ  2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชนีำถอืปฏบิตั ิทัง้นี้ ควำนเหน็ของขำ้พเจำ้ไนไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกเรือ่งทีข่ำ้พเจำ้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 



 

 

ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรนกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้นลูอื่น ขอ้นลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้นลูซึง่รวนอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไน่รวนถงึงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจ้ำคำดว่ำขำ้พเจำ้จะได้รบัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัที่ในรำยงำน 
ของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำนเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไนค่รอบคลุนถงึขอ้นลูอื่น และขำ้พเจำ้ไนไ่ดใ้หค้วำนเชือ่น ัน่ต่อขอ้นลูอื่น 
 
ควำนรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื  กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำขอ้นลูอื่น 
นคีวำนขดัแยง้ทีน่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำนรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำ
ขอ้นลูอื่นนกีำรแสดงขอ้นลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไน่  
 
เนือ่ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำนกีำรแสดงขอ้นลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้ต้องสื่อสำรเรื่อง
ดงักล่ำวกบัคณะกรรนกำรตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรนกำรนหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำนทีค่วรตำนนำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุนภำยในที่กรรนกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้ำนำรถจดัท ำงบกำรเงนิรวนและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้นลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไนว่่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กรรนกำรรบัผดิชอบในกำรประเนนิควำนสำนำรถของกลุ่นกจิกำรและบรษิทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำนควำนเหนำะสน) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง เวน้แต่กรรนกำรนคีวำนตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่นกจิกำรและบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไนส่ำนำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรนกำรตรวจสอบนหีน้ำทีช่่วยกรรนกำรในกำรก ำกบัดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่นกจิกำรและบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำนวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ควำนเชื่อนัน่อย่ำงสนเหตุสนผลว่ำงบกำรเงนิ รวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวน
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้นลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไน่ ไน่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัช ี
ซึง่รวนควำนเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำนเชือ่น ัน่อย่ำงสนเหตุสนผลคอืควำนเชือ่น ัน่ในระดบัสูง แต่ไน่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำน
ตรวจสอบตำนนำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำนำรถตรวจพบขอ้นูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัที่นอียู่ได้เสนอไป ข้อนูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และถอืว่ำนสีำระส ำคญัเนือ่คำดกำรณ์อย่ำงสนเหตุสนผลไดว้่ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
แต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวนกนัจะนผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 



 

 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำตำนนำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจ้ำได้ใช้ดุลยพนิิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยัเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวนถงึ 
 
 ระบุและประเนนิควำนเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้นลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ รวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ไนว่่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำนวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำนเสีย่งเหล่ำนัน้ และ  
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหนำะสนเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำนเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำนเสีย่งทีไ่น่พบขอ้นลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลนำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำนเสีย่งทีเ่กดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบั
กำรสนรู้ร่วนคิด กำรปลอนแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงขอ้นูล กำรแสดงขอ้นูลที่ไน่ตรงตำนข้อเท็จจรงิหรือ 
กำรแทรกแซงกำรควบคุนภำยใน 

 ท ำควำนเขำ้ใจในระบบกำรควบคุนภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หนำะสนกบัสถำนกำรณ์ แต่
ไนใ่ช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำนเหน็ต่อควำนนปีระสทิธผิลของกำรควบคุนภำยในของกลุ่นกจิกำรและบรษิทั 

 ประเนนิควำนเหนำะสนของนโยบำยกำรบญัชทีีก่รรนกำรใชแ้ละควำนสนเหตุสนผลของประนำณกำรทำงบญัชี และกำรเปิดเผยขอ้นลู 
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรนกำร  

 สรุปเกีย่วกบัควำนเหนำะสนของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรนกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 
และประเนนิว่ำนคีวำนไน่แน่นอนทีน่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่ำงนนีัยส ำคญั  
ต่อควำนสำนำรถของกลุ่นกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไน่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำนคีวำนไนแ่น่นอนทีน่สีำระส ำคญั 
ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ  โดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อนูลในงบกำรเงินรวนและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไน่เพยีงพอ ควำนเหน็ของขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจ้ำขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัทีใ่นรำยงำนของผู้สอบบญัชขีองขำ้พเจำ้  อย่ำงไรก็ตำน เหตุกำรณ์หรอื
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่นกจิกำรและบรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

 ประเนนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวน  รวนถงึกำรเปิดเผยขอ้นูลว่ำ 
งบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำใหน้กีำรน ำเสนอขอ้นลูโดยถูกต้องตำนทีค่วร
หรอืไน ่

 ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หนำะสนอย่ำงเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้นลูทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่นหรอืกจิกรรนทำงธุรกจิภำยใน 
กลุ่นกจิกำรเพื่อแสดงควำนเห็นต่องบกำรเงนิรวน ขำ้พเจ้ำรบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุนดูแลและกำรปฏบิตัิงำน
ตรวจสอบกลุ่นกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำนเหน็ของขำ้พเจำ้  

 
ขำ้พเจำ้ไดส้ือ่สำรกบัคณะกรรนกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ทีส่ ำคญั ซึ่งรวนถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำนทีไ่ดว้ำงแผนไว ้
ประเดน็ที่นนีัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีน่นีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุนภำยใน  หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจ้ำได้ให้ค ำรบัรองแก่คณะกรรนกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจ้ำได้ปฏบิตัิตำนข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัควำนเป็นอิสระและ 
ไดส้ือ่สำรกบัคณะกรรนกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำนสนัพนัธท์ัง้หนด ตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขำ้พเจำ้เชือ่ว่ำนเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอกอำจพจิำรณำ
ว่ำกระทบต่อควำนเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และนำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไนใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำนเป็นอสิระ 



 

 

จำกเรือ่งทีส่ ือ่สำรกบัคณะกรรนกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรือ่งต่ำง ๆ ทีน่นียัส ำคญัทีสุ่ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวนและงบกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี   
เว้นแต่กฎหนำยหรอืขอ้บงัคบัไน่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกทีจ่ะเกดิขึ้น ขำ้พเจ้ำพจิำรณำว่ ำ 
ไนค่วรสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำนำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสนเหตุผลว่ำจะนผีลกระทบในทำงลบ
นำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
อโนทยั  ลีกิจวฒันะ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3442  
กรุงเทพนหำนคร  
25 กุนภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 1,837,586 1,648,912 276,581 90,401

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 520 - -

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 525 - - -

ส่วนของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 12, 13 30,587,781 29,267,029 - -

ส่วนของลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจากการขายลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื

   และดอกเบีย้คา้งรบัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 40 ฉ) - - 1,517,512 2,729,935

ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40 ซ) - - - 7,216

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คา้งรบั 40 ช) - - 17,675,664 12,761,955

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถาบนัการเงนิ 4,350,000 670,000 - -

ลกูหนี้อื่น 14 823,349 819,989 5,732 100,197

ทรพัย์สนิรอการขาย - สุทธิ 15 664,720 771,138 - -

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 20,393 83,092 7,271 5,183

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 38,284,354 33,260,680 19,482,760 15,694,887

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 16.1 73,963 - 5,828 -

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 16.2 120,209 - - -

เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 17 - 550,577 - 358,211

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 19 - - 10,512,880 10,277,880

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั - สุทธิ 12, 13 10,366,498 10,221,938 - -

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจากการขายลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรบั 40 ฉ) - - - 84,986           

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40 ซ) - - - 2,000,000       

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 20 641,741 640,260 15,547 16,987

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธิ 21 1,497,140 - 37,056 -

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 22 605,144 568,105 520 749

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23 245,627 83,229 5,623 1,989

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 24 172,696 136,820 3,287 3,287

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 13,723,018 12,200,929 10,580,741 12,744,089

รวมสินทรพัย์ 52,007,372 45,461,609 30,063,501 28,438,976

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิรบัฝาก 25.1 5,234,096 6,348,333 - -

ตราสารหนี้ทีอ่อก 25.2 6,000 6,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 26 200,000 1,903,523 200,000 1,903,523

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 26 1,307,129 1,937,407 1,163,796 1,247,129

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 544,540 15,071 1,826 -

เจา้หนี้อื่น 28 940,577 662,661 121,508 89,434

ส่วนของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธทิีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 29 3,752,176 2,391,100 3,752,176 2,391,100

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 618,644 492,374 - -

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 55,818 60,192 4,186 5,572

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 12,658,980 13,816,661 5,243,492 5,636,758

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 2,930,773 2,435,124 1,155,773 2,305,680

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 124,216 136,000 - -

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5.1 (ฉ) 15,064 - 15,064 -

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 27 932,987 6,766 36,686 -

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ 29 11,063,460 8,829,191 11,063,460 8,829,191

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 30 68,609 46,154 11,292 9,982

ประมาณการค่ารือ้ถอน 143,405 - 428 -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 15,278,514 11,453,235 12,282,703 11,144,853

รวมหน้ีสิน 27,937,494 25,269,896 17,526,195 16,781,611

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้ 

   ทุนจดทะเบยีน 

      หุน้สามญัจ านวน 1,428,078,488 หุน้ 

         มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2562: จ านวน 1,374,661,443 หุน้) 31 1,428,078 1,374,661 1,428,078 1,374,661

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

      หุน้สามญัจ านวน 1,373,152,393 หุน้  

         มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2562: จ านวน 1,336,247,251 หุน้) 31 1,373,152 1,336,247 1,373,152 1,336,247

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 31 6,207,179 4,455,070 6,207,179 4,455,070

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 31 36,190 36,190 36,190 36,190

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 33 142,807 130,058 142,807 130,058

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,003,839 13,080,823 4,790,028 5,699,732

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย (665,152) (648,776) - -

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (13,148) (1,242) (12,050) 68

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 22,084,867 18,388,370 12,537,306 11,657,365

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 1,985,011 1,803,343 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 24,069,878 20,191,713 12,537,306 11,657,365

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 52,007,372 45,461,609 30,063,501 28,438,976

 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยได้

รายไดด้อกเบีย้ 8,166,091 7,239,255 735,476 699,205

เงนิปันผลรบั 2,036 2,769 1,017,547 -

รายไดอ้ืน่ 34 2,824,901 2,551,236 16,100 8,296

รวมรำยได้ 10,993,028 9,793,260 1,769,123 707,501

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร 36 161,472 176,920 119 451

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 36 3,625,262 3,354,938 75,581 75,902

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 321,013 - - -

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู - 552,088 - -

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,107,747 4,083,946 75,700 76,353

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 6,885,281 5,709,314 1,693,423 631,148

ตน้ทุนทางการเงนิ 35 (902,612) (828,296) (665,428) (503,972)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 5,982,669 4,881,018 1,027,995 127,176

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 37 (1,191,838) (952,271) (2,092) (25,427)

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 4,790,831 3,928,747 1,025,903 101,749

ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

    ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 30 (3,736) 10,232 509 1,240

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภท

    รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23 747 (2,046) (102) (248)

รวมรายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

    ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (2,989) 8,186 407 992

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

    ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผือ่ขาย - 1,584 - 2,475

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมเงนิลงทุนในตราสารหนี้

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (411) - - -

ผลก าไรจากเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 572 - 572 -

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

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 309 (6,974) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23 (32) 334 (114) (17)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

    ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 438 (8,310) 458 68

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 4,788,280 3,928,623 1,026,768 102,809

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบ่งปันก ำไรสทุธิ

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 4,508,329 3,756,487 1,025,903 101,749

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 282,502 172,260 - -

4,790,831 3,928,747 1,025,903 101,749

กำรแบ่งปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 4,506,502 3,755,798 1,026,768 102,809

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 281,778 172,825 - -

4,788,280 3,928,623 1,026,768 102,809

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 38 3.32 2.85 0.76 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

11



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

ส่วนเกิน ส่วนต ำ่กว่ำทนุจำก ผลต่ำงของ รวม

มลูค่ำหุ้นจำก ทนุ กำรเปล่ียนแปลง อตัรำแลกเปล่ียน กำรป้องกนั องคป์ระกอบ

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน กำรจำ่ยโดย ส ำรองตำม ก ำไรสะสม สดัส่วนกำรถือหุ้น สินทรพัย์ จำกกำรแปลงค่ำ ควำมเส่ียงใน อ่ืนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย ท่ียงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย ทำงกำรเงิน งบกำรเงิน กระแสเงินสด ส่วนของเจำ้ของ บริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ เจำ้ของ

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

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 31 68,001 3,030,310 - - - - - - - - 3,098,311 - 3,098,311

หุน้ปันผล 32 120,474 - - - (120,474) - - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 32 - - - - (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)

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 33 - - - 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

   - ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 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

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - - (647,868) - 138 - (12,508) (12,370) (660,238) (4,855) (665,093)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

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

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของส ำหรบัปี 

เพิม่หุน้สามญั 31 36,905 1,752,109 - - - - - - - - 1,789,014 - 1,789,014

เงนิปันผลจ่าย 32 - - - - (1,922,405) - - - - - (1,922,405) (222,759) (2,145,164)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 4,506,038 - (270) 276 458 464 4,506,502 281,778 4,788,280

การเพิม่ขึน้ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม

   จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - 92,305 92,305

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - (16,376) - - - - (16,376) 35,199 18,823

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 33 - - - 12,749 (12,749) - - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,373,152 6,207,179 36,190 142,807 15,003,839 (665,152) (226) (872) (12,050) (13,148) 22,084,867 1,985,011 24,069,878

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น ทุน

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จำกกำรจำ่ยโดย ส ำรองตำม ก ำไรสะสม สินทรพัย์ กำรป้องกนัควำมเส่ียง รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย ท่ียงัไม่ได้จดัสรร ทำงกำรเงิน ในกระแสเงินสด ของส่วนของเจำ้ของ เจำ้ของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

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 31 68,001 3,030,310 - - - - - - 3,098,311

หุน้ปันผล 32 120,474 - - - (120,474) - - - -

เงนิปันผล 32 - - - - (14,460) - - - (14,460)

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

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 33 - - - 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 - 68 11,657,365

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 1,336,247 4,455,070 36,190 130,058 5,699,732 68 - 68 11,657,365

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - - (860) (68) (12,508) (12,576) (13,436)

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

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของส ำหรบัปี 

เพิม่หุน้สามญั 31 36,905 1,752,109 - - - - - - 1,789,014

เงนิปันผลจ่าย 32 - - - - (1,922,405) - - - (1,922,405)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 1,026,310 - 458 458 1,026,768

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 33 - - - 12,749 (12,749) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,373,152 6,207,179 36,190 142,807 4,790,028 - (12,050) (12,050) 12,537,306

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได้ 5,982,669 4,881,018 1,027,995 127,176

รำยกำรปรบัปรงุ
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ (54,810) - (77) -
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์เผือ่ขำย - (3,256) - (2,390)
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 16 (60,277) - (39) -
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 20, 21, 22 874,177 229,943 3,687 1,175
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรออกหุน้กู้ 17,325 8,035 17,325 8,035
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนเกนิมลูค่ำเงนิลงทุนในหุน้กู้ 16, 17 432 768 - -
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 2,991 3,491 - -
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (6,469) (845) - -
ก ำไรจำกกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ (4,508) - - -
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - 1,031 - -
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทรพัย์สนิรอกำรขำย (1,288) 10,530 - -
ขำดทุนจำกกำรขำยทรพัย์สนิรอกำรขำย 114,238 29,501 - -
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (35,451) (8,823) -
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 321,013 - - -
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู - 552,088 - -
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 30 18,719 16,377 1,819 1,957
ตน้ทุนค่ำรือ้ถอน 4,215 278 17 19
เงนิปันผลรบั (2,036) (2,769) (1,017,547) -
รำยไดด้อกเบีย้ (8,182,548) (7,252,088) (742,647) (705,112)
ดอกเบีย้จ่ำย 881,072 820,261 648,086 495,937

กำรเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั (2,250,876) (7,284,878) - -
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - - 1,389,991 300,000
ลกูหนี้อื่น 29,039 (268,288) 91,118 (82,257)
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ (3,680,000) (70,000) - -
ทรพัย์สนิรอกำรขำย - สุทธิ (6,532) (153,061) - -
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (3,886) (8,552) (2,088) (2,068)
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (35,459) (4,851) - -
เงนิรบัฝำก (1,114,237) (925,640) - -
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (4,578) (24,594) (1,386) 3,396
เจำ้หนี้อื่น 253,451 (44,732) 17,254 (6,786)

เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (6,908,163) (9,525,684) 1,424,685 139,082

ดอกเบีย้รบั 7,979,111 7,228,853 389,916 551,998
ดอกเบีย้จ่ำย (821,709) (845,457) (628,281) (493,358)
จ่ำยภำษเีงนิได้ (1,063,077) (850,029) (2,583) (43,790)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (813,838) (3,992,317) 1,183,737 153,932

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงนิฝำกประจ ำเพิม่ขึน้ - (6) - -
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ

ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (5) - - -
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 16 427,780 - 350,000 -
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์เผือ่ขำย - 4,373,002 - 3,253,000
เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้หลกัทรพัย์เผือ่ขำย 17 - (4,200,000) - (3,300,000)
เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้เงนิลงทุนทัว่ไป 17 - (2,500) - (2,500)
เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40 ช), 40 ซ) - - 3,072,821 8,087,967
เงนิสดจ่ำยเพื่อเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40 ช) - - (5,719,000) (9,290,000)
เงนิสดรบัจำกกำรขำยอุปกรณ์ 7,358 52,774 - -
เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 20 (252,121) (289,746) - (17,409)
เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 22 (13,821) (4,392) (54) -
เงนิสดรบัจำกกำรขำยส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย 19 - - 18,823 -
เงนิสดรบั (จ่ำย) เพื่อซือ้บรษิทัย่อย 19, 39 80,184 - (242,500) (6,356,383)
เงนิสดรบัจำกเงนิปันผล 2,036 2,769 1,017,547 -

- -เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 251,411 (68,099) (1,502,363) (7,625,325)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 26.1 2,070,000 21,708,905 2,070,000 15,708,905
เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 26.1 (3,773,523) (23,855,382) (3,773,523) (16,855,382)
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 26.3 1,775,000 3,800,000 - 3,500,000
เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 26.3 (1,909,629) (2,873,302) (1,233,240) (527,747)
เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชใ้นกำรซือ้ลกูหนี้ 26.2 - (338,826) - -
เงนิสดจ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ - (30,558) - -
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ 29 5,969,120 3,532,673 5,969,120 3,532,673
เงนิสดจ่ำยจำกกำรออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ 29 (2,391,100) (1,258,500) (2,391,100) (1,258,500)
เงนิสดรบัจำกกำรขำยส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย 18,823 - - -
เงนิสดจ่ำยเพื่อเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (479,864) - -
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบัส่วนไดเ้สยี

ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม - 17,970 - -
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน 1,789,014 3,098,311 1,789,014 3,098,311
เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (222,759) - - -
เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิกำร (1,922,095) (14,753) (1,922,095) (14,753)
จ่ำยคนืเงนิตน้ของสญัญำเช่ำ (652,067) - (3,370) -

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 750,784 3,306,674 504,806 7,183,507

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 188,357 (753,742) 186,180 (287,886)
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 1,648,912 2,409,501 90,401 378,287
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 317 (6,847) - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 11 1,837,586 1,648,912 276,581 90,401

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ข้อมลูเพ่ิมเติม - รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

ซือ้อุปกรณ์ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ - 3,949 - -
เปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อคำ้

เป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขำย - 511,660 - 306,236
วดัมลูค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัย์เผือ่ขำย - (1,670) - 85

วดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (411) - - -

หุน้ปันผลจ่ำย 31 - 120,474 - 120,474
กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ 612,771 - - -
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกอุปกรณ์เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ 52,042 - 445 -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 

99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ช ัน้ 4, 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหำนคร 10210 
 

บรษิทัมคีรอบครวัแกว้บุตตำ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 45.68 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 54.32 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ ‘กลุ่มกจิกำร’ 
 

กำรประกอบกจิกำรหลกัของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี้ กำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิโดยเฉพำะกำรให้เช่ำซื้อ กำรให้กู้ยมืเงนิ กำรบรหิำรสนิทรพัย ์
ดอ้ยคุณภำพ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น กำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและทีป่รกึษำดำ้นกำรจดักำรระบบสนิเชื่อรำยย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ และ
กำรขำยเชือ่ในต่ำงประเทศ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
 

เมือ่ตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) เริม่มคีวำมรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อภำคธุรกจิ ลกูคำ้ของกลุ่มกจิกำร และประชำชนทัว่ไปในวงกวำ้ง ทัง้นี้ธนำคำรแห่งประเทศไทยไดอ้อกแนวทำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืลกูหนี้ที่
ได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยและมำตรกำรกำรใหค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้เพิม่เติม เพื่อช่วยสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของ COVID-19 กบัสถำบนักำรเงนิ สถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิและผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงนิอื่น รวมถงึรฐับำลไดม้กีำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉนิจำกกำรระบำดของ COVID-19 
 

จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว กลุ่มกิจกำรได้มแีนวทำงในกำรช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ร ับผลกระทบในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19  
ตำมมำตรกำรกำรช่วยเหลอืของธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งเริม่ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2563 โดยใหลู้กหนี้พกัช ำระเงนิต้น หรอืขยำยระยะเวลำ
กำรช ำระหนี้เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 3 เดอืน หรอื 3 งวด 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิบำงรำยกำร (รวมถงึตรำสำรอนุพนัธ)์ และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลพนิิจของผูบ้รหิำรหรื อ
รำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรใน            
หมำยเหตุ 9 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้
กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ
ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ และใหท้ำงเลอืกกลุ่มกจิกำรใน
กำรเลอืกถอืปฏบิตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำรรบัรูร้ำยกำรระหว่ำงรำยกำรทีถู่ก
ป้องกนัควำมเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Accounting mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัิในรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรจดั
ประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกลุ่มกิจกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดให้กลุ่มกจิกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
 
หลกักำรใหมใ่นกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส ำหรบักำรถอื
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบี้ย (SPPI) หรอืไม่ ซึ่ง
กำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวัดมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่ยงัรวมถึงกำรพจิำรณำค่ำเผื่อ             
ผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์ทีเ่กดิจำกสญัญำ ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะต้องพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตั ิ  
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบทัง้หมดใน  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอีกต่อไป กลุ่มกจิกำรต้องรบัรู้
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ  
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ได้อธบิำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบทำงภำษีเงนิได้ของเงนิ 
ปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรร
เงนิปันผล  
  

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf
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ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร 

หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิีกำรบญัชสี ำหรบักรณีที่มกีำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้  โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น  
กลุ่มกจิกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 
ในกำรค ำนวณต้นทุนบริกำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรับระยะเวลำที่เหลือของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำร
เปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

 
จ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมือ่กลุ่มกจิกำรไดม้ำ

ซึง่กำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะ
ถูกวดัมลูค่ำใหม ่
 

ฉ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำย
วธิกีำรรบัรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้ในงวด
ปัจจุบนัในกรณทีีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได้ ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

- กลุ่มกจิกำรตอ้งสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำมไม่แน่นอน  และมคีวำมรูเ้กีย่วกบัขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไมน่ ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไมม่ำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 

- หำกกลุ่มกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะยอมรับวิธีกำรทำงภำษีที่มีควำม 
ไมแ่น่นอน กลุ่มกจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มกิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพินิจหรือประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิงในกำรใช ้  
ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 

 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 

- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกจิกำรทีเ่สนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบดว้ยกจิกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่งไม่จ ำเป็นต้อง
เป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 

- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้ได้
อธบิำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของกจิกำร ควำม
ระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ไดใ้หค้ ำนิยำมของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ่งก ำหนดให้

กำรไดม้ำซึง่ธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึง่เมือ่น ำมำรวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญั
ท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสินคำ้และบรกิำร
ทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนและผลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิอื่นออกไป 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
โดยเฉพำะ เพือ่บรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไมแ่น่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ เช่น อตัรำดอกเบี้ย
อำ้งองิทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรใหข้อ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง นโยบำย
กำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ควำมมสีำระส ำคญั” โดยให้
เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไป
ประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ รวมถงึแนวปฏบิตัใินมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 ทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นสำระส ำคญั 
 

จ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ เกีย่วกบักำรผ่อนปรนในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำ
ไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำร
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้กำรจ่ำยค่ำเช่ำในระหว่ำงวนัที ่1 มถุินำยน 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดงักล่ำวต้องน ำมำถอืปฏบิตักิบังบกำรเงนิประจ ำปีทีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มถุินำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรสำมำรถถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด้ 
 
ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไมน่ ำกำรผ่อนปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจุบนั 
 

4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึง่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนั
มดีงันี้ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิกรณีมกีำร
เปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีก่ ำหนดซึ่งเกดิจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง (เช่น กำรทดแทนอตัรำ THBFIX ดว้ยอตัรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงอิงใหม่ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่ำต้องวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยใช้อตัรำคดิลดที่ปรบัปรุง 
ซึง่สะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ เพือ่คดิลดค่ำเช่ำจ่ำยทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญำตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไมน่ ำแนวผ่อนปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจุบนั 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 
หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำร
เงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง 
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ที่
น ำมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ .ศ.  2563 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 6 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ  .ศ .  2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำร
ปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด  )Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหมแ่ละรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ .ศ . 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ต่ีองบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 

  งบกำรเงินรวม 
   

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 และ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

 
รำยกำรปรบัปรงุกำรจดั
ประเภทรำยกำรใหม่ของ

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รำยกำรค่ำเผือ่ 
ผลขำดทนุด้ำน

เครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้น 

 
กำรป้องกนั
ควำมเส่ียง

กระแสเงินสด 

 
รวมรำยกำร 

ปรบัปรงุส ำหรบั 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
 

รำยกำรปรบัปรงุ 
ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยห์มนุเวียน         
เงนิลงทนุระยะสัน้  520 (520) - - (520) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทนุตดัจ ำหน่ำย  - 520 - - 520 - 520 
ส่วนของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั         
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธ ิ  29,267,029 - (719,773) - (719,773) - 28,547,256 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  83,092 - (66,585) - (66,585) - 16,507 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  29,350,641 -  (786,358) - (786,358) - 28,564,283 
         
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน         
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ  - 386,656 - - 386,656 - 386,656 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม         
   ผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น  - 163,921 - - 163,921 - 163,921 
เงนิลงทนุระยะยำว - สุทธ ิ  550,577 (550,577) - - (550,577) - - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ  10,221,938 - 41,726 - 41,726 - 10,263,664 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  83,229 - 128,378 3,127 131,505 15,635 230,369 
ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธ ิ  640,260 - - - - (52,042) 588,218 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ  - - - - - 1,564,068 1,564,068 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  11,496,004 - 170,104 3,127 173,231 1,527,661 13,196,896 
รวมสินทรพัย ์  40,846,645 - (616,254) 3,127 (613,127) 1,527,661 41,761,179 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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  งบกำรเงินรวม 

    
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 และ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

 
รำยกำรปรบัปรงุกำรจดั
ประเภทรำยกำรใหม่ของ

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รำยกำรค่ำเผือ่ 
ผลขำดทนุ 

ด้ำนเครดิตท่ี 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

 
กำรป้องกนั
ควำมเส่ียง

กระแสเงินสด 

 
รวมรำยกำร 

ปรบัปรงุส ำหรบั 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
รำยกำรปรบัปรงุ 

ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสิน         
หน้ีสินหมนุเวียน         
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  15,071 - - - - 468,622 483,693 
เจำ้หนี้อื่น  662,661 - - - - (6,982) 655,679 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน  677,732 - - - - 461,640 1,139,372 
         
หน้ีสินไม่หมนุเวียน         
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  6,766 - - - - 997,607 1,004,373 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  - - (25,600) - (25,600) - (25,600) 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ  - - - 15,635 15,635 - 15,635 
ประมำณกำรค่ำรือ้ถอน  - - - - - 130,345 130,345 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  6,766 - (25,600) 15,635 (9,965) 1,127,952 1,124,753 
รวมหน้ีสิน  684,498 - (25,600) 15,635 (9,965) 1,589,592 2,264,125 
         
ส่วนของเจ้ำของ         
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ  (1,242) 138 - (12,508) (12,370) - (13,612) 
ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  13,080,823 (138) (587,354) - (587,492) (60,376) 12,432,955 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม  1,803,343 - (3,300) - (3,300) (1,555) 1,798,488 
รวมส่วนของเจ้ำของ  14,882,924 - (590,654) (12,508) (603,162) (61,931) 14,217,831 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ  15,567,422 - (616,254) 3,127 (613,127) 1,527,661 16,481,956 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุกำร 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ 

ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรป้องกนั 
ควำมเส่ียง 

กระแสเงินสด 

รวมรำยกำร 
ปรบัปรงุส ำหรบั 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
รำยกำรปรบัปรงุ 

ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัย ์        
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน        
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน  - 358,211 - 358,211 - 358,211 
เงนิลงทนุระยะยำว - สุทธ ิ  358,211 (358,211) - (358,211) - - 
ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธ ิ  16,987 - - - (445) 16,542 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ  - - - - 39,465 39,465 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  1,989 - 3,127 3,127 232 5,348 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  377,187 - 3,127 3,127 39,252 419,566 
รวมสินทรพัย ์  377,187 - 3,127 3,127 39,252 419,566 
        

หน้ีสิน        
หน้ีสินหมนุเวียน        
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  - - - - 1,748 1,748 
หนี้สนิอื่น  89,434 - - - (491) 88,943 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  89,434 - - - 1,257 90,691 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ  - - 15,635 15,635 - 15,635 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  - - - - 38,512 38,512 
ประมำณกำรค่ำรือ้ถอน  - - - - 411 411 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  - - 15,635 15,635 38,923 54,558 
รวมหน้ีสิน  89,434 - 15,635 15,635 40,180 145,249 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุกำร 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ 

ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรป้องกนั 
ควำมเส่ียง 

กระแสเงินสด 

รวมรำยกำร 
ปรบัปรงุส ำหรบั 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
รำยกำรปรบัปรงุ 

ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        
ส่วนของเจ้ำของ        
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ  68 (68) (12,508) (12,576) - (12,508) 
ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  5,699,732 68 - 68 (928) 5,698,872 
รวมส่วนของเจ้ำของ  5,699,800 - (12,508) (12,508) (928) 5,686,364 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ  5,789,234 - 3,127 3,127 39,252 5,831,613 
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5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ต่ีอก ำไรสะสมของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

   
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

  พนับำท พนับำท 
    
ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (ตำมทีร่ำยงำนไวเ้ดมิ)  13,080,823 5,699,732 
    

กำร(ลดลง)เพิม่ขึน้จำกกำรจดัประเภทรำยกำรใหมข่องเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ  (233) 85 
กำรลดลงจำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้    
   ของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และสนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  (744,632) - 
กำรเพิม่ขึน้จำกกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  3,349 - 
กำรเพิม่ขึน้(ลดลง)ของภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  154,024 (17) 
กำรปรบัปรุงก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

  
(587,492) 
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ก ำไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เฉพำะผลกระทบ    
   จำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิ  12,493,331 5,699,800 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิร ัง้แรก) ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิของ
กลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหมต่ำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 ดงันี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
 

 
 

เงินลงทุน
เผื่อขำย 

 
เงินลงทุน

ทัว่ไป  

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  

 
521,104 

 
29,473 

 
- 

 
- 

 
520 

กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้จำกเงนิลงทุนเผือ่ขำย 
   เป็นเงนิลงทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  

 
(357,183) 

 
- 

 
357,183 

 
- 

 
- 

กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้จำกเงนิลงทุนเผือ่ขำย 
   เป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  (163,921) 

 
- 

 
- 163,921 

 
- 

กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนที่วดัมลูค่ำ 
   ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน  - (29,473) 29,473 - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จำกกำรน ำมำตรฐำน   
   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั 

  
- 

 
- 

 
386,656 

 
163,921 

 
 520 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
เงินลงทุน
เผื่อขำย 

เงินลงทุน
ทัว่ไป 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  

 
355,711 

 
2,500 

 
- 

 
- 

 
- 

กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้จำกเงนิลงทุนเผือ่ขำย 
    เป็นเงนิลงทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

  
(355,711) 

 
- 

 
355,711 

 
- 

 
- 

กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนที่วดัมลูค่ำ 
   ด้วยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  

 
- 

 
(2,500) 

 
2,500 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จำกกำรน ำมำตรฐำน 
   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั 

  
- 

 
- 

 
358,211 

 
- 

  
 - 

 
(ก) กำรจดัประเภทใหมข่องเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภทเผือ่ขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุน จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน จ ำนวน 357.18 ลำ้นบำท และ 355.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เนื่องจำกกระแสเงนิสดตำมสญัญำไม่
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) (ขำดทุน)ก ำไรจำกมูลค่ำยุติธรรมที่เกี่ยวขอ้งของกลุ่มกิจกำรและบรษิัท 
จ ำนวน (0.23) ลำ้นบำท และ 0.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดถู้กโอนจำกส ำรองมลูค่ำเงนิลงทุนเผื่อ
ขำยไปยงัก ำไรสะสม  
 

(ข) กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภทเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนที่วดัมลูค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในหุน้กูท้ีจ่ดทะเบยีนใหม่ จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิ
ลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เนื่องจำกโมเดลธุรกจิเขำ้ทัง้เงือ่นไขกำรถอืไวเ้พื่อรบักระแสเงนิสด
ตำมสญัญำและเพือ่ขำย และกระแสเงนิสดตำมสญัญำเขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรและบรษิทั
จงึไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในหุน้กูด้งักล่ำวซึง่มมีลูค่ำยุตธิรรมเท่ำกบั 163.92 ลำ้นบำท จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และโอนก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งจ ำนวน 1.50 ลำ้นบำท จำกส ำรองมลูค่ำ
เงนิลงทุนเผือ่ขำยไปยงัส ำรองมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

(ค) กำรจดัประเภทใหมข่องเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบริษัทได้จดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งแสดงด้วยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำร                    
ด้อยค่ำ จ ำนวน 29.47 ล้ำนบำท และ 2.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เป็นเงนิลงทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรและบรษิทั ตัง้ใจจะถอืเงนิลงทุนดงักล่ำวในระยะยำว 
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(ง) กำรจดัประเภทของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิ 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถอืปฏบิตัิมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เป็นครัง้แรก) กำรวดัมูลค่ำและมลูค่ำตำม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 
(ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี

ฉบบัท่ี 105 และ
มำตรฐำนกำรบญัชีอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

(ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำน 
ไว้เดิม 

พนับำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

พนับำท 

 
ผลต่ำง 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 1,648,912 1,648,912 - 
เงนิลงทนุระยะสัน้ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 520 520 - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 29,267,029 28,547,256 (719,773) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 670,000 670,000 - 
ลูกหนี้อื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 765,261 765,261 - 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน        
เงนิลงทนุเผื่อขำย มลูค่ำยุตธิรรม มลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไร 

   ขำดทนุ/มลูค่ำยุตธิรรม 
   ผำ่นก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อื่น 521,104 521,104 - 

เงนิลงทนุระยะยำวอื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยุตธิรรม 
   ผำ่นก ำไรขำดทุน 29,473 29,473 - 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 10,221,938 10,263,664 41,726 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เงนิรบัฝำก รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 6,348,333 6,348,333 - 
ตรำสำรหนี้ทีอ่อก รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 6,000 6,000 - 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 23,523 23,523 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยำว 
   จำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ   
   ภำยในหนึ่งปี 

 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 3,817,407 3,817,407 - 

เจำ้หนี้อื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 474,720 474,720 - 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธทิีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 2,391,100 2,391,100 - 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 2,435,124 2,435,124 - 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ไมไ่ดบ้นัทกึ มลูค่ำยุตธิรรมผำ่น 

  ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น - 15,635 15,635 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 8,829,191 8,829,191 - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 

  ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 
(ตำมมำตรฐำนกำร

บญัชีฉบบัท่ี 105 และ
มำตรฐำนกำรบญัชีอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง) 

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
(ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำน 
ไว้เดิม 

พนับำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

พนับำท 
ผลต่ำง 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 90,401 90,401 - 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย 
   ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คำ้งรบัที ่
   ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 2,729,935 2,729,935 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิใหกู้ย้มืระยำว 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีแก่   
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คำ้งรบั 

 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 12,769,171 12,769,171 - 

ลูกหนี้อื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 92,026 92,026 - 
      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน        
เงนิลงทนุเผื่อขำย มลูค่ำยุตธิรรม มลูค่ำยุตธิรรม 

   ผำ่นก ำไรขำดทุน 355,711 355,711 - 
เงนิลงทนุระยะยำวอื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยุตธิรรม 

   ผำ่นก ำไรขำดทุน 2,500 2,500 - 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย 
   ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 84,986 84,986 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 2,000,000 2,000,000 - 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เงนิเบกิเกนิบญัช ี รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 23,523 23,523 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยำว 
   จำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 
   หนึ่งปี 

 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 3,127,129 3,127,129 - 

เจำ้หนี้อื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 80,818 80,818 - 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธทิีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 2,391,100 2,391,100 - 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 2,305,680 2,305,680 - 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ไมไ่ดบ้นัทกึ มลูค่ำยุตธิรรมผำ่น 

   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 15,635 15,635 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 8,829,191 8,829,191 - 
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(จ) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงือ่นไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ 
 เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
กลุ่มกจิกำรไดป้รบัวธิใีนกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 และไดร้บัรูผ้ลกระทบของกำรเปลีย่นวธิกีำรพจิำรณำผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรสะสม ณ วนัที ่1
มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 587.35 ลำ้นบำท 
 
ทัง้นี้ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำว่ำผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่
วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนันัน้ ไมเ่ป็นจ ำนวนเงนิทีม่สีำระส ำคญั 

 
(ฉ) อนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัควำมเสีย่ง 

 
ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิัทไม่ได้รบัรู้อนุพนัธ์เป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิในงบกำรเงนิแต่อย่ำงใด  
แต่ไดเ้ปิดเผยสญัญำอนุพนัธแ์ละมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัรบัรูห้นี้สนิอนุพนัธ์จ ำนวน 15.64 ลำ้นบำท และไดป้รบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรม
ของอนุพนัธด์งักล่ำวในก ำไรสะสมในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดถ้อืปฏบิตักิำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่งเป็นครัง้แรก โดยมสีญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ซึง่เขำ้เงือ่นไขกำรเป็นเครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่งในกระแส
เงนิสดดงัทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 7.1.1 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมรีำยกำรสญัญำอนุพนัธ์ซึ่งปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงนิสดและ            
ก ำไรสะสมดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำรองกำรป้องกนัควำม

เส่ียงในกระแสเงินสด ก ำไรสะสม 

 
พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
หน้ีสินไม่หมนุเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 15,635 - 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ - ไม่หมนุเวียน 15,635 - 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
หน้ีสินไม่หมนุเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 15,064 - 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ - ไม่หมนุเวียน 15,064 - 
 
 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

31 

 
5.2 สญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่คยถูก
จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 เรือ่ง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำ ทีม่อีำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 
เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนั
ของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่ม
กจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 3.50 ถงึ 4.12 ต่อปี 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีเ่ป็นกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์และสนิทรพัย์สทิธิกำรใชป้ระเภทอื่นๆ เสมอืนหนึ่งว่ำกลุ่มกจิกำรไดน้ ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัเริม่ต้นสญัญำเช่ำนัน้ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ตำมอำยุ
ทัง้หมดของสญัญำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระที่
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำที่เป็นสญัญำทีส่ร้ำงภำระทีต่้องน ำมำ
ปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก  
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้ญัญำเช่ำดงักล่ำวดว้ยมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 มำถือปฏบิตัิครัง้แรก โดยจดั
ประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิร ัง้แรก 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  954,212 4,923 
   
บวก: หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 21,837 - 
หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบี้ยกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก (243,793) (15,058) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 755,810 50,395 
   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,488,066 40,260 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มนุเวยีน 483,693 1,748 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่มห่มนุเวยีน 1,004,373 38,512 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   
อสงัหำรมิทรพัย ์ 1,514,105 39,465 
ยำนพำหนะ 49,963 - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 1,564,068 39,465 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่ลุ่มกจิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ 2563 กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
 ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
 ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนบัจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
 

6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกจิกำรทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมือ่กลุ่มกจิกำรรบัหรอืมสีทิธใิน
ผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อใหไ้ ดผ้ลตอบแทน         
ผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึ
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ข)  กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนใน
บรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้น
ส่วนของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำรควบคุ ม
ร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมือ่กลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่เหลอือยู่ 
จะถูกวดัมลูค่ำใหมด่ว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็น
มลูค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค)  รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำรยอดคงเหลอื และก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
ขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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6.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่มใ่ช่กำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ ำหรบักำรซื้อ
ธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมหรือดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสีย  
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนที่เกนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของ
สนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้่วนต่ำง
โดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิจะถู กวดั
มลูค่ำใหมด่ว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหมจ่ะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ จะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูค่ำใหม่ 

 
6.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั และเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนอ             
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
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ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 

 

รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกดิจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอตัรำ
แลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุน
ของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้น
ก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อรุนแรง) 
ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ
ดงันี้ 
 

- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

6.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้
อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัชี 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

6.5 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ  
โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงือ่นไขของกำร
เป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 

 รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
 รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต่็อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์
เท่ำนัน้ 
 

ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ณ 
วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้เงนิลงทุนใน
ตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเท่ำนัน้  
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ข)  กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็นวนัทีก่ลุ่ม
กจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมือ่สทิธใินกำรไดร้บั
กระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็น
เจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมลูค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่ง
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน กลุ่ม
กจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงือ่นไขของ
กำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่

 
ง)  ตรำสำรหนี้ 

 
กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ข ึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น  
3 ประเภทดงันี้ 
 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ยเงนิต้น

และดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิี
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไร
หรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร(ขำดทุน)อื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
 มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระกระแสเงนิสดตำม

สญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น และรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมือ่กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรู้
สะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น  
ร ำ ย ไ ด้ ด อ ก เ บี้ ย 
จะแสดงในรำยกำรรำยได้ดอกเบี้ย รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ 

 
 มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขกำรวดัมลูค่ำดว้ยรำคำ

ทุนตดัจ ำหน่ำยหรอืมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นขำ้งต้น ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนโดยก ำไรหรอื
ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร(ขำดทุน)อื่นในรอบ
ระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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จ)  ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรู้ก ำไร (ขำดทุน)จำกมูลค่ำยุติธรรมในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร(ขำดทุน)ที่รบัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดั
รำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
และแสดงในรำยกำรเงนิปันผลรบั เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนจะรบัรูใ้นรำยไดอ้ื่น
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 

 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งันี้ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทนุ 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ รบัรูม้ลูค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งหมำยถงึมลูค่ำ
ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมลูค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 
เงนิลงทุนที่จะถอืไวจ้นครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึงผล
สะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำยุตธิรรมทีร่บัรู้สะสมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ  จะบนัทกึรวมอยู่ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ กรณทีีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชี
ของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
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6.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี 

 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื และลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืส่วนบุคคล 
 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื และลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืส่วนบุคคล รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยจ ำนวนทีเ่ท่ำกบัเงนิลงทุนสุทธิในสญัญำและ 
วดัมลูค่ำภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั โดยแสดงดว้ยจ ำนวนหนี้ตำมสญัญำหกัดว้ยดอกเบี้ยทีย่งัไม่ถอืเป็นรำยได ้หรอื 
เงนิลงทุนสุทธใินสญัญำ และค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลกูหนี้ 
 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลกูหนี้ทีร่บัซื้อมำจำกสถำบนักำรเงนิ แสดงตำมรำคำทุนทีจ่่ำยซื้อและตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ 
สุทธจิำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มกีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อหรอืเกดิรำยกำรของ
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลกูหนี้ (ถำ้ม)ี  

 
6.7 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) วธิที ัว่ไป (General approach) 

บรษิทัเลอืกใชว้ธิที ัว่ไปส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิวีดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็ จ
อื่น และสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้น
ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรู้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว  
โดยในแต่ละระดบัจะก ำหนดวธิกีำรวดัค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีแ่ตกต่ำงกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดบัที ่1 หำกควำมเสีย่งดำ้นเครดติของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิไมเ่พิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก  

ค่ำเผื่อผลขำดทุนของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมลูค่ำด้วยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นใน  
12 เดอืนขำ้งหน้ำ 

- ระดบัที่ 2 หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเครื่องมอืทำงกำรเงนิเพิม่ขึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่ม  
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ 

- ระดบัที่ 3 เมื่อสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเขำ้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ ค่ำเผื่อผลขำดทุนของ
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ 

 
ในกำรค ำนวณค่ำเผือ่ดอ้ยค่ำภำยใตว้ธิกีำรพจิำรณำกำรเปลีย่นแปลงในคุณภำพเครดติของสนิทรพัยแ์บบสำมระดบั ค่ำเผือ่ดอ้ยค่ำจะ
ถูกค ำนวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยค ำนึงถึงขอ้มลูคำดกำรณ์ในอนำคต ยกเวน้ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำของเงนิให้
สนิเชือ่ใหแ้ก่ลกูหนี้ทีเ่ป็นสำระส ำคญั ค่ำเผือ่ดอ้ยค่ำจะถูกค ำนวณเป็นแบบรำยสญัญำ (Individual assessment) 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมี
นัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่แรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบั
ควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
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กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกบั
ประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนด้ำนเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำ
หนกั (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก) โดยจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บั 
หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยที่
แทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรบักจิกำรทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืลกูหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ออกโดยสภำวิชำชพีบญัช ีตำมแนวทำงในหนังสือเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ธปท. 
ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรือ่ง แนวทำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
ไทย ลงวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2563 และหนงัสอืเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยที ่ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่อง มำตรกำรกำร
ใหค้วำมช่วยเหลอืลกูหนี้เพิม่เตมิในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ลงวนัที ่26 มนีำคม 2563 มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบ
ระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี้ 
 

 ในกรณทีีก่ำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้ท ำใหอ้ตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (Effective interest rate) เดมิไม่สะทอ้นประมำณกำรกระแส                           
เงนิสดทีจ่ะไดร้บัจำกสนิเชือ่นัน้แลว้ กลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิใหม่เป็นอตัรำคดิค ำนวณมลูค่ำปัจจุบนัของสนิเชื่อที่
ปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้ภำยใตแ้นวทำงกำรใหค้วำมช่วยเหลอืตำมหนงัสอืเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ 

 กลุ่มกจิกำรคงกำรจดัชัน้หนี้ของลูกหนี้ตำมเดมิก่อนเขำ้มำตรกำรภำยใต้แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลอืตำมหนังสอืเวยีนของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 

ข) สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมือ่ซื้อหรอืเกดิรำยกำร 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อหรอืเกิด
รำยกำรเท่ำกบัผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดซึง่กลุ่มกจิกำรตอ้งไดร้บัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึ่งกลุ่มกจิกำรคำด
ว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยควำมเสีย่งดำ้นเครดติ และกลุ่มกจิกำรจะรบัรูจ้ ำนวนเงนิของกำรเปลีย่นแปลง
ของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ เป็นผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรหรอืขำดทุน โดยกลุ่มกจิกำร
จะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในทำงทีด่ขี ึน้ของผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุเป็นผลก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ แมว้่ำผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีน้่อยกว่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ซึ่งเคย
รวมในกระแสเงนิสดทีป่ระมำณกำร กำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก 
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6.8  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
กลุ่มกจิกำรตัง้ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญูตำมระยะเวลำกำรคำ้งช ำระของลูกหนี้คงเหลอืหกัดว้ยดอกเบี้ยทีย่งัไม่ถอืเป็นรำยไดแ้ละหลกัประกัน 
(ถำ้ม)ี ซึง่หลกัประกนัค ำนวณมลูค่ำรอ้ยละ 0 - 75 ของจ ำนวนหนี้ตำมสญัญำ โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบถงึโอกำสในกำรไดร้บัช ำระคนืจำก
ลกูหนี้และจำกกำรขำยหลกัประกนั โดยมหีลกัเกณฑก์ำรตัง้ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญูดงันี้ 
 

 อตัรำร้อยละของค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

ระยะเวลำ 
สญัญำเช่ำซ้ือและ 

เงินให้กู้ยืมรถจกัรยำนยนต์ 
สญัญำเช่ำซ้ือและ 
เงินให้กู้ยืมอ่ืนๆ เงินให้กู้ยืมส่วนบคุคล 

    
ไมค่ำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไมเ่กนิ 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 
 
นอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรมกีำรตัง้ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญูของเงนิใหส้นิเชือ่และส่วนสญูเสยีจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด
โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่สนส.5/ 2559 เรื่องหลกัเกณฑ์กำรจดัชัน้และกำรกนัเงนิส ำรองของสถำบนักำรเงนิ โดยกำร
วเิครำะหแ์ละประเมนิฐำนะของลกูหนี้จำกประสบกำรณ์ในกำรพจิำรณำควำมเสีย่งและมลูค่ำหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีจ่ะไมโ่อนกลบัค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัลกูหนี้ทีส่ำมำรถช ำระหนี้ไดห้รอืลูกหนี้ท ำสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้กบั
กลุ่มกจิกำร 
 

6.9  ทรพัยสิ์นรอกำรขำย 
 
ทรพัยส์นิรอกำรขำยประกอบดว้ยอสงัหำรมิทรพัยแ์ละสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่แสดงดว้ยมลูค่ำตำมบญัชสีุทธขิองลูกหนี้ หรอืมลูค่ำยุตธิรรมของ
ทรพัย์สนิหกัด้วยประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำในขณะทีไ่ด้สนิทรพัย์นัน้มำ ในกรณีที่ทรพัย์สนิรอกำรขำย  
มกีำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูค้่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของทรพัยส์นิรอกำรขำยทัง้จ ำนวน 
 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยทรพัย์สนิรอกำรขำยจะรบัรูเ้ป็นรำยไดห้รอืค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ เมือ่มกีำรจ ำหน่ำย และ
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
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6.10  ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุนเริม่แรก  
จะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึตน้ทุนทีป่ระมำณในเบือ้งตน้ส ำหรบักำรรื้อ กำรขนยำ้ย และ
กำรบรูณะสถำนทีต่ ัง้ของสนิทรพัยซ์ึง่เป็นภำระผกูพนัของกลุ่มกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ 
 
ต้นทุนที่เกดิขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคต 
มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ที่ดนิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ  ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิเีส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ทีด่นิ ไมค่ดิค่ำเสือ่ม 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 3 ปี 
เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5, 10 ปี 
ค่ำตกแต่งอำคำร 18 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 

6.11 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำค่ำควำมนิยม
อำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กิดกระแส
เงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกจิกำรที่ใชใ้นกำรประเมนิค่ำควำมนิยมเพื่อ
ประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร 
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6.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยใน
ระยะเวลำไมเ่กนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 
การวจิยัและพฒันา/สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีก่จิการพฒันาขึน้เอง 
 
รำยจ่ำยเพือ่กำรวจิยัรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 
รำยจ่ำยทีเ่กดิจำกโครงกำรพฒันำจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เมือ่กลุ่มกจิกำรสำมำรถวดัมลูค่ำของรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื แ ละมี
ควำมเป็นไปไดท้ัง้ทำงดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงนิ ดำ้นกำรคำ้ และดำ้นทรพัยำกร และมคีวำมสำมำรถและควำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำใหเ้สรจ็สิ้น
และน ำสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้มำใชง้ำนหรอืขำย  
 
ตน้ทุนกำรพฒันำทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนจะไมบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป  
 
กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กดิจำกกำรพฒันำทีก่ลุ่มกจิกำรบนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมือ่สนิทรพัย์นัน้พรอ้มใชง้ำนหรอืขำย ดว้ย
กำรตดัจ ำหน่ำยโดยวธิเีสน้ตรง ตลอดระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้แต่สงูสุดไมเ่กนิ 5 ปี 
 
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิ 
 
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิทีไ่ดม้ำจำกกำรรวมกจิกำร จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ ซึง่มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่จ ำกดั และไม่มี
กำรปรบัมลูค่ำเนื่องจำกไมไ่ดม้ตีลำดซื้อขำยคล่องรองรบั ใบอนุญำตทำงกำรเงนิจะไมม่กีำรตรีำคำเพิม่ ซึ่งจะมกีำรทบทวนรำคำตำมบญัชี
ใหมใ่นแต่ละปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกดิขึน้ 
 

6.13 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไมต่ดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่มท่รำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี และ
เมือ่มเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมี
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มือ่มลูค่ำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้
 
เมือ่มเีหตุใหเ้ชือ่ว่ำสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น ๆ ที่
ไมใ่ช่ค่ำควำมนิยม 

 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอื
ปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่ม
กจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรด้อยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์ของกลุ่มกจิกำร
อำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม ่ 
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นอกจำกนี้ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม และใบอนุญำตทำงกำรเงนิทีม่อีำยุกำรใชป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน ทีก่ลุ่ม
กจิกำรตอ้งด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19  ทีก่ระทบ
ต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยด์งักล่ำว 
 
ผูบ้รหิำรอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำประมำณกำรผลกระทบต่องบกำรเงนิภำยหลงักำรสิน้สุดกำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนในวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 
6.14 สญัญำเช่ำ 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สินและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอด
ระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้
ตำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำตำม
รำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบ
ของสญัญำทีไ่มเ่ป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของ
สญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
 ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
 มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
 รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
 ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธต่ิออำยุสญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนยัตำมสญัญำ หำกไมส่ำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิกำรจะคดิ
ลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ ซึ่งก็คอือตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยืมเพื่อให้ได้มำซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำใกล้เคยีงกนั ในสภำวะ
เศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำซึ่งก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยผนัแปรตำมดชันีหรอือตัรำ ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจนกระทัง่
ดชันีหรอือตัรำนัน้มผีลต่อกำรจ่ำยช ำระ กลุ่มกจิกำรปรบัปรุงหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำไปยงัสนิทรพัย์สทิธกิำรใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเมือ่กำรจ่ำยช ำระ
ค่ำเช่ำดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป 
 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
 ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  

 
 ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
 ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 

 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือสญัญำ
เช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย เครือ่งถ่ำยเอกสำร และตูค้อนเทนเนอร์ 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกจิกำร
เลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำที่
ไดร้บักำรลดค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพี
บญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 
2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำร
ค่ำเสือ่มรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำทีล่ดลง โดยรบัรู้
ผลต่ำงที่เกดิขึ้นเป็นรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำร
เปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำใหม ่
 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำผลกระทบของกำรสิน้สุดกำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพือ่ลดผลกระทบจำก COVID-19 ของงบกำรเงนิในปี 
พ.ศ. 2564 นัน้ ไมม่ผีลกระทบทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลกูหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนี้ทีย่งัไมไ่ดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลกูหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธิ
ซึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรู้
โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ด้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรูด้้วยวธิเีส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ ำ  
กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรู้
ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนใหเ้ช่ำแก่ผูเ้ช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืน ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำส ำหรบับำง
สญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของดชันีรำคำผูบ้รโิภค แต่ไมม่กีำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ ทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรำ ในกรณีที่
จ ำเป็นเพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติกลุ่มกจิกำรอำจไดร้บัหนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรส ำหรบัระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 
 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใชว้ธิเีส้นตรง
ตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มือ่เริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมลูค่ำปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวนเงนิทีต่้อง
จ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ด้
อตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิคงค้ำง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใ ชจ้่ำยทำงกำรเงนิ
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลกูหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนี้ทีย่งัไมไ่ดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลกูหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธ ิ
 

ซึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบั รู้
โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

6.15 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุนโดยพจิำรณำภำระ
ผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 

 หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักจิกำรอื่น โดยไม่สำมำรถ
ปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นัน้ เครื่องมือทำงกำรเงินนัน้จะจัดประเภทเป็นหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเองด้วยจ ำนวนตรำสำรทุนที่คงที่ เพื่อ
แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

 หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอืทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมนุเวยีนเมือ่กลุ่มกจิกำรไมม่สีทิธอินัปรำศจำกเงือ่นไขใหเ้ลือ่นช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำ ไมน้่อยกว่ำ 12 
เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การวดัมลูค่า 
 

ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิกำรต้องวดัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หม ด
ภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 

กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแล้ว 
 

หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำรำยกำรดงักล่ำว 
เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรู้หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมของหนี้สนิใหมน่ัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชทีีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)
อื่นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงือ่นไขดงักล่ำวไมเ่ขำ้เงือ่นไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุงมลูค่ำของหนี้สนิทำง
กำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ (Original effective interest rate) ของหนี้สนิทำง
กำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรู้จนกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวมค ำนวณตำมวธิี
อตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริง หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้ เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำม
ระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมือ่ภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดถู้กยกเลกิ
ไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ิ้นสุดลงหรอืทีไ่ด้โอนใหก้บักจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึ่ง
รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมือ่กลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงือ่นไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ ำ  
12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

6.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู้ในงบก ำไร
ขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไป
ปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำน
จดัเกบ็ภำษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มือ่เกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ 
อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไ รหรอื

ขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของ

กำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำที่
คำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่
รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงินได้
รอกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมือ่กจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำยทีจ่ะน ำ
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละ
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและ
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำถอื
ปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่ม
กจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำประมำณ
กำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มกจิกำรจะ
ลดมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมือ่เหน็ว่ำไมม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอเพื่อทีจ่ะ
ใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
 
ผูบ้รหิำรอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำประมำณกำรผลกระทบต่องบกำรเงนิภำยหลงักำรสิน้สุดกำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนในวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 
6.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญช ี 
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง โบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำร
ใหบ้รกิำรของพนกังำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิม่เติมเมื่อได้
จ่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
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ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมือ่เกษียณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำย
ประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ซึ่งมลูค่ำปัจจุบนั
ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล 
เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องช ำระภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหมจ่ะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่ในก ำไรสะสมใน
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ  
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
สทิธซิื้อหุน้ของผูบ้รหิาร 
 
กลุ่มกจิกำรไดร้บับรกิำรจำกผูบ้รหิำร เป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของกจิกำรในกลุ่มกจิกำร (สทิธซิื้อหุน้) มลูค่ำยุตธิรรมของสทิธิ
ซื้อหุน้ของผูบ้รหิำรจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมระยะเวลำไดร้บัสทิธ ิโดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของตรำสำรทุน ทัง้นี้ มลูค่ำยุตธิรรมของ
สทิธซิื้อหุน้ทีอ่อกให ้จะถูกก ำหนดโดย 
 
 รวมเงือ่นไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด เช่น รำคำหุน้ของกจิกำร และ 
 รวมผลกระทบของเงือ่นไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่มใ่ช่เงือ่นไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน (ตวัอย่ำงเช่น ขอ้ก ำหนดในเรื่องกำรออมของพนักงำนหรอื

กำรถอืหุน้ในช่วงระยะเวลำทีก่ ำหนด) 
 ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำร และเงื่อนไขกำรได้รบัสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด (ตัวอย่ำงเช่น 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเตบิโตของยอดขำยตำมทีก่ ำหนดไว ้และกำรคงสภำพกำรเป็นผูบ้รหิำรของกจิกำรในช่วงเวลำที่
ก ำหนด)  

 
เงือ่นไขผลงำนทีไ่มใ่ช่กำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำดและเงือ่นไขกำรบรกิำร จะรวมอยู่ในขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ที่
คำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิ

 
ณ วนัทีส่ ิน้รอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิและจะรบัรูผ้ลกระทบของ
กำรปรบัปรุง (หำกม)ี จำกกำรประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุน พรอ้มกบักำรปรบัปรุงรำยกำรไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
บรษิัทจะออกหุ้นใหม่เมื่อมกีำรใช้สทิธ ิสิง่ตอบแทนที่ได้รบัสุทธิจำกต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทึกไปยงัทุนเรือนหุ้นและ
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
 
กรณทีีบ่รษิทัใหส้ทิธซิื้อตรำสำรทุนแก่พนกังำนของบรษิทัย่อยในกลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัเิหมอืนเป็นเงนิทุนสนบัสนุนจำกบรษิทัใหญ่ 
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6.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึ่งกำรช ำระ
ภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สินโดยใช้มูลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั  
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

6.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำก
ภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 

 
6.21 กำรรบัรู้รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย 

 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรเป็นนำยหน้ำ หรอื 
ใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยได้สุทธจิำกภำษีมลูค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยได้เมือ่คำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะไดร้บัช ำ ระเมื่อ
ใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็นแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัทิีแ่ยก
ต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ
หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัิแยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรได้
ปฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 

ก) รายไดด้อกเบี้ยจากเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ 
 

ข) รายไดอ้ืน่ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร เมือ่มกีำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ ซึง่ประกอบดว้ยค่ำธรรมเนียมและบรกิำรหลำยประเภท 
 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำรทีจ่ะรบัรูร้ำยไดเ้มือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิ้น เช่น รำยไดจ้ำกกำรเป็นนำยหน้ำขำยประกนั 
รำยไดค้่ำประเมนิหลกัประกนั รำยไดค้่ำธรรมเนียมในกำรตดิตำมทวงถำมหนี้และค่ำตดิตำม 
 
ส่วนรำยไดค้่ำบรกิำรทีจ่ะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงระยะเวลำของกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว เช่น รำยไดค้่ำธรรมเนียมจดักำร และรำยไดค้่ำเช่ำ 
 

ค) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 
 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย (สุทธจิำกภำษขีำย) จะรบัรูเ้ป็นรำยไดห้รอืค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ เมือ่
ไดโ้อนกำรควบคุมในทรพัยส์นิรอกำรขำยใหก้บัผูซ้ื้อ ซึง่กค็อืเมือ่มกีำรโอนควำมเป็นเจำ้ของในทรพัยส์นิรอกำรขำยและไมม่ภีำระผกูพนั
ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบัในสนิทรพัยร์อกำรขำยของผูซ้ื้อ 
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ง) องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไมม่กีำรท ำสญัญำซึง่ระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสนิคำ้หรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลกูคำ้และกำรช ำระเงนิของลูกคำ้
จะไมเ่กนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิกำรไมไ่ดป้รบัปรุงรำคำของรำยกำรดว้ยมลูค่ำของเงนิ (Time value of money) 
 

จ) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอืน่ 
 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
6.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมือ่กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ร ะชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6.23 อนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยกำรสญัญำอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่เขำ้ท ำสญัญำและวดัมูลค่ำต่อมำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธเ์ป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ป้องกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
 กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูค่ำยุตธิรรมของ 1) สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีร่บัรู ้หรอื 2) สญัญำผูกมดัทีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ำยกำร (กำรป้องกนั

ควำมเสีย่งในมลูค่ำยุตธิรรม)  
 กำรป้องกนัควำมเสีย่งที่เกีย่วกบักระแสเงนิสดของ 1) รำยกำรสนิทรพัย์หรือหนี้สนิที่รบัรู้ หรอื 2) รำยกำรที่คำดกำรณ์ทีม่คีวำม

เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) หรอื 
 กำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธ)ิ 
 
ณ วนัที่เริม่ต้นควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง กลุ่มกจิกำรจะจดัท ำเอกสำร 1) ที่ระบุถึงควำมสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิระหว่ำง
เครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดของเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกัน
ควำมเสีย่งทีค่ำดว่ำจะชดเชยกำรเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 2) เกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของกำร
บรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธท์ีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรทีม่คีวำมเสีย่ง  
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธท์ีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งทัง้จ ำนวนเป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนด
ของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธซ์ึง่ก ำหนดและเขำ้เงือ่นไขของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง
ในกระแสเงนิสดในรำยกำร ส ำรองกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด ในส่วนของเจำ้ของ ส ำหรบัก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ส่วนทีไ่มม่ปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนทนัทซีึง่แสดงไวใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยทีใ่ชใ้นกำรป้องกนัควำมเสีย่งของอตัรำดอกเบี้ย
ผนัแปรในเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในรำยกำรต้นทุนทำงกำรเงนิ ณ ช่วงเวลำเดยีวกบัทีก่จิกำรรบัรูค้่ำใชจ้่ำย
ดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืนัน้ 
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6.24 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจ
ตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน 
ซึง่พจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 

7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
7.1   ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ซึง่ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น และควำมเสีย่ง
จำกอตัรำดอกเบีย้) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นไป
ยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิกำรจงึใช้
อนุพนัธเ์พือ่ป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกจิกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพ
คล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสำรและใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำร
ควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
 
หน่วยงำนบรหิำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกจิกำรขึ้นตรงกบัแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผู้อนุมตัินโยบำยที่
เกีย่วขอ้งต่ำงๆ ซึง่แผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำรเป็นผูก้ ำหนด ประเมนิ และบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ โดยจะท ำงำนอย่ำงใกลช้ดิกบั
หน่วยปฏบิตังิำนของกลุ่มกจิกำร ส่วนคณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดหลกักำรในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงในภำพรวม รวมถึงก ำหนดนโยบำย
เฉพำะดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบี้ย กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อ 
กำรเขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธแ์ละเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอื่น รวมทัง้กำรลงทุนในกรณทีีม่สีภำพคล่องส่วนเกนิ 
 
ในกรณีที่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทัง้หมด กลุ่มกจิกำรจะถือปฏบิตัิตำมกำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบของควำมไม่
สอดคลอ้งกนัของหลกักำรรบัรู้รำยกำรของเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่ถูกป้องกนัควำมเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลให้กลุ่มกจิกำรแสดง
รำยกำรค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้เท่ำกบัอตัรำดอกเบีย้คงทีส่ ำหรบัรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบี้ยลอยตวั 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจงึย่อมมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยมสีกุลเงนิหลกั
เป็นกบีลำว ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเกดิขึน้จำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรบัรูร้ำยกำรของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และ
เงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 
กลุ่มกจิกำรลงทุนในบรษิัทย่อยที่อยู่สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึ่งสนิทรพัย์สุทธมิคีวำมเสี่ยงจำกกำรแปลงค่ำ  
สกุลเงนิ อย่ำงไรกต็ำม สกุลเงนิกบีลำวมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีจ่ะเกดิขึน้จำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคตค่อนขำ้งต ่ำ 
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ข) ควำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดและอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยบำงส่วนของกลุ่มกจิกำรเกดิจำกหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร ซึ่งส่งผลต่อกระแส
เงนิสดของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรไดล้ดควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยใชส้ญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนั
ควำมเสยีง ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2562 หนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรที่อัตรำดอกเบี้ยผนัแปรนัน้อยู่ในสกุล 
เงนิบำท 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 1,430,722 2,600,311 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที ่ 17,828,816 14,902,034 

 19,259,538 17,502,345 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 1,347,389 2,080,589 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที ่ 15,987,816 14,596,034 

 17,335,205 16,676,623 
 

กำรวเิครำะหต์ำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุ 7.1.3 
 

เครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พือ่บรหิารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยโดยครอบคลุมรอ้ยละ 40.46 และ 41.91 ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 :  
รอ้ยละ 36.15 และ 41.44) ของเงนิตน้ของหนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่ตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยทีม่ลีกัษณะจ ำนวนเงนิต้นตำมสญัญำลดลงจำก 1,500 
ลำ้นบำท สญัญำดงักล่ำวเปลีย่นจำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที ่ซึง่สญัญำจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2565 
 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยจะมกีำรช ำระยอดสุทธขิองดอกเบี้ยคำ้งจ่ำยทุก 30 วนั ทัง้นี้ วนัที่ถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ
แลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เป็นวนัเดยีวกบัวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระของดอกเบีย้เงนิกู้ 

 
7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของเงนิลงทุนใน
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่แก่เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 
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ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ ซึ่งสถำบนั
กำรเงนิทีท่ ำรำยกำรมอีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบัลงทุน เป็นอย่ำงน้อย 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรกระจุกตวัอย่ำงมนียัส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำใหเ้ชื่อมัน่
ได้ว่ำได้ท ำสญัญำกบัลูกค้ำที่มปีระวตัิสนิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสมซึ่งมกีำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกค้ำ รวมถึงได้รบักำรรบัประกนัที่
เหมำะสมจำกลูกคำ้ คู่สญัญำในอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิและรำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำม
น่ำเชือ่ถอืสงู กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยจ ำกดัวงเงนิธุรกรรมสนิเชือ่กบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงต ่ำ กลุ่มกิจกำรมกีำรพิจำรณำกำรจดัอันดบั 
ดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อย่ำงสม ่ำเสมอว่ำมคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่ 
 

ข) กำรจดัอนัดบัเครดติ 
 
กำรจดัอนัดบัเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรจะถูกแบ่งตำมตำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 
 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้  
 

กำรจดัอนัดบัเครดิต กำรจดัอนัดบัเครดิตภำยใน 
ด ี คำ้งช ำระไมเ่กนิ 30 วนั 
ปำนกลำง คำ้งช ำระระหว่ำง 31 วนั - 90 วนั และพจิำรณำปัจจยัเชงิคุณภำพ 
ดอ้ยค่ำ คำ้งช ำระมำกกว่ำ 90 วนั และพจิำรณำปัจจยัเชงิคุณภำพ 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น 
 

กำรจดัอนัดบัเครดิต กำรจดัอนัดบัเครดิตภำยนอก 
กลุ่มระดบัลงทุน AAA ถงึ BBB- 
กลุ่มต ่ำกว่ำระดบัลงทุน ต ่ำกว่ำหรอืเท่ำกบั BB+  
ไมม่กีำรจดัอนัดบั ไมม่กีำรจดัอนัดบั 
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ค) ฐำนะเปิดสงูสุดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 

 

ตำรำงดำ้นล่ำงแสดงขอ้มลูฐำนะเปิดสงูสุดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติของกลุ่มกจิกำรทีม่ต่ีอกจิกำรอื่น หำกกจิกำรนัน้ไม่สำมำรถท ำ
ตำมภำระผกูพนัทีก่ ำหนดไวไ้ด ้โดยไม่ค ำนึงถงึหลกัประกนัทีถ่อืครองอยู่ ซึ่งฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเสีย่งถูกพจิำรณำใหเ้ท่ำกบั
มูลค่ำตำมบญัชีบนงบแสดงฐำนะกำรเงนิ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของรำยกำรนอกงบกำรเงนิไม่รวมถึงอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน  
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำรเท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัทีร่ำยงำน ยกเวน้
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ฐำนะเปิดสงูสดุต่อ ฐำนะเปิดสงูสดุต่อ 
 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 พนับำท พนับำท 
ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของรำยกำรท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม   
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 162,000 - 
 162,000 - 

 

ง) คุณภำพเครดติ 
 

ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงคุณภำพเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เงนิใหส้นิเชื่อ
แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั โดยจ ำแนกตำมอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

 
ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำด 
ว่ำจะเกิดขึ้น

ภำยใน12 เดือน  

ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต 
ท่ีคำดว่ำจะ 

เกิดขึ้นตลอดอำยุ 
สญัญำแต่ยงัไม่ 
เกิดกำรด้อยค่ำ  

ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นตลอด 
อำยุสญัญำและ 
เกิดกำรด้อยค่ำ 

ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต 
เม่ือซ้ือหรือ 

เม่ือเกิดรำยกำร รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรม      
   ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
กลุ่มระดบัลงทนุ 83,078 - - - 83,078 
กลุ่มต ่ำกว่ำระดบัลงทนุ - - 80,000 - 80,000 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ 
        ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - (42,869) - (42,869) 
มลูค่ำสุทธติำมบญัช ี 83,078 - 37,131 - 120,209 

      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ      
   ดอกเบีย้ค้ำงรบั      
ด ี 26,914,353 - - - 26,914,353 
ปำนกลำง - 11,064,302 - - 11,064,302 
ดอ้ยค่ำ - - 1,479,914 2,807,668 4,287,582 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ 
         ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (248,709) (784,749) (154,197) (124,303) (1,311,958) 
มลูค่ำสุทธติำมบญัช ี 26,665,644 10,279,553 1,325,717 2,683,365 40,954,279   
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จ) หลกัประกนั 

 
กลุ่มกจิกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัิเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ และกลุ่มกจิกำรสำมำรถใหลู้กหนี้วำงหลกัประกนั
ประเภทต่ำงๆ เพือ่ใชใ้นกำรกูย้มืเงนิ ซึ่งกลุ่มกจิกำรมนีโยบำยภำยในทีร่บักำรวำงหลกัประกนัส ำหรบัสนิทรพัย์บำงประเภทเพื่อ
ลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิมลูค่ำของหลกัประกนันับตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิกำรเริม่กระบวนกำรส ำหรบักำรปล่อยสนิเชื่อแก่ ลูกหนี้ ส ำหรบั
ประเภทของหลกัประกนัส่วนใหญ่ทีก่ลุ่มกจิกำรรบัใหว้ำงเป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ 
 
- อสงัหำรมิทรพัย ์
- ยำนพำหนะ 
 
โดยกลุ่มกจิกำรมกีำรปรบัอตัรำคดิลดหลกัประกนัเพื่อใหค้รอบคลุมควำมเสีย่งตลอดทัง้สญัญำ และไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัของนโยบำยกำรวำงหลกัประกนัส ำหรบัสนิเชื่อของกลุ่มกจิกำรในรอบระยะเวลำรำยงำน และไม่มกีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงมสีำระส ำคญัของคุณภำพของหลกัประกนัเมือ่เทยีบกบัรอบรำยงำนก่อนหน้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรตรวจสอบหลกัประกนัใช้ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่อำจด้อยค่ำด้ำนเครดติอย่ำงใกล้ชดิ หำกกลุ่มกจิกำร
ค่อนขำ้งมัน่ใจว่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นสนิทรพัย์ทีด่อ้ยค่ำดำ้นเครดติ กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำยดึหลกัประกนัเพื่อเป็น
กำรลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีอ่ำจเกดิขึน้  

 
จ) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 3 ประเภทที่ต้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่ 
คำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
 เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
แมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต้ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุนแสดงใหเ้หน็ได้
จำกกำรทีม่วีงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะทำงกำรตลำด 
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ก) วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงดว้ยจ ำนวนเงนิ
ตำมสญัญำทีไ่มไ่ดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิที่
เกีย่วขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสดทีแ่สดงภำยใต้สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงนิสด
โดยประมำณจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหน้ำทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

 
 งบกำรเงินรวม 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิรบัฝำก 199,190 4,679,769 355,137 - 5,234,096 5,234,096 
ตรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 

 
6,000 200,000 - - 206,000 

 
206,000 

เจำ้หนี้อื่น - 813,112 - - 813,112 813,112 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 1,397,288 2,969,864 - 4,367,152 4,237,902 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - 4,230,106 11,531,335 - 15,761,441 14,815,636 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 205,190 11,320,275 14,856,336 - 26,381,801 25,306,746 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
เงนิรบัฝำก 94,698 5,441,939 811,696 - 6,348,333 6,348,333 
ตรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 

 
6,000 1,903,523 - - 1,909,523 

 
1,909,523 

เจำ้หนี้อื่น - 474,720 - - 474,720 474,720 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 2,066,287 2,521,246 - 4,587,533 4,372,531 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - 2,797,525 9,237,937 - 12,035,462 11,220,291 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 100,698 12,683,994 12,570,879 - 25,355,571 24,325,398 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับำท 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 200,000 - - 200,000 200,000 
เจำ้หนี้อื่น - 114,626 - - 114,626 114,626 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 1,217,592 1,174,656 - 2,392,248 2,319,569 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - 4,230,106 11,531,335 - 15,761,441 14,815,636 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน - 5,762,324 12,705,991 - 18,468,315 17,449,831 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 1,903,523 - - 1,903,523 1,903,523 
เจำ้หนี้อื่น - 80,818 - - 80,818 80,818 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 1,358,898 2,390,816 - 3,749,714 3,552,809 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - 2,797,525 9,237,937 - 12,035,462 11,220,291 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน - 6,140,764 11,628,753 - 17,769,517 16,757,441 
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7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
 รกัษำไวซ้ึง่กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ 
 รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในกำรที่จะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจต้องปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุนให้แก่ 
ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 
เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรพิจำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน  
ซึง่ค ำนวณจำกหนี้สนิสุทธหิำรส่วนของเจำ้ของ 

 

8 มลูค่ำยติุธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไมร่วมถงึกรณทีีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

มลูค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไร 

หรือขำดทุน 

มลูค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มลูค่ำยุติธรรม 

 
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 4,237,902 4,237,902 4,048,770 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 15,003,877 
 - - 19,053,538 19,053,538 19,052,647 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 4,372,531 4,372,531 4,583,406 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - - 11,220,291 11,220,291 11,442,669 
 - - 15,592,822 15,592,822 16,026,075 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มลูค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไร 

หรือขำดทุน 

มลูค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มลูค่ำยุติธรรม 

 
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 2,319,569 2,319,569 2,244,741 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 15,003,877 
 - - 17,135,205 17,135,205 17,248,618 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2,084,986 2,084,986 2,219,848 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย 
   ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - - 2,729,935 2,729,935 2,743,894 
 - - 4,814,921 4,814,921 4,963,742 
      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 3,552,809 3,552,809 3,745,931 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - - 11,220,291 11,220,291 11,442,669 
 - - 14,773,100 14,773,100 15,188,600 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวมมลูค่ำยติุธรรม มลูค่ำตำมบญัชี 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

           
สินทรพัย ์           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มลูค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน           

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด - - 7,293 - - - 7,293 - 7,293 - 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มไ่ดจ้ด
ทะเบยีนในตลำด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
66,670 

 
- 

 
66,670 

 
- 

 
66,670 

 
- 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มลูค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน           

ตรำสำรหนี้ - ภำคเอกชน - - 120,209 - - - 120,209 - 120,209 - 
เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย           
ตรำสำรหนี้ - - - 521,104 - - - 521,104 - 521,104 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - - - 520 - - - 520 - 520 
รวมสินทรพัย ์ - - 127,502 521,624 66,670 - 194,172 521,624 194,172 521,624 
           
หน้ีสิน           
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใช้ส ำหรบัป้องกนั
ควำมเส่ียง           

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 15,064 - - - 15,064 - 15,064 - 
รวมหน้ีสิน - - 15,064 - - - 15,064 - 15,064 - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวมมลูค่ำยติุธรรม มลูค่ำตำมบญัชี 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

           
สินทรพัย ์           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มลูค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน           

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด - - 5,828 - - - 5,828 - 5,828 - 
เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย           
ตรำสำรหนี้ - - - 355,711 - - - 355,711 - 355,711 
รวมสินทรพัย ์ - - 5,828 355,711 - - 5,828 355,711 5,828 355,711 
           
หน้ีสิน           
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใช้ส ำหรบัป้องกนั
ควำมเส่ียง           

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 15,064 - - - 15,064 - 15,064 - 
รวมหน้ีสิน - - 15,064 - - - 15,064 - 15,064 - 
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มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั/รำคำปิด ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญั

และอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.5 และหมำยเหตุ 
6.15 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

 เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
ท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 16,781 - 
กำรซื้อหลกัทรพัย ์ 2,500 2,500 
กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 10,192 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 29,473 2,500 
กำรจ ำหน่ำย (23,047) - 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 39) 2,500 - 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 19) (2,500) (2,500) 
ก ำไรซึง่รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 60,244 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 66,670 - 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูเชงิปรมิำณของขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัทีใ่ชใ้นกำรจดัมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 มูลค่ำยุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท สงัเกตได้ ร้อยละ ร้อยละ 

      

เงนิลงทนุในตรำสำรทนุทีไ่มอ่ยู่ใน 
   ควำมตอ้งกำรของตลำด 66,670 - 

 
อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง 41.13 - 50.00 - 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยุตธิรรม 
 

   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 
   กำรเพ่ิมขึ้นของสมมติฐำน กำรลดลงของสมมติฐำน 
 ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ กำรเคล่ือนไหว พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
     

ตรำสำรทนุไมจ่ดทะเบยีน อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 2.44 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.47 
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ขัน้ตอนกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรม 
 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิและคณะท ำงำนเกีย่วกบัประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมจะหำรอืเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูค่ำและผลลพัธท์ุกไตรมำส 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 3 วดัมลูค่ำยุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรเทยีบเคยีงมลูค่ำของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูอ้อกตรำสำรนัน้ คดิลดดว้ยอตัรำทีเ่หมำะสมโดยพจิำรณำ
ถงึสภำพคล่องและกำรเจรญิเตบิโตของบรษิทั โดยไมม่ขีอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญั 
 

9  ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัอื่นๆ  
ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่ว่ำสมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
9.1  กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) 
ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิวีดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัย์ทำงกำรเงินที่
เป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 
ผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเกดิจำกประมำณกำรค่ำควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนด้ำนเครดติถ่วง            
น ้ำหนกั (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไมไ่ดร้บัทัง้หมด) ตลอดช่วงอำยุทีค่ำดไวข้องเครื่องมอืทำงกำรเงนิ โดยจ ำนวนเงนิสด
ทีค่ำดว่ำจะไมไ่ดร้บั หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดซึง่บรษิทัตอ้งไดร้บัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึ่งบรษิทัคำดว่ำ
จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่มม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมือ่ซื้อหรอืเกดิ
รำยกำร หรอือตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยควำมเสีย่งดำ้นเครดติส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมือ่ซื้อหรอืเกดิ
รำยกำร กลุ่มกิจกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดโดยพจิำรณำถึงเงื่อนไขตำมสญัญำทัง้หมดของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิตลอดอำยุของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีค่ำดไว ้
 
โดยกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัทีบ่รษิทัพจิำรณำหมำยรวมถงึกระแสเงนิสดทีไ่ดม้ำจำกกำรขำยหลกัประกนัทีถ่อืไวห้รอืส่วนทีป่รบัปรุง
ดำ้นเครดติอื่น ๆ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงือ่นไขตำมสญัญำ โดยขอ้สนันิษฐำนว่ำอำยุทีค่ำดไวข้องสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิสำมำรถประมำณ
ไดอ้ย่ำงน่ำเชือ่ถอื อย่ำงไรกต็ำมในกรณทีีก่ลุ่มกจิกำรไมส่ำมำรถประมำณอำยุของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื กลุ่มกจิกำรจะ
เลอืกใชอ้ำยุคงเหลอืตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีม่กีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ ณ วนัทีร่ำยงำนแต่ไม่ได้เป็นสนิทรพัย์ทำง
กำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมือ่ซื้อหรอืเมือ่เกดิรำยกำร จะถูกวดัมลูค่ำโดยใชผ้ลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ต้นของสนิทรพัย์กบั
มลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิทีใ่ช้ตอนเริม่ต้นของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ 
กำรปรบัปรุงผลต่ำงดงักล่ำวจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
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กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิโดยวธิกีำรทีส่ะทอ้นถงึเรือ่งต่อไปนี้ 
 
- จ ำนวนเงนิทีค่ ำนึงถงึควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนกัและปรำศจำกอคต ิซึง่พจิำรณำจำกกำรประเมนิช่วงของผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได้ 
- มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
- ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรอืควำมพยำยำมที่มำกเกนิไป ณ วนัที่รำยงำน เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์ในอดตี 

สภำพกำรณ์ปัจจุบนั และกำรพยำกรณ์สภำวะเศรษฐกจิในอนำคต 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิโดยใชว้ธิกีำรทัว่ไป ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่
ประกอบไปดว้ยเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิวีดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่
เกีย่วขอ้งกนั และเงนิกูย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั โดยพจิำรณำกำรเปลีย่นแปลงในคุณภำพเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
เป็น 3 ระดบั  
 

9.2  กำรวดัมลูค่ำทรพัยสิ์นรอกำรขำย 
 
กลุ่มกจิกำรก ำหนดค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์รอกำรขำยประเภทสงัหำรมิทรพัย์ตำมคุณลกัษณะของสินทรพัย์บนพื้นฐำนของ                   
ผลขำดทุนจำกกำรขำยสนิทรพัยใ์นอดตี 
 
มูลค่ำยุติธรรมของทรพัย์สินรอกำรขำยประเภทอสงัหำริมทรพัย์ ค ำนวณจำกรำคำประเมนิที่ประเมนิรำคำโดยผู้ประเมนิอิสระหรือ  
ผูป้ระเมนิภำยใน หกัดว้ยประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  

 
9.3  ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ

 
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมี
ขอ้สมมตฐิำนหลำยตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัอตัรำคดิลด กำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของ
ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสม กลุ่ม
กจิกำรและบรษิทัพจิำรณำอตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่
เกษยีณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์เมือ่เกษียณอำยุ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 
30 
 

9.4  สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีมือ่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำ กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะมกี ำไร
ทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดน้ัน้ ในกำรนี้ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มกจิกำรและ
บรษิัทควรรบัรูจ้ ำนวนสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพจิำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ เกดิใน
อนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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9.5 กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
ในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรและบรษิทัพจิำรณำจำกขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำง
เศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ ในกำรใช้สิทธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรือไม่ใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มกิจกำรและบริษัทพิจำรณำ 
กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำกต่็อเมือ่สญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีจ่ะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ 
 
ส ำหรบักำรเช่ำทรพัยส์นิ ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ด ไดแ้ก่ ระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ ำ เนื่องจำก 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั พจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัย์ จะไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อมสีิทธใิช้ (หรอืไม่มสีทิธใิช้) หรอืกลุ่มกจิกำรและบรษิัทมภีำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึ้นเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ที่มนีัยส ำคญัหรือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่มี
นยัส ำคญัเท่ำนัน้ ซึง่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวมผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูเ้ช่ำ  
 

9.6 กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
 เริม่จำกกำรใชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัจำกกำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลทีส่ำมของแต่ละกจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำและปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้น

กบักำรเปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 
 ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

9.7 ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิทุกปี ตำมทีไ่ดก้ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 6.13 มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วย
สนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรจำกสมมตฐิำนของ
ผูบ้รหิำร 
 

10 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรน ำเสนอขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกจิเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพจิำรณำจำกประเภทธุรกจิของ  
กลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 
กำรประกอบกจิกำรหลกัของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ กำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิโดยเฉพำะกำรใหเ้ช่ำซื้อ  กำรใหกู้ย้มื กำรบรหิำรสนิทรพัย์
ดอ้ยคุณภำพ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น กำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดัหำและทีป่รกึษำดำ้นกำรจดักำรระบบสนิเชื่อรำยย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ 
และกำรขำยเชือ่ในต่ำงประเทศ 
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กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกกำรลงทุนในบรษิทัอื่นส ำหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รำยไดส้่วนใหญ่จำกกำรด ำเนินงำน 
กลุ่มกจิกำรมำจำกลกูคำ้ภำยในประเทศ ซึง่มำจำกลกูคำ้รำยย่อย 
 
งบกำรเงนิรวมจ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้เช่ำซ้ือ 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 

ส่วนงำน 
ธรุกิจบริหำร

สินทรพัย ์ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้ 103,045 7,823,812 239,234 8,166,091 
เงนิปันผลรบั    2,036 
รำยไดอ้ื่น    2,824,901 
รวมรำยได ้    10,993,028 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร    (161,472) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    (3,625,262) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 56,841 (300,346) (77,508) (321,013) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    6,885,281 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (902,612) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    5,982,669 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (1,191,838) 
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด    4,790,831 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้ของรำยได้อ่ืน     
   ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15     
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     2,069,082 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ    - 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ 191,232 38,079,682 2,683,365 40,954,279 
รำยกำรอื่นในสนิทรพัย ์    11,053,093 
สินทรพัยท์ัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    52,007,372 
     
เงนิรบัฝำกและตรำสำรหนี้ทีอ่อก    5,240,096 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ    4,437,902 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ    14,815,636 
รำยกำรอื่นในหนี้สนิ    3,443,860 
หน้ีสินทัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    27,937,494 
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 พ.ศ. 2562 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้เช่ำซ้ือ 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 

ส่วนงำน 
ธรุกิจบริหำร

สินทรพัย ์ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้ 447,929 6,657,544 133,782 7,239,255 
เงนิปันผลรบั    2,769 
รำยไดอ้ื่น    2,551,236 
รวมรำยได ้    9,793,260 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร    (176,920) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    (3,354,938) 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (16,336) (536,656) 904 (552,088) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    5,709,314 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (828,296) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    4,881,018 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (952,271) 
ก ำไรสทุธิส ำหรบังวด    3,928,747 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้ของรำยได้อ่ืน     
   ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15     
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    2,076,732 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ    1,760 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ 819,270 35,668,770 3,000,927 39,488,967 
รำยกำรอื่นในสนิทรพัย ์    5,972,642 
สินทรพัยท์ัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    45,461,609 
     
เงนิรบัฝำกและตรำสำรหนี้ทีอ่อก     6,354,333 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ     6,276,054 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ    11,220,291 
รำยกำรอื่นในหนี้สนิ    1,419,218 
หน้ีสินทัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    25,269,896 
 
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรพจิำรณำจดักลุ่มส่วนงำนใหม่ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรมกีำรปรบักำรจดักลุ่มส่วนงำนส ำหรบั ปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 เพื่อใหข้อ้มลูเปรยีบเทยีบกนัได้ 
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสด 30 1,316 3 3 
เงนิฝำกออมทรพัย ์ 729,035 586,510 196,401 39,088 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม 1,107,370 1,059,941 80,177 51,310 
เงนิฝำกประจ ำระยะสัน้ 1,151 1,145 - - 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,837,586 1,648,912 276,581 90,401 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บญัชเีงนิฝำกออมทรพัยม์อีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.13 - 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.22 - 0.75 ต่อปี) 
 

12 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรบั - สทุธิ 

 
12.1 จ ำแนกตำมประเภทสินเช่ือ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมเีงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้จ ำแนกตำมประเภทสนิเชือ่ ดงันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
พ.ศ. 2563 

 
รำยกำรหมนุเวียน รำยกำรไม่หมนุเวียน รวม 

 
พนับำท พนับำท พนับำท 

    เงนิใหกู้ย้มื 35,396,819 9,003,504 44,400,323 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 207,116 20,463 227,579 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมือ่ซื้อ  
   หรอืเมือ่เกดิรำยกำร - 2,610,082 2,610,082 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (3,943,400) (1,234,793) (5,178,193) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้สุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัช ี 31,660,535 10,399,256 42,059,791 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 8,860 197,586 206,446 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 31,669,395 10,596,842 42,266,237 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,081,614) (230,344) (1,311,958) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั - สุทธ ิ 30,587,781 10,366,498 40,954,279 
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งบกำรเงินรวม 

 
พ.ศ. 2562 

 
รำยกำรหมนุเวียน รำยกำรไม่หมนุเวียน รวม 

 
พนับำท พนับำท พนับำท 

    เงนิใหกู้ย้มื 33,663,411 8,592,222 42,255,633 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 779,114 252,392 1,031,506 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลกูหนี้ - 3,004,433 3,004,433 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (4,583,549) (1,409,811) (5,993,360) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้สุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัช ี 29,858,976 10,439,236 40,298,212 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 3,485 - 3,485 
    รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 29,862,461 10,439,236 40,301,697 
หกั ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (595,392) (66,684) (662,076) 
 ค่ำเผือ่มลูค่ำจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ (40) - (40) 

 
29,267,029 10,372,552 39,639,581 

 ส ำรองส่วนเกนิ 
  

(150,614) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ

  
39,488,967 

 
12.2 จ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมยีอดเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบัจ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
  ค่ำเผือ่ผลขำดทุน  
 เงินให้สินเช่ือ ด้ำนเครดิตท่ี  
 และดอกเบีย้ค้ำงรบั คำดว่ำจะเกิดขึน้ มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่มกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญัของ  
   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Performing)   26,914,353 (248,709) 26,665,644 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญัของ 
   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Under-performing)   11,064,302 (784,749) 10,279,553 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติ  
    (Non-performing) 1,479,914 (154,197) 1,325,717 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมือ่ซื้อ หรอื 
   เมือ่เกดิรำยกำร (Purchased or originated credit impaired) 2,807,668 (124,303) 2,683,365 
รวม 42,266,237 (1,311,958) 40,954,279 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมยีอดเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบัซึง่แยกตำมอำยุลกูหนี้ทีค่ำ้งช ำระดงันี้ 
 

 
 งบกำรเงินรวม 

 เงินให้สินเช่ือ ค่ำเผือ่  
 และดอกเบีย้ค้ำงรบั หน้ีสงสยัจะสญู มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ 

 
พนับำท พนับำท พนับำท 

 
 

 
 

ไมค่ำ้งช ำระหรอืคำ้งช ำระไมเ่กนิ 1 เดอืน 28,243,438 (93,173) 28,150,265 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 7,948,312 (71,321) 7,876,991 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 846,748 (154,288) 692,460 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 311,060 (68,814) 242,246 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน 2,952,139 (274,480) 2,677,659 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คำ้งรบั 40,301,697 (662,076) 39,639,621 
หกั  ค่ำเผือ่มลูค่ำจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้   (40) 
      เงนิส ำรองส่วนเกนิ   (150,614) 
รวม   39,488,967 

 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิำรพจิำรณำตัง้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้เพิม่เตมิ โดยก ำหนด
เป็นส่วนเพิม่จำกกำรบรหิำรจดักำร (Management Overlay) เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไดม้กีำรพจิำรณำอย่ำงระมดัระวงัถงึปัจจยัต่ำงๆ และ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ทีท่ ำใหเ้ศรษฐกจิชะลอลง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพ
ของสนิเชือ่ในระยะต่อไป ประกอบกบัมำตรำกำรช่วยเหลอืในกำรพกัช ำระหนี้ทีส่่งผลใหก้ำรปรบัชัน้หนี้ภำยใต้มำตรกำรอำจไม่ไดส้ะทอ้น
คุณภำพของสนิเชือ่และผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีแ่ทจ้รงิอย่ำงเตม็ที่ 
 

13 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

 

 
ผลขำดทุน 

ด้ำนเครดิตท่ี 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ภำยใน12 เดือน  

ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อำยุสญัญำแต่ยงั 
ไม่เกิดกำรด้อยค่ำ  

ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อำยุสญัญำและ 
เกิดกำรด้อยค่ำ 

ผลขำดทุนด้ำน 
เครดิตเม่ือซ้ือหรือ 
เม่ือเกิดรำยกำร รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรม      
   ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - - - 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   ค่ำเผื่อผลขำดทนุใหม่ - - 42,869 - 42,869 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - 42,869 - 42,869 
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 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

 

 
ผลขำดทุน 

ด้ำนเครดิตท่ี 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ภำยใน12 เดือน  

ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อำยุสญัญำแต่ยงั 
ไม่เกิดกำรด้อยค่ำ  

ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นตลอด
อำยุสญัญำและ
เกิดกำรด้อยค่ำ  

ผลขำดทุนด้ำน 
เครดิตเม่ือซ้ือหรือ 
เม่ือเกิดรำยกำร รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 
   ดอกเบีย้ค้ำงรบั - สุทธิ 

     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 222,050 906,181 323,935 38,611 1,490,777 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่น 
   กำรจดัชัน้ 

 
32,711 

 
(33,125) 

 
414 - - 

กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   ค่ำเผื่อผลขำดทนุใหม ่ 29,043 39,663 75,975 83,685 228,366 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหมท่ีซ่ือ้มำหรอืไดม้ำ 151,515 504,858 58,103 2,007 716,483 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถ่กูตดัรำยกำร (186,610) (632,828) (70,900) - (890,338) 
ส่วนทีต่ดัออกจำกบญัช ี - - (233,330) - (233,330) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 248,709 784,749 154,197 124,303 1,311,958 

 

14 ลกูหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้ทรพัยส์นิรอกำรขำย 46,823 63,223 - - 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 40 ง)) 4 41 5 368 
ดอกเบีย้คำ้งรบั  2,446 1,970 - 165 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 71,474 32,953 3,300 6,746 
เงนิมดัจ ำ 19,413 19,735 994 994 
ลกูหนี้กรมบงัคบัคด ี 192,017 240,025 - - 
เงนิทดรองจ่ำย 174,888 88,645 8 - 
อื่นๆ 316,284 373,397 1,425 91,924 
รวม 823,349 819,989 5,732 100,197 
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15 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำทุน 697,061 804,767 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (32,341) (33,629) 
ทรพัยส์นิรอกำรขำย - สุทธ ิ 664,720 771,138 

 

16 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรม 

 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับำท พนับำท 
   
มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด 386,656 163,921 
กำรจ ำหน่ำย (372,970) - 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 39) 2,500 - 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 60,277 (411) 
ตดัจ ำหน่ำยส่วนเกนิมลูค่ำเงนิลงทุน - (432) 
กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 19) (2,500) - 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - (42,869) 
มลูค่ำตำมบญัชสีิน้งวด 73,963 120,209 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 พนับำท 
  
มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด 358,211 
กำรจ ำหน่ำย (349,922) 
กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 19) (2,500) 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 39 
มลูค่ำตำมบญัชสีิน้งวด 5,828 
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16.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 

  พ.ศ. 2563 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มลูค่ำยติุธรรม มลูค่ำยติุธรรม 
  พนับำท พนับำท 
    
ตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด  7,293 5,828 
ตรำสำรทุน - เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยู่ใน    
   ควำมตอ้งกำรของตลำด  66,670 - 
รวม  73,963 5,828 

 
16.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
 

  พ.ศ. 2563 
  งบกำรเงินรวม 
  มลูค่ำยติุธรรม 
  พนับำท 
   
ตรำสำรหนี้ - ภำคเอกชน  163,078 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  (42,869) 
   รวม  120,209 

 

17 เงินลงทุนระยะยำว - สทุธิ 

 
 พ.ศ. 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนเผือ่ขำย 519,837 521,104 355,626 355,711 
บวก  ค่ำเผือ่กำรปรบัมลูค่ำ 1,267 - 85 - 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย - สุทธ ิ 521,104 521,104 355,711 355,711 
     
เงนิลงทุนทัว่ไป 83,225 29,473 2,500 2,500 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (53,752) - - - 
เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธ ิ 29,473 29,473 2,500 2,500 
     
รวมเงนิลงทุนระยะยำว - สุทธ ิ 550,577 550,577 358,211 358,211 
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ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนระยะยำว มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนทัว่ไป เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนทัว่ไป 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 181,628 16,781 - - 
กำรซื้อหลกัทรพัย ์ 4,200,000 2,500 3,300,000 2,500 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนจำกหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 511,660 - 306,236 - 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุนจำก 
   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 10,192 - - 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ (4,369,746) - (3,250,610) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนเกนิมลูค่ำเงนิลงทุนในหุน้กู ้ (768) - - - 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำย (1,670) - 85 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 521,104 29,473 355,711 2,500 
 
18 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

 
มลูค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุน 

มลูค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 1,837,586 1,837,586 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุน 
   ตดัจ ำหน่ำย - - 525 525 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรหรอืขำดทุน 73,963 - - 73,963 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 120,209 - 120,209 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ - - 40,954,279 40,954,279 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ - - 4,350,000 4,350,000 
ลกูหนี้อืน่ - - 722,533 722,533 
  73,963   120,209   47,864,923   48,059,095  
 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินรวม 

 

 
มลูค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุน 

มลูค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิรบัฝำก - - 5,234,096 5,234,096 
ตรำสำรหนี้ทีอ่อก - - 6,000 6,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 200,000 200,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 4,237,902 4,237,902 
เจำ้หนี้อื่น - - 813,112 813,112 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 15,064 - 15,064 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 
 - 15,064 25,306,746 25,321,810 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มลูค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

มลูค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท  พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - -      276,581       276,581  
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย 
   ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คำ้งรบั - -        1,517,512  

       
1,517,512  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   และดอกเบีย้คำ้งรบั - - 17,675,664  17,675,664  
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 5,828 - - 

               
5,828  

ลกูหนี้อืน่ - - 1,007  1,007 
 5,828 - 19,470,764 19,476,592 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มลูค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุน 

มลูค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท  พนับำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 200,000 200,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 2,319,569 2,319,569 
เจำ้หนี้อื่น - - 114,626 114,626 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 15,064 - 15,064 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 
 - 15,064 17,449,831 17,464,895 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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18.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมลูค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเป็นรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ 
 กระแสเงนิสดตำมสญัญำนัน้เขำ้เงือ่นไขกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึง่มรีำคำตำมบญัชดีงัต่อไปนี้  

 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 หมนุเวียน 

พนับำท 
ไม่หมนุเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,837,586 - 1,837,586 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำตดัจ ำหน่ำย 525 - 525 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 31,669,395 10,596,842 42,266,237 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ 4,350,000 - 4,350,000 
ลกูหนี้อืน่ 722,533 - 722,533 
 38,580,039 10,596,842 49,176,881 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,081,614) (230,344) (1,311,958) 
รวม 37,498,425 10,366,498 47,864,923 

 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 หมนุเวียน 

พนับำท 
ไม่หมนุเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 276,581 - 276,581 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 1,517,512 - 1,517,512 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   และดอกเบีย้คำ้งรบั 17,675,664 - 17,675,664 
ลกูหนี้อืน่ 1,007 - 1,007 

 19,470,764 - 19,470,764 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - - 
รวม 19,470,764 - 19,470,764 

 
ลกูหนี้อืน่   
 
ลกูหนี้อื่นเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจำกรำยกำรปกตขิองธุรกจิของกลุ่มกจิกำร ในบำงรำยกำรอำจมกีำรเรยีกเกบ็ดอกเบี้ยดว้ยอตัรำ
ตลำดเมือ่รอบระยะเวลำช ำระเกนิกว่ำก ำหนด โดยไมม่หีลกัประกนั ส่วนของลกูหนี้อื่นทีเ่ป็นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนจะถงึก ำหนดช ำระภำยใน 
3 ปี นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
 

ข) มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

ส ำหรบัลูกหนี้อื่นส่วนที่หมุนเวยีน เนื่องจำกมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที่หมุนเวยีน มูลค่ำตำมบญัชจีงึมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำยุตธิรรม  
ส ำหรบัลกูหนี้อื่นส่วนทีไ่มห่มนุเวยีน มลูค่ำยุตธิรรมไมไ่ดม้คีวำมแตกต่ำงไปอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกมลูค่ำตำมบญัช ี 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิให้กูย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 19,193.18 ล้ำนบำท มมีูลค่ำยุตธิรรมเท่ำกบั 19,193.18 
ลำ้นบำท ซึง่ค ำนวณมำจำกกำรคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยอตัรำกูย้มืปัจจุบนั ซึง่จดัเป็นขอ้มลูระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมเนื่องจำก
มขีอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดค้อืควำมเสีย่งดำ้นเครดติของคู่สญัญำ 
 

ค) ค่ำเผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัค่ำเผือ่ผลขำดทุนและควำมเสีย่งดำ้นเครดติของกลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 7 และ 13 
 
18.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นประกอบดว้ย 

 เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มกีระแสเงนิสดตำมสญัญำที่เขำ้เงือ่นไขกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย และมโีมเดลธุรกจิในวตัถุประสงค์ 
กำรถอืครองเงนิลงทุนดงักล่ำวเพือ่รบักระแสเงนิสดตำมสญัญำและเพือ่ขำย 

 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นประกอบไปดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

มลูค่ำยติุธรรม 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
มลูค่ำยติุธรรม 

พนับำท 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   
ตรำสำรหนี้ของบรษิทัจดทะเบยีน 120,209 - 
รวม 120,209 - 

 
ข) รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

รำยกำร(ขำดทุน)ทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปีมดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

ขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (411) - 
รำยกำรค่ำเผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเงนิลงทุนใน 
   ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อื่นในก ำไรหรอืขำดทุน (ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะ 
   เกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืน / ตลอดอำยุของเงนิลงทุน)  (42,869) - 

 
ค)  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 
 ขอ้มลูเกีย่วกบัค่ำเผือ่ผลขำดทุนและควำมเสีย่งดำ้นเครดติของกลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 7 และ 13 

 
18.3 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  

 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทรำยกำรต่อไปนี้เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

 เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้ 
 เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ลุ่มกจิกำรไมไ่ดเ้ลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก 
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สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

มลูค่ำยติุธรรม 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
มลูค่ำยติุธรรม 

พนับำท 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   
ตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด 66,670 - 
ตรำสำรหนี้ - หน่วยลงทุน 7,293 5,828 
 73,963 5,828 

 
ข) รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
รำยกำรก ำไรรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในปีมดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรอื่น  60,244 - 
ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดั      
   มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรอื่น 33 40 

 

19 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัย่อยดงักล่ำวมหีุน้ทุนเป็น
หุน้สำมญั โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง ซึ่งสดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อย 
ทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
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รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 

   

สดัส่วนของ 
หุ้นสำมญัท่ีถอืโดย

บริษทัใหญ่ 

สดัส่วนของหุ้น
สำมญัท่ีถอืโดย 
กลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของ 
หุ้นสำมญัท่ีถอืโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคมุ 

  ประเทศท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

         
บริษทัย่อย         
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั ใหเ้ชำ่ซือ้และใหกู้ย้มืเงนิ ประเทศไทย 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั บรหิำรสนิทรพัย์ ประเทศไทย 84.99 94.99 84.99 94.99 15.01 5.01 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั ลงทนุในบรษิทัอืน่ ประเทศไทย 99.67 99.67 99.67 99.67 0.33 0.33 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั ใหเ้ชำ่ซือ้และใหกู้ย้มืเงนิ    

   และใหบ้รกิำรตดิตำมหนี้ ประเทศไทย 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั เงนิทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน)  ธุรกจิเงนิทนุ ประเทศไทย 82.04 82.04 82.04 82.04 17.96 17.96 
บรษิทั พ ีเลน็ดิ้ง จ ำกดั ท ำแพลตฟอร์มส ำหรบั 

   ใหบ้รกิำรปลอ่ยสนิเชือ่ ประเทศไทย 74.99 74.99 74.99 74.99 25.01 25.01 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จ ำกดั ใหบ้รกิำรสนิเชือ่สว่นบุคคล

ดจิติอล ประเทศไทย 99.99 - 99.99 - 0.01 - 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั ใหกู้ย้มืเงนิ ประเทศไทย 65.00 5.00 65.00 5.00 35.00 95.00 
         
บริษทัย่อยโดยอ้อมภำยใต้บริษทั ศรีสวสัด์ิ         
   อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิง จ ำกดั         
บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำร 

   จดักำรและทีป่รกึษำ ประเทศไทย 99.99 99.99 99.66 99.66 0.34 0.34 
Srisawad Leasing Lao Co., Ltd. ใหเ้ชำ่ซือ้และใหกู้ย้มื สำธำณรฐัประชำธปิไตย 

   ประชำชนลำว 90.00 90.00 89.70 89.70 10.30 10.30 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปัตตำน ีจ ำกดั  ใหส้นิเชือ่ประเภท         
    พโิกไฟแนนซร์ะดบัจงัหวดั ประเทศไทย 99.99 - 99.66 - 0.34 - 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั ใหส้นิเชือ่ประเภท         
    พโิกไฟแนนซร์ะดบัจงัหวดั ประเทศไทย 99.99 - 99.66 - 0.34 - 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั ใหส้นิเชือ่ประเภท         
    พโิกไฟแนนซร์ะดบัจงัหวดั ประเทศไทย 99.99 - 99.66 - 0.34 - 
         

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 10,277,880 3,921,497 
กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 16) 2,500 - 
เพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 242,500 6,356,383 
ขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (10,000) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 10,512,880 10,277,880 
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19.1 รำยกำรท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 4 พฤศจกิำยน 2563 บรษิัทได้ลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษัท ศรีสวสัดิ ์ดจิิตอล จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นใหม่ในปี  
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 499,997 หุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้ หุน้ละ 100 บำท รวมเป็นเงนิ 50 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนอตัรำ
รอ้ยละ  99.99  
 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่ 16 พฤศจกิำยน 2563 บรษิัทได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั  จ ำนวน 
100,000 หุน้ หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 10.00 รวมเป็นเงนิ 18.82 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ย
ละ 94.99 เป็นอตัรำรอ้ยละ 84.99 และมกี ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน 8.82 ลำ้นบำท 
 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2563 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ในหุน้สำมญัของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั จ ำนวน 38,500,000 หุน้ มลูค่ำหุน้
ทีต่รำไวหุ้น้ละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 192.50 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 5.00 เป็นอตัรำ 
รอ้ยละ 65.00 โดยผลจำกกำรรวมธุรกจิท ำใหก้ลุ่มกจิกำรรบัรูค้่ำควำมนิยม 23.58 ลำ้นบำท ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 39 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปัตตำนี จ ำกดั บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั และ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ครัง้ที ่3/2563 
ไดม้กีำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปัตตำนี จ ำกดั บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั และบรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั 
เพือ่ใหบ้รกิำรสนิเชือ่ประเภทพโิกไฟแนนซ์ โดยแต่ละบรษิทั ไดอ้อกหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท โดยบรษิทั  
ศรสีวสัดิ ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดล้งทุนในหุน้สำมญัจ ำนวน 99,997 หุน้ หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 99.99 
ของหุน้สำมญั ทัง้นี้บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ไดช้ ำระค่ำทุนหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวน คดิเป็นเงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยจ ำนวนบรษิทัละ 10 ลำ้นบำท รวมทัง้หมดเป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท 
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19.2 รำยกำรท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในระหว่ำงปี บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท เงินทุน  ศรีสวัสดิ ์จ ำกัด (มหำชน) ตำมสัดส่วนของบริษัท และ 
ได้ลงทุนซื้อส่วนเกนิกว่ำสทิธทิี่บรษิัทได้รบัในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นรำยอื่นไม่ใช้สทิธริวมทัง้สิ้น จ ำนวน 329,750,012 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว ้
หุน้ละ 5 บำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 45.34 เป็นอตัรำรอ้ยละ 77.95 
 
ภำยหลงัจำกกำรซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นผลให้บรษิทัต้องท ำกำรเสนอซื้อหุน้สำมญัของบรษิัท 
เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) จำกผูถ้อืหุน้รำยย่อย ซึง่บรษิทัไดท้ ำกำรเสนอซื้อหุน้แลว้เสรจ็ในวนัที ่26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 และมผีู้
เสนอขำยหุน้จ ำนวน 22,521,157 หุน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 77.95 เป็นอตัรำรอ้ยละ 82.04  
 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ในบรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) ทีเ่พิม่ขึน้ 
เป็นผลให้บรษิัทได้รบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) เพิม่ขึ้นจำกสดัส่วนกำรถือหุน้ใหม่ทีร่้อยละ 82.04 เป็น
จ ำนวน 6,013 ลำ้นบำท ในขณะทีบ่รษิทัมกีำรจ่ำยซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนและท ำกำรเสนอซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั 
(มหำชน) จำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยในรำคำ18 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 6,340 ล้ำนบำท ท ำให้บรษิัทบนัทกึส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำร
เปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย จ ำนวน 327 ลำ้นบำท ในส่วนของเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
 
บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่30 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยไดล้งทุนในหุน้สำมญัของบรษิทั 
เอส ดบับลวิ พ ีเซอร์วสิเซสจ ำกดั จ ำนวน 750,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท ส่งผลใหบ้รษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอร์เนชัน่แนล  
โฮลดิง้ จ ำกดั มสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 74.99 เป็นอตัรำรอ้ยละ 99.99 
 
Srisawad Vietnam Liability Co., Ltd. 
 
เมือ่วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหุน้สำมญั
ของบรษิทั Srisawad Vietnam Liability Co., Ltd. จ ำนวนรอ้ยละ 90.00 รวมเป็นเงนิ 91.73 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้รษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอร์
เนชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั มสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจำกอตัรำร้อยละ 100.00 เป็นอตัรำรอ้ยละ 10.00 เปลีย่นกำรจดัประเภทเงนิ
ลงทุนใหมจ่ำกบรษิทัย่อยเป็นเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นจ ำนวนเงนิ 10.19 ลำ้นบำท และมกี ำไรจำกกำรขำยและกำรเปลีย่นกำรจดัประเภทเงนิ
ลงทุน 35.45 ลำ้นบำท 
 

19.3 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมยีอดรวมของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมมจี ำนวน 1,985.01 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 
1,803.34 ลำ้นบำท) โดยจ ำนวน 1,838.89 ลำ้นบำท เป็นของบรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) (พ.ศ. 2562 : 1,787.73 ลำ้นบำท) 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทัย่อยส่วนทีเ่หลอืไมม่สีำระส ำคญั 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญั 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยที่มสี่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 

 บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
สนิทรพัย ์ 19,582,043 20,699,198 
หนี้สนิ (9,985,397) (11,416,928) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 9,596,646 9,282,270 
   
ส่วนไดเ้สยีไดท้ีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 1,838,892 1,787,734 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 

 บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
รำยได ้ 3,594,998 2,943,498 
   
ก ำไรขำดทุน 1,567,193 810,859 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (4,221) 785 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 1,562,972 811,644 
   
ก ำไรขำดทุนส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 278,169 172,633 
เงนิปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 222,759 - 

 
งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 

 บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,750,909 264,911 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมลงทุน 56,647 7,640 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (3,262,680) (546,530) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธ ิ (455,124) (273,979) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 879,732 1,153,711 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 424,608 879,732 
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

82 

 
20 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 

  

อำคำร 
และส่วน
ปรบัปรงุ 

เครื่อง
ตกแต่ง อปุกรณ์  

 
 

งำน  

 ท่ีดิน อำคำร และติดตัง้ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงท ำ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทนุ 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 ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 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) 
โอนออกจำกกำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ - (1,308) - - - - (1,308) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่รือ้ถอน - (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        
รำคำทนุ 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 
        
กำรปรบัปรงุตำมนโยบำยกำรบญัชีใหม่ 
   (หมำยเหต ุ5)        
รำคำทนุทีโ่อนไปสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - (6,580) - - (165,400) - (171,980) 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสมทีโ่อนไปสนิทรพัย ์
         สทิธกิำรใช ้ - 562 - - 119,376 - 119,938 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - (6,018) - - (46,024) - (52,042) 
        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทนุ 3,903 665,754 270,081 217,640 191,860 - 1,349,238 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (307,012) (166,996) (147,431) (139,581) - (761,020) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,903 358,742 103,085 70,209 52,279 - 588,218 
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 งบกำรเงินรวม 

  

อำคำรและ
ส่วน

ปรบัปรงุ 
เครื่อง
ตกแต่ง อปุกรณ์  งำน  

 ท่ีดิน อำคำร และติดตัง้ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงท ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,903 358,742 103,085 70,209 52,279 - 588,218 
ซือ้สนิทรพัย ์ 24,957 126,231 37,310 23,238 7,514 32,871 252,121 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธรุกจิ (หมำยเหตุ 39) - - 4,430 5,891 - - 10,321 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (2,991) - - (889) - (3,880) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (121,030) (38,679) (28,388) (16,934) - (205,031) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - - (4) (2) (2) - (8) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 28,860 360,952 106,142 70,948 41,968 32,871 641,741 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทนุ 28,860 788,995 314,095 249,837 198,482 32,871 1,613,140 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (428,043) (207,953) (178,889) (156,514) - (971,399) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 28,860 360,952 106,142 70,948 41,968 32,871 641,741 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและส่วน อปุกรณ์  

 ปรบัปรงุอำคำร ส ำนักงำน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน - - - 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - - - 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - - 
ซื้อสนิทรพัย ์ 17,403 6 17,409 
เพิม่ขึน้จำกประมำณกำรรือ้ถอน 472 - 472 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำรือ้ถอน (27) - (27) 
ค่ำเสือ่มรำคำ (866) (1) (867) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 16,982 5 16,987 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและส่วน อปุกรณ์  
 ปรบัปรงุอำคำร ส ำนักงำน รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 17,875 6 17,881 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (893) (1) (894) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 16,982 5 16,987 
    
กำรปรบัปรงุตำมนโยบำยกำรบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 5)    
รำคำทุนทีโ่อนไปสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (472) - (472) 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสมทีโ่อนไปสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 27 - 27 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ (445) - (445) 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทนุ 17,403 6 17,409 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (866) (1) (867) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 16,537 5 16,542 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 16,537 5 16,542 
ค่ำเสือ่มรำคำ (994) (1) (995) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 15,543 4 15,547 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 17,403 6 17,409 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (1,860) (2) (1,862) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 15,543 4 15,547 
 
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 5 
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21 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 อำคำร

ส ำนักงำน อำคำรสำขำ ยำนพำหนะ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5) 556,607 957,498 49,963 1,564,068 
กำรเพิม่ขึน้ - 588,718 24,053 612,771 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 39) 3,387 - - 3,387 
กำรยกเลกิสญัญำ                   - (18,197) - (18,197) 
ค่ำเสือ่มรำคำ (38,189)        (592,117)         (34,583)         (664,889) 
     
มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 521,805 935,902 39,433 1,497,140 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรส ำนักงำน 
 พนับำท 
  
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5) 39,465 
ค่ำเสือ่มรำคำ (2,409) 
  
มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 37,056 

 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 56,513 1,622 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ 2,757 - 
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22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิ 554,000 554,000 - - 
ค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 39) 23,577 - - - 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 27,567 14,105 520 749 
รำคำสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 605,144 568,105 520 749 
 
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิเป็นประจ ำทุกปี มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของใบอนุญำตทำงกำรเงนิพจิำรณำจำก
กำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิำก
ผูบ้รหิำร 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชข้องใบอนุญำตทำงกำรเงนิมดีงัต่อไปนี้ 

 ใบอนุญำตทำงกำรเงิน 
   
อตัรำกำรเตบิโตของเงนิใหส้นิเชือ่ รอ้ยละ 3.00 
อตัรำตน้ทุนดอกเบีย้ รอ้ยละ 2.40 
อตัรำค่ำธรรมเนียม รอ้ยละ 1.30 
อตัรำคดิลด ทีค่ ำนวณจำกตน้ทนุส่วนของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 12.66 
 
จำกกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ผูบ้รหิำรสรุปว่ำไมม่กีำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562: ไมม่)ี 
 
ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นประจ ำทุกปี มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของค่ำควำมนิยมพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำ
จำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร  
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โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์
งำน 

ระหว่ำงท ำ รวม 
โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์
งำน 

ระหว่ำงท ำ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทนุ 29,832 5,663 35,495 1,405 - 1,405 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (21,254) - (21,254) (375) - (375) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 8,578 5,663 14,241 1,030 - 1,030 
       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 8,578 5,663 14,241 1,030 - 1,030 
ซือ้สนิทรพัย ์ 1,329 3,063 4,392 - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,497) - (3,497) (281) - (281) 
โอนออก - (1,031) (1,031) - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 6,410 7,695 14,105 749 - 749 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทนุ 31,161 7,695 38,856 1,405 - 1,405 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (24,751) - (24,751) (656) - (656) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 6,410 7,695 14,105 749 - 749 
       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 6,410 7,695 14,105 749 - 749 
ซือ้สนิทรพัย ์ 12,037 1,784 13,821 11 43 54 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธรุกจิ (หมำยเหตุ 39) 3,898 - 3,898 - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (4,257) - (4,257) (283) - (283) 
โอนเขำ้(ออก) 8,093 (8,093) - 43 (43) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 26,181 1,386 27,567 520 - 520 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทนุ 55,157 1,386 56,543 1,458 - 1,458 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (28,976) - (28,976) (938) - (938) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 26,181 1,386 27,567 520 - 520 
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23 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
จ ำนวนทีส่ำมำรถใชป้ระโยชน์ไดภ้ำยใน 12 เดอืน 183,468 25,125 - - 
จ ำนวนทีส่ำมำรถใชป้ระโยชน์ไดเ้กนิกว่ำ 12 เดอืน 96,347 58,357 5,648 2,006 
 279,815 83,482 5,648 2,006 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
จ ำนวนทีส่ำมำรถใชป้ระโยชน์ไดภ้ำยใน 12 เดอืน - - - - 
จ ำนวนทีส่ำมำรถใชป้ระโยชน์ไดเ้กนิกว่ำ 12 เดอืน (158,404) (136,253) (25) (17) 
 (158,404) (136,253) (25) (17) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 121,411 (52,771) 5,623 1,989 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

(ก ำไร)ขำดทุน
จำกกำรวดั

มลูค่ำสินทรพัย์
ทำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมลูค่ำ

ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ค่ำเผ่ือ 
ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้น/ค่ำ

เผ่ือ 
หน้ีสงสยัจะสญู 

ค่ำเผ่ือ 
กำรด้อยค่ำ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน 

 
ค่ำใช้จ่ำย 

จ่ำยล่วงหน้ำ 

 
ค่ำใช้จ่ำย 

กำรรือ้ถอน 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 

กำรป้องกนัควำม
เส่ียงในกระแส

เงินสด รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

          

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี          

   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 48,050 2,332 7,979 118,028 98 - - 176,487 

   เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน - (7,374) 2,106 3,275 (89,059) 93 - - (90,959) 

   ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - (2,046) - - - - (2,046) 

   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 40,676 4,438 9,208 28,969 191 - - 83,482 

          
   รำยกำรปรบัปรุงจำกกำร 
      เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี
      (หมำยเหตุ 5) (300) 128,378 - - - (70) 15,705 3,127 146,840 
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (300) 169,054 4,438 9,208 28,969 121 15,705 3,127 230,322 
   เพิม่จำกกำรรวมธุรกจิ  
      (หมำยเหตุ 39) - 3,136 - - - - 82 - 3,218 

   เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 8,574 8,849 (260) 3,744 13,420 (121) 11,354 - 45,560 

   เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 82 - - 747 - - - (114) 715 

   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 8,356 181,039 4,178 13,699 42,389 - 27,141 3,013 279,815 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ขำดทุน(ก ำไร)จำก
กำรวดัมูลค่ำ

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน
ท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จริงของเงินลงทุน

เผื่อขำย กำรตีมูลค่ำยุติธรรม 

 
 
 

ดอกเบีย้ค้ำงรบั 

 
 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - (587) (136,000) - (136,587) 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 334 - - 334 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - (253) (136,000) - (136,253) 
      
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5) 47 253 25,600 - 25,900 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 47 - (110,400) - (110,353) 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (8,534) - - (39,517) (48,051) 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (8,487) - (110,400) (39,517) (158,404) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนั 

ผลประโยชน์ 
พนักงำน 

 
ค่ำใช้จ่ำย 

กำรรือ้ถอน 

 
สินทรพัย์

สิทธิกำรใช้ 

กำรป้องกนั
ควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสด 

 
 

รวม 
 
 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,853 - - - 1,853 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 392 9 - - 401 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (248) - - - (248) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,997 9 - - 2,006 
      
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   นโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5) - (9) 241 3,127 3,359 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,997 - 241 3,127 5,365 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 364 - 135 - 499 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (102) - - (114) (216) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 2,259 - 376 3,013 5,648 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำ   
 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง  
 มลูค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน จำกเงินลงทุนเผือ่ขำย รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (17) (17) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - (17) (17) 
    
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย 
   กำรบญัช ี(หมำยเหตุ 5) (17) 17 - 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (17) - (17) 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (8) - (8) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (25) - (25) 

 

24 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิประกนักำรเช่ำ 47,625 51,789 3,287 3,287 
เงนิประกนัพนกังำน 66,677 43,706 - - 
เงนิฝำกทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,735 2,707 - - 
เงนิมดัจ ำอื่น 55,659 38,618 - - 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 172,696 136,820 3,287 3,287 

 

25 เงินรบัฝำกและตรำสำรหน้ีท่ีออก 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิรบัฝำกและตรำสำรหนี้ทีอ่อกของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งทีไ่ดม้ำจำกกำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
25.1 เงินรบัฝำก 

จ ำแนกตำมประเภทเงนิรบัฝำก 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
จ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม 199,190 94,698 
จ่ำยคนืเมือ่สิน้ระยะเวลำ 5,034,906 6,253,635 
รวม 5,234,096 6,348,333 
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จ ำแนกตำมสกุลเงนิและถิน่ทีอ่ยู่ของผูฝ้ำก 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
ในประเทศ   
   เงนิบำท 5,234,039 6,348,276 
ต่ำงประเทศ   
   เงนิบำท 57 57 
รวม 5,234,096 6,348,333 

 
25.2 ตรำสำรหน้ีท่ีออก 

 
จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรหนี้ทีอ่อก 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
จ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม 6,000 6,000 
รวม 6,000 6,000 
 
จ ำแนกตำมสกุลเงนิและถิน่ทีอ่ยู่ของผูฝ้ำก 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
ในประเทศ   
   เงนิบำท 6,000 6,000 
รวม 6,000 6,000 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมตีรำสำรหนี้ทีอ่อกจ ำนวน 6 ลำ้นบำท ในอตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน  
6 ลำ้นบำท ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.75 ต่อปี)  
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26 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยกำรหมนุเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร - 23,523 - 23,523 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 200,000 1,880,000 200,000 1,880,000 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,307,129 1,937,407 1,163,796 1,247,129 
รวมเงนิกูย้มืหมนุเวยีน 1,507,129 3,840,930 1,363,796 3,150,652 
     
รำยกำรไม่หมนุเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2,930,773 2,435,124 1,155,773 2,305,680 
รวมเงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีน 2,930,773 2,435,124 1,155,773 2,305,680 
รวมเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 4,437,902 6,276,054 2,519,569 5,456,332 

 
26.1 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 1,880,000 4,050,000 1,880,000 3,050,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 2,070,000 21,685,382 2,070,000 15,685,382 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (3,750,000) (23,855,382) (3,750,000) (16,855,382) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 200,000 1,880,000 200,000 1,880,000 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.65 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.80 - 2.45 ต่อปี) มกี ำหนดช ำระคนืดอกเบี้ย
และเงนิตน้ทัง้จ ำนวนเมือ่ครบก ำหนด 

 
26.2 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพือ่ใชใ้นกำรซื้อลูกหนี้ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

มดีงันี้  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - 338,826 - - 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ - (338,826) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - - - - 
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26.3 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่รวมส่วนทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 4,372,531 3,445,833 3,552,809 580,556 
เงนิกูย้มืระยะยำวเพิม่ขึน้ 1,775,000 3,800,000 - 3,500,000 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (1,909,629) (2,873,302) (1,233,240) (527,747) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 4,237,902 4,372,531 2,319,569 3,552,809 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 - 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.05 - 4.20 ต่อปี) มกี ำหนดช ำระคนื
ดอกเบีย้และเงนิตน้ทุกสิน้เดอืนและเมือ่ครบก ำหนด 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใชจ้ ำนวน 9,640 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 5,700 ลำ้นบำท) โดยสญัญำเงนิกูย้มืเหล่ำนี้ ได้
ระบุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัต้องปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจำ้ของ โดยค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวมรำยปี ทัง้นี้ 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขตำมสญัญำไดค้รบถว้น  
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิเงนิเบกิเกนิบญัชทีัง้สิน้ 200 ลำ้นบำท  (พ.ศ. 2562 : 195 ลำ้นบำท) 
 
มลูค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืส่วนที่หมุนเวยีนมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของกำรคดิลดไม่มสีำระส ำคญั มูลค่ำยุติธรรม
ค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีอ่ตัรำตลำดรอ้ยละ 6.29 (พ.ศ. 2562 : อตัรำร้อยละ 6.93) และอยู่ใน
ขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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27 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 
 พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสิน 
   ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน     
ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 588,714 15,613 3,370 - 
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 617,349 6,936 13,478 - 
หลงัจำก 5 ปี 490,425 - 35,100 - 
รวมหนี้สนิจำกสญัญำเช่ำทีไ่มค่ดิลด 1,696,488 22,549 51,948 - 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของ 

   สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ          
 

(218,961) 
 

(712) 
 

(13,436) 
 
- 

มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 1,477,527 21,837 38,512 - 
     
มลูค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน     
ภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 544,540 15,071 1,826 - 
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 533,601 6,766 8,101 - 
หลงัจำก 5 ปี 399,386 - 28,585 - 
รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่ดิลด 1,477,527 21,837 38,512 - 
     
 

28 เจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้อื่น 524,224 236,392 2,206 1,430 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 40 ฌ)) 693 746 18,428 21,855 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 210,577 238,839 29,999 10,276 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 93,956 94,289 70,874 55,872 
อื่นๆ 111,127 92,395 1 1 
รวม 940,577 662,661 121,508 89,434 
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29 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละไมม่หีลกัประกนั   
   - ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 2,102,100 1,166,100 
   - ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี - 2,102,100 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละมหีลกัประกนั    
   - ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,650,076 1,225,000 
   - ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี 11,063,460 6,727,091 
รวมหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 14,815,636 11,220,291 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิซึ่งรวมส่วนที่จะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ไม่มีประกนั มีประกนั ไม่มีประกนั มีประกนั 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 3,268,200 7,952,091 4,526,700 4,411,383 
กำรออกหุน้กู ้     
   เงนิตน้ - สุทธจิำกตน้ทุนกำรกูย้มื - 5,969,120 - 3,532,673 
จ่ำยคนืหุน้กู ้ (1,166,100) (1,225,000) (1,258,500) - 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรออกหุน้กู ้ - 17,325 - 8,035 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 2,102,100 12,713,536 3,268,200 7,952,091 
 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธมิอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.80 - 4.40 ต่อปี ตำมทีร่ะบุในกำรออกหุน้กูแ้ต่ละครำว (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.60 - 4.40 ต่อปี) มกี ำหนด
ช ำระคนืดอกเบีย้ทุกไตรมำส และช ำระคนืเงนิตน้ทัง้จ ำนวนเมือ่ครบก ำหนด 
 
สญัญำหุน้กูเ้หล่ำนี้ไดร้ะบุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจำ้ของโดยค ำนวณจำกงบกำรเงนิ
รวมรำยปี ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขตำมสญัญำไดค้รบถว้น 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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30 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 68,609 46,154 11,292 9,982 
     
ขำดทุนท่ีรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 18,719 16,377 1,819 1,957 
     
กำรวดัมูลค่ำใหม่     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 3,736 (10,232) (509) (1,240) 

 
จ ำนวนทีร่บัรูร้ำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 68,609 46,154 11,292 9,982 
หน้ีสินท่ีรบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 68,609 46,154 11,292 9,982 

 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 46,154 40,009 9,982 9,265 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 17,731 15,504 1,696 1,760 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 988 1,067 123 197 
ปรบัปรุงผลประโยชน์พนกังำน - (194) - - 
กำรวดัมลูค่ำใหม ่:     
ผลขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำน     
   ดำ้นประชำกรศำสตร ์ 2,658 879 (138) 1,083 
ผลก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนทำงกำรเงนิ (3,715) (6,650) (816) (747) 
ผลขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 4,793 (4,461) 445 (1,576) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 68,609 46,154 11,292 9,982 
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ค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำนรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 17,731 15,504 1,696 1,760 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 988 1,067 123 197 
กำรวดัมลูค่ำใหมส่ ำหรบัภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,736 (10,232) (509) (1,240) 
ปรบัปรุงผลประโยชน์พนกังำน - (194) - - 
 22,455 6,145 1,310 717 

 

ขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช้ เป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.92 – 1.82 รอ้ยละ 1.32 - 2.13 รอ้ยละ 0.92 รอ้ยละ 1.32 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 5.00 

อตัรำกำรเสยีชวีติ 

รอ้ยละ 100.00 
ของตำรำงมรณะ
ไทย พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100.00 
ของตำรำงมรณะ
ไทย พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100.00 
ของตำรำงมรณะ
ไทย พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100.00 
ของตำรำงมรณะ
ไทย พ.ศ. 2560 

อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 3.00 - 23.30 รอ้ยละ 2.00 - 22.00 รอ้ยละ 3.00 - 23.30 รอ้ยละ 2.00 - 22.00 
อำยุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรค ำนวณ 
 

 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
สมมติฐำนทำงกำรเงิน     
   อตัรำคดิลด     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (10.83) (12.92) (4.98) (4.83) 
      ลดลงรอ้ยละ 1 13.03 15.81 5.51 5.21 
     

   อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1    12.10 16.19 4.83 4.92 
      ลดลงรอ้ยละ 1 (10.32) (11.69) (4.48) (4.67) 
     

สมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร ์     
   อตัรำกำรเสยีชวีติ     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (0.44) (0.50) (0.11) (0.09) 
      ลดลงรอ้ยละ 1 0.40 0.45 0.10 0.08 
     

   อตัรำกำรลำออก     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 (7.25) (9.06) (2.07) (1.17) 
      ลดลงรอ้ยละ 10 8.63 10.97 2.37 1.29 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึ้น และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระ
ผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ต่ีอกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิบ ำเหน็จบ ำนำญทีร่บัรูใ้นงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิ มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั คอื 7-20 ปี และ 7 ปี ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 
8 - 22 ปี และ 6 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลด 
 

 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 3,942 3,441 16,068 246,574 270,025 
รวม 3,942 3,441 16,068 246,574 270,025 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 126 4,147 14,638 267,459 286,370 
รวม 126 4,147 14,638 267,459 286,370 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 2,160 - 14,922 5,865 22,947 
รวม 2,160 - 14,922 5,865 22,947 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ - 1,702 12,000 5,098 18,800 
รวม - 1,702 12,000 5,098 18,800 
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31 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 

 

 
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกิน ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  

 จ ำนวนหุ้น ท่ีออกและ ท่ีออกและ มูลค่ำ จำกกำรจ่ำยโดย  
 ท่ีจดทะเบียน ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ รวม 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี       
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,374,661 1,336,247 1,336,247 4,455,070 36,190 5,827,507 
กำรเพิม่หุน้สำมญั 53,417 36,905 36,905 1,752,109 - 1,789,014 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี       
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,428,078 1,373,152 1,373,152 6,207,179 36,190 7,616,521 
       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี       
   ณ วนัที ่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 
หุน้ปันผลจำ่ย - 120,474 120,474 - - 120,474 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี       
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,374,661 1,336,247 1,336,247 4,455,070 36,190 5,827,507 

 
เมือ่วนัที ่4 มถุินำยน พ.ศ. 2563 มผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 29,834,500 หน่วย ขอแปลงสทิธเิป็นหุน้สำมญัในอตัรำ 1 หน่วยแสดงสทิธต่ิอ 
1.237 หุน้สำมญั รำคำใชส้ทิธ ิ48.476 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้เพิม่ขึน้ 36,905,142 หุน้ 
 
เมือ่วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มมีตใิห ้

1. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,374,661,443 บำท เป็น 1,373,152,393 บำท โดยลดหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,509,050 หุ้น  
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ซึง่เหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้ ดงันี้ 
- หุน้ทีเ่หลอืจำกกำรจดัสรรหุน้ปันผลทีจ่่ำยใหผู้ถ้อืหุน้เมือ่ 22 พฤษภำคม 2562 จ ำนวน 3,058 หุน้ 
- หุน้ทีเ่หลอืจำกกำรรองรบักำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ครัง้สุดทำ้ยของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (SAWAD-W1) จ ำนวน 1,505,992 หุน้ 

2. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,373,152,393 บำท เป็น 1,428,078,488 บำท โดยออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 54,926,095 หุ้น  
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพือ่รองรบักำรใชส้ทิธแิปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (SAWAD-W2) 

 
เมือ่วนัที ่18 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดัสรรและขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รำยหนึ่งจ ำนวน 
57,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 45 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้หมด 2,565 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ยทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 57 ลำ้นบำทและ
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 2,508 ลำ้นบำท ส่งผลใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของผูถ้อืหุน้รำยดงักล่ำวจำกเดมิรอ้ยละ 4.99 เป็น รอ้ยละ 9.49 
 
เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มมีติอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 1,249,710,379 บำท  
เป็น 1,374,661,443 บำท โดยออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 124,951,064 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท และจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงันี้ 

 
- จดัสรรหุน้จ ำนวน 120,477,158 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพือ่รองรบักำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นหุน้สำมญั 
- จดัสรรหุน้จ ำนวน 4,473,906 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพือ่รองรบักำรปรบัสทิธแิปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั

ของบรษิทั ครัง้ที ่1 (SAWAD-W1) 
 
เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 มผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 8,893,749 หน่วย ขอแปลงสทิธเิป็นหุน้สำมญัในอตัรำ 1 หน่วยแสดงสทิธิ
ต่อ 1.237 หุน้สำมญั รำคำใชส้ทิธ ิ48.476 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้เพิม่ขึน้ 11,001,563 หุน้ 
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32 เงินปันผล 

 
เมือ่วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มมีตใิหจ้่ำยปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 1.40 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 1,922.4 ลำ้นบำท 
 
เมือ่วนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 มมีตใิหจ้่ำยปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
จ ำนวน 134.9 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวเป็นเงนิสด และหุน้สำมญัดงันี้ 
 
1.  จ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.012 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 14,457,260 บำท 
2.  จ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทัจ ำนวน 120,477,158 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถอืหุน้ในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุ้น 

ปันผลรวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 120,477,158 บำท คดิเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท ในกรณทีีม่เีศษหุน้บรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผล
เป็นเงนิสดแทนกำรจ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท 

 
บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไปเมือ่วนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 120,474,100 หุน้ รำคำหุน้ละ 1 บำท  
 

33 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 130,058 124,971 
จดัสรรระหว่ำงปี 12,749 5,087 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 142,807 130,058 

 
ตำมพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำกหกัส่วนของขำดทุน
สะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองตำมกฎหมำยนี้ไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ 
 

34 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดค้่ำธรรมเนียม  1,314,978 1,935,880 - - 
ก ำไรจำกลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลกูหนี้ 81,367 25,248 - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำประกนัภยั 666,710 67,410 - - 
อื่นๆ 761,846 522,698 16,100 8,296 
รวมรำยไดอ้ืน่ 2,824,901 2,551,236 16,100 8,296 

 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

101 

 

35 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้และตน้ทนุทำงกำรเงนิของหนี้สนิ 
   ตำมสญัญำเช่ำ  

 
60,186 

 
- 

 
1,639 

 
- 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 290,387 408,847 111,750 84,523 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ 552,039 419,449 552,039 419,449 
รวมตน้ทนุทำงกำรเงนิ 902,612 828,296 665,428 503,972 
 

36 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด 29,471 53,752 119 397 
ค่ำตอบแทนทำงกำรตลำด 132,001 123,168 - 54 
ค่ำทีป่รกึษำและค่ำบรกิำรวชิำชพี  26,232 39,308 4,619 7,361 
ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน  1,868,874 1,784,858 46,213 39,580 
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  874,197 230,413 3,687 1,174 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรพืน้ที ่ 5,802 528,330 105 3,475 
ภำษธีุรกจิเฉพำะและภำษอีื่น  297,902 262,945 15 9 
ค่ำสำธำรณูปโภค  156,436 139,161 527 558 
ค่ำพลงังำนเชือ้เพลงิ 25,203 36,852 3 23 
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรพัยส์นิ 
   รอกำรขำย (1,288) 10,529 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรตดิตำมทวงถำม 7,436 13,251 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่น 364,468 309,291 20,412 23,722 
รวมค่ำใชจ้่ำย 3,786,734 3,531,858 75,700 76,353 
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37 ภำษีเงินได้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 1,187,992 861,025 2,583 25,828 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 1,355 287 - - 
รวมภำษีเงินได้ปัจจบุนั 1,189,347 861,312 2,583 25,828 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี (หมำยเหตุ 23)     
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (45,560) 90,959 (499) (401) 
เพิม่ในหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 48,051 - 8 - 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 2,491 90,959 (491) (401) 
     
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,191,838 952,271 2,092 25,427 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบัอตัรำภำษ ีโดยมรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไรก่อนภำษ ี 5,982,669 4,881,018 1,027,995 127,176 
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 1,196,534 976,204 205,599 25,435 
ผลกระทบ:     
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 695 6,688 - - 
รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (13,403) (554) (203,507) - 
ค่ำใชจ้่ำยทีห่กัไดเ้พิม่เตมิ (4) (36,177) - (8) 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี (596) - - - 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 7,257 5,823 - - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 1,355 287 - - 
ภำษเีงนิได ้ 1,191,838 952,271 2,092 25,427 
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38 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่ือโดยผูถ้อืหุน้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) 4,508,329 3,756,487 1,025,903 101,749 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 1,357,523 1,319,026 1,357,523 1,319,026 

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 3.32 2.85 0.76 0.08 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัมกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด แต่ไมก่่อใหเ้กดิกำรปรบัลดก ำไรต่อหุน้ 
 

39 กำรซ้ือธรุกิจ 

 
เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรเพิม่ส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 60 ในหุน้สำมญัของ บรษิัท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั เป็นจ ำนวน 
192.50 ลำ้นบำท ท ำใหม้สี่วนไดเ้สยีรวมรอ้ยละ 65 เป็นผลใหก้ลุ่มกจิกำรมกีำรควบคุมในบรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั ผลจำกกำรรวม
ธุรกจิท ำใหก้ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะมสี่วนแบ่งกำรตลำดเพิม่ขึน้ ซึ่งกลุ่มกจิกำรรบัรูค้่ำควำมนิยมจ ำนวน 23.58 ลำ้นบำท ทีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจินี้ 
 
รำยละเอยีดสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยในกำรซื้อสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำและค่ำควำมนิยมมดีงันี้ 

 ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 
 พนับำท 
  
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย  
   เงนิสด 192,500 
   มลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีในสว่นทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่ก่อน 2,500 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ำย 195,000 
บวก ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 92,305 
หกั มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ (263,728) 
ค่ำควำมนิยม 23,577 
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มลูค่ำทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อส ำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำ 
 

 ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 
 พนับำท 
  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 272,684 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 2,500 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 1,431,366 
ลกูหนี้อืน่ 35,105 
อุปกรณ์ - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 20) 10,321 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ(หมำยเหตุ 21) 3,387 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 22) 3,898 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 23) 3,218 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 417 
เจำ้หนี้อื่น (31,470) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ (1,463,700) 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (2,907) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (204) 
ประมำณกำรหนี้สนิ (887) 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ 263,728 

 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมดว้ยวธิมีลูค่ำของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมำตำมสดัส่วนควำมเป็น
เจำ้ของ 
 

40 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิกำรหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั หมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีค่วบคุมหรอืถูกควบคุมโดยบรษิัทไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึกจิกำรทีท่ ำหน้ำทีถ่อืหุน้ในบรษิทัย่อย และกจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนี้บุคคล
หรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมและมอีิทธพิลอย่ำ งเป็น
สำระส ำคญักบับรษิทั ผู้บรหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของกจิกำร ตลอดทัง้สมำชกิในครอบครวัที่ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว และกจิกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบักจิกำรแต่ละรำยกำร กจิกำรค ำนึงถงึเนื้อหำของควำมสมัพนัธ์มำกกว่ำ
รปูแบบทำงกฎหมำย 
 
ในระหว่ำงปี กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์ตำมสญัญำ
ที่ตกลงร่วมกนัระหว่ำงกลุ่มกจิกำรและกจิกำรเหล่ำนัน้ ซึ่งลกัษณะของควำมสมัพนัธ์กบักจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั รวมทัง้รำยกำรที่มสีำระส ำคญั
สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
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 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
  
บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัย่อย 
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั  บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั พ ีเลน็ดิง้ จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จ ำกดั บรษิทัย่อย 
Srisawad Leasing Lao Co., Ltd. บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปัตตำนี จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์จ ำกดั กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
บรษิทั ศรสีมำน คอนโดเทล จ ำกดั กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
บรษิทั ศรสีมำน กรุงเทพ จ ำกดั กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
บรษิทั ไอด ี2007 จ ำกดั กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
บรษิทั ฟรวีลิล ์โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้  

 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยได้ดอกเบีย้      
บรษิทัย่อย อตัรำทีต่กลงร่วมกนั - - 735,476 699,045 
      
เงินปันผลรบั      
บรษิทัย่อย ตำมทีป่ระกำศจ่ำย - - 1,017,536 - 
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ข) ค่ำใช้จ่ำย 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ - เงินรบัฝำก      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 41,657 49,232 - - 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 4,613 4,842 - - 
      
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ - หุ้นกู้      
กรรมกำรและผูบ้รหิำร อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 182 - 182 - 
      
ค่ำเช่ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 213 57,256 - 3,475 
กรรมกำร อตัรำทีต่กลงร่วมกนั - 5,658 - - 
      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 1,734 1,435 - - 
      

 
ค) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัและกรรมกำรของบริษทั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 114,247 79,900 39,799 26,264 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,591 3,839 2,171 1,889 
รวม 117,838 83,739 41,970 28,153 
 

ง) ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บรษิทัย่อย - - 5 368 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 4 41 - - 
รวม (หมำยเหตุ 14) 4 41 5 368 
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จ) เงินประกนักำรเช่ำ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 4,067 4,047 287 287 
 

ฉ) ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัจำกกำรขำยลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
บรษิทัย่อย   
   ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 1,420,215 2,810,205 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกกำรขำยลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 97,297 4,716 
รวม 1,517,512 2,814,921 

 
ช) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
บรษิทัย่อย   
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 17,207,180 12,561,000 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 468,484 200,955 
รวม 17,675,664 12,761,955 
 
กำรเคลือ่นไหวส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
บรษิทัย่อย   
   ณ วนัที ่1 มกรำคม 12,761,955 5,401,823 
   เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่ำงปี 5,719,000 9,290,000 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงปี 582,295 344,747 
   รบัคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงปี (1,072,821) (2,087,967) 
   ดอกเบีย้รบัระหว่ำงปี (314,765) (186,648) 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 17,675,664 12,761,955 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมกี ำหนดจ่ำยคนืเมือ่ครบก ำหนดหรอืเมือ่ทวงถำม และมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 
2562 : อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี) 
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ซ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
บรษิทัย่อย   
   เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - 2,000,000 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - 7,216 
รวม - 2,007,216 

 
รำยกำรเคลือ่นไหวส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
บรษิทัย่อย   
   ณ วนัที ่1 มกรำคม  2,007,216 8,017,082 
   รบัคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงปี (2,000,000) (6,000,000) 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงปี 60,600 222,829 
   ดอกเบีย้รบัระหว่ำงปี (67,816) (232,695) 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - 2,007,216 
 
ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไมม่เีงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (พ.ศ. 2562 : อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 - 5.25 ต่อปี) 
 

ฌ) เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บรษิทัย่อย - - 18,428 21,855 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 693 746 - - 
รวม (หมำยเหตุ 28) 693 746 18,428 21,855 
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ญ) เงินรบัฝำกและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
เงินรบัฝำก   
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 2,668,777 2,450,154 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร 115,300 147,500 
รวม 2,784,077 2,597,654 
   
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย   
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 8,581 15,203 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร 108 1,653 
รวม 8,689 16,856 

 
ฎ) หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 
  พนับำท  พนับำท 
   
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 541,943 38,512 
กรรมกำร 5,960 - 
รวม 547,903 38,512 

 
ฏ) กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยร่วมกนัค ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืร่วมใหแ้ก่บรษิทัย่อยอกีแห่งหนึ่งเป็นจ ำนวน 83 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 60 ลำ้นบำท) และบรษิทัไดค้ ้ำประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิและเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิใหบ้รษิทัย่อยอกีสอง
แห่ง เป็นจ ำนวน 1,835 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 473 ลำ้นบำท) 
 

ฐ) ภำระผกูพนั 
 
กลุ่มกจิกำร มภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำกบั บริษัท ไอ.ด.ี 2007 จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 0.02 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 :  
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั มภีำระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญำเช่ำกบั บรษิัท ไอ.ด.ี 2007 จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 78.8 ล้ำนบำท และ 5.8 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั) สญัญำเช่ำดงักล่ำวจะสิน้สุดในปี พ.ศ. 2564 
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41 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
1. เมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ ์2564 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 มมีตใิห ้

 
1.1 อนุมตัใิหเ้ขำ้ท ำธุรกรรมกำรร่วมลงทุนกบัธนำคำรออมสนิในบรษิัท เงนิสดทนัใจ จ ำกดั ("FM") ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิทัถือหุ้นใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิสนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั โดยธนำคำรออมสนิประสงค์จะเขำ้ร่วมลงทุนในจ ำนวน  
ไมเ่กนิ 1,500 ลำ้นบำท และภำยหลงัจำกกำรเขำ้ร่วมลงทุน ธนำคำรออมสนิจะถอืหุน้สำมญัใน FM ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 49.00 ของ
จ ำนวนหุน้ทัง้หมดของ FM และบรษิทัจะถอืหุน้สำมญัใน FM ในสดัส่วนไมต่ ่ำกว่ำรอ้ยละ 49.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของ FM 
 

1.2 อนุมตัใิหบ้รษิทัเขำ้ท ำธุรกรรมกำรร่วมลงทุนกบับรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“NOBLE”) ในบรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ 
เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั (“SWP”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 84.99 และด ำเนินธุรกจิบรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
และทรพัยส์นิรอกำรขำยเป็นส ำคญั โดย NOBLE ประสงค์จะเขำ้ร่วมลงทุนดว้ยในจ ำนวน 300 ลำ้นบำท และภำยหลงัจำกกำรเขำ้ร่วม
ลงทุน NOBLE จะถอืหุน้สำมญัใน SWP ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของ SWP 
 
โดยในวนัที ่22 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2564 บรษิทัไดข้ำยหุน้จ ำนวน 1,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของ SWP 
ใหแ้ก่ NOBLE และไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อขำยหุน้มลูค่ำ 300 ลำ้นบำท จำก NOBLE เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

2. เมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ.2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2564 มมีตอินุมตัใิห ้
 

2.1) จ่ำยปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 2,471.67 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผล 
ดงักล่ำวเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 1.80 บำท  
 

2.2) อนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 1,428,078,488 บำท เป็น 1,428,075,870 บำท โดยลดหุน้สำมญัจ ำนวน 2,618 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 1 บำท ซึง่เหลอืจำกกำรรองรบักำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่2 (SAWAD-W2)  
 

2.3) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 1,428,075,870 บำท เป็น 1,429,009,569 บำท โดยออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 933,699 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 1 บำท เพือ่รองรบักำรใชส้ทิธแิปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (SAWAD-W2) 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท 
ณ 31  ธันวาคม 2563 
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1. นายสุคนธ์ กาญจนหตัถกิจ 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำร  

  

74  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- -ไมมี่- 2555-ปัจจบุนั กรรมกำร และประธำนกรรมกำร 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2560 รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ   
                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (ธุรกิจธนำคำร ) 
2554-2562 กรรมกำรในคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2549-2558 ที่ปรึกษำคณะบริหำร 
 บจ.ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) 
 (ธุรกิจที่ปรึกษำด้ำนบญัชี กำรเงิน บคุคล) 
2556-2558            กรรมกำรอิสระ 
                             บมจ. ไทยศรีประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2557-2562            กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรช่ัน  
                             (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2558-ปัจจบุนั        กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร 
                             บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
                             (ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์) 
2560-2563           กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ) 
2562-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
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                             บริษัท พีอาร์ทอีาร์ กรุ๊ป จ ากัด  
                             (ธุรกิจที่ปรึกษำด้ำนบคุคล) 

2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา 
กรรมกำร/2  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  
กรรมกำรสินเช่ือ  

 

69  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  
สโุขทยัธรรมำธิรำช 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2556  
 

9.60%/1 บิดำนำงสำวดวงใจ 
แก้วบตุตำ และ
นำงสำวธิดำ      แก้ว
บตุตำ 

2555-ปัจจบุนั กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำร   
                              สินเช่ือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2547-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ.ศรีสมาน กรุงเทพ  (ธุรกิจให้เชำ่
 อสงัหำริมทรัพย์) 
2552-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2551-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพฒันำที่ดิน) 
2557-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. บิ๊กมินห์ 2014 (ธุรกิจซือ้ขำยที่ดิน) 
2558-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. บิ๊กมินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                            บจ. เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส 
                            (ธุรกิจที่ปรึกษำและบริหำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
2560-ปัจบุนั         กรรมกำร 
                       บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014  
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                           (ธุรกิจเร่งรัดและติดตำมหนี ้และให้บริกำรสนิเช่ือ) 
2561-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                            บจ. พี เล็นดิง้ 
                            (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสินเช่ือ)  
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี 
                              (ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา (ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
                               (ธุรกิจให้บริกำรสนิเช่ือ) 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 
กรรมกำร/2 
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรสินเช่ือ 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 

41  ปริญญำโท วิทยำกำรคอมพิวเตอร์   
มหำวิทยำลยัเดอ พอล สหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์   
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   ประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
ปี 2553 

7.32% บตุรของนำยฉัตรชยั 
แก้วบตุตำ 
พีส่ำวของนำงสำวธิดำ      
แก้วบตุตำ 

2555-ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสินเช่ือ  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2554-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. เงนิสดทนัใจ (ธุรกิจให้สินเช่ือ) 
2557-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ.บริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี 
                              (ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์) 
2558-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              บจ.ศรีสวัสดิ์  อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้ 
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เอกสำรแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                                     หน้ำ  4 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                             (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2559-ปัจจบุนั        กรรมกำร 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                             (ธุรกิจเร่งรัดและตดิตำมหนี ้และให้บริกำรสินเช่ือ) 
2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                             บจ. เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส 
                             (ธุรกิจที่ปรึกษำและบริหำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสินเช่ือ)  
2560-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2560-2562            กรรมกำรผู้จดักำร 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2560-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                              (ธุรกิจให้สินเช่ือ) 
2553-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
 บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007  
 (ธุรกิจซือ้ขำยจดัสรรที่ดิน) 
2553-ปัจจบุนั กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขำยอสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์  อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                         (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2554-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. มีบ้าน มีรถ เงนิสดทนัใจ (ธุรกิจ
 อสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์) 
2553-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ (ธุรกิจให้สินเชื่อ) 
2555-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสวัสดิ์  กรุ๊ป (ธุรกิจให้สินเช่ือ) 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. บิ๊กมินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2555-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพฒันำที่ดิน) 
2553-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. บิ๊กมินห์  2014  
 (ธุรกิจซือ้ขำยที่ดิน) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2550-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ.ศรีสมาน เพชรบุรณ์ (ธุรกิจพฒันำที่ดิน) 
2552-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2561-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. แอลเคเค คอลเล็คช่ัน (ธุรกิจบริกำร) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล (ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ)                                
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล(ธุรกิจให้บริกำรสนิเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี 
                              (ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา (ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
                               (ธุรกิจให้บริกำรสนิเช่ือ) 

4. พล.ต.อ. ภาณุ เกิดลาภผล 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน  

65  ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ 
สถำบนัพฒันบริหำรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี นิตศิำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยั 
รำมค ำแหง 

-0- -ไมมี่- 2555-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2556-2557 กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

  ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์          
โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2556    
 

 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ธุรกิจขนสง่) 
2557-2558            ผู้ชว่ยผู้บญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ  
2555-2557 ผู้บญัชำกำร ส ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมือง 
2554-2557 กรรมกำร 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ธุรกิจขนสง่) 
2554-2555 ผู้บญัชำกำร กองบญัชำกำรต ำรวจภธูรภำค 3 
2549-2554 รองผู้บญัชำกำร กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล 
2562-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. ไทย เจียระไน กรุ๊ป (ธุรกิจอญัมณี) 

5. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

58  ประกำศนียบตัรชัน้สงู บริหำรภำครัฐและ
กฎหมำยมหำชนรุ่นที่ 11 
สถำบนัพระปกเกล้ำ 

· ประกำศนียบตัรชัน้สงู โครงกำรพฒันำ 
ผู้บริหำร 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี บญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 หลกัสตูรพืน้ฐำนของผู้ท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำร 
(DCP) ส ำหรับ Trainer 

 Finance for Non-Finance Director (FN) ปี  
2546 

 Role of the Compensation Committee 

-0- -ไมมี่- 2556-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
                             กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
                              ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2559 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน  
                             กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
                             ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท  
                         (ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน  
                             กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
                             ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

Program ปี 2550 
 Successful Formulation & Execution of 

Strategy ปี 2552   
 Chartered Director Class ปี 2557  

 บมจ. พฤกษาโฮลดิง้  (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2547-2559 กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 บจ. โปรเฟสช่ันแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูช่ัน 
                         (ธุรกิจบริกำรด้ำนงำนบคุคล) 
2547-2559 กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 บจ. ส านักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการ 
                         บัญชี (ธุรกิจบริกำรด้ำนงำนบญัชี) 
2547-ปัจจบุนั         กรรมกำรอ ำนวยกำร 
                              บจ. ออดิท วัน (ธุรกิจสอบบญัชี) 
2557-ปัจจบุนั         ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บมจ. ออลล่า (ธุรกิจผลิตและบริกำร) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บมจ. สินม่ันคงประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. สมายพี  (ธุรกิจจดัหำแรงงำน) 
2560-ปัจจบุนั         กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                              บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 
                         (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2560-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              บจ. ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซสิเอท 
                         (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. มงคลปฐวี (ธุรกิจให้บริกำร) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                         บจ. เอฟแอนด์เอ โซลูช่ันส์  
                               (ธุรกิจบริกำรด้ำนงำนบญัชี) 

6. นายวินัย  วิทวัสการเวช 
กรรมกำรอิสระ 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

69  ปริญญำโท รัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

· ปริญญำตรี บญัชี 
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

· หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยปี 
2549 

· หลกัสตูรประกำศนียบตัรของกรรมกำร
ตรวจสอบ (ACP) ของสมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ปี 2555 

-0- -ไมมี่- 2557-ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
                             รองประธำนกรรมกำร 
                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2552-2554 ประธำนกรรมกำร 
 ธนาคารออมสิน  (ธุรกิจธนำคำร) 
2552-2555 รองประธำนกรรมกำร 
 บมจ. ทพิยประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั)                               
2553-2554 อธิบดี 
 กรมธนารักษ์ 
2553-2554            ประธำนกรรมกำร 
                              บจ. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  
                         (ธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพย์สิน) 
2554-2555             ประธำนกรรมกำรบริหำร  
                              บรรษัทตลาดรองสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย 
                           (ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่ำศยั) 
2554-2558             ประธำนกรรมกำร 
                              บมจ. บางกอก เดค-คอน (ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2555-ปัจจบุนั          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                              บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม (ธุรกิจพลงังำน) 
2555-ปัจจบุนั          ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ               
                               บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (ธุรกิจบรรจภุณัฑ์) 
2559-2562             กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                               บมจ. สินม่ันคงประกันภัย (ธุรกิจประกนัภยั) 
2562-ปัจจบุนั          กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                               บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ธุรกิจอำหำร) 

7. นายสุเมธ  มณีวัฒนา 
กรรมกำรอิสระ 

67  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 ประกำศนียบตัรกฎหมำยมหำชน 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 Mini MBA 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี นิตศิำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู ของสถำบนั
วิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นที่ 12 

 หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยปี 
2560 

-0- ไมมี่ 2558-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ                          
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2557-ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวังขนาย 
2557-ปัจจบุนั ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร 
 กลุ่มน า้ตาลวังขนาย (ธุรกิจอำหำร)                               
2556-2557 ที่ปรึกษำด้ำนกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                          (ธุรกิจธนำคำร) 
2553-2555             กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
                              บบส. กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
                              (ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์) 
2561-ปัจจบุนั           กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                                บจ. บากาสซ์ ไดเออร์ เทคโนโลยี (ประเทศ 
                          ไทย) (ธุรกิจ 

8. นายพินิจ  พัวพันธ์ 
กรรมกำร 

53  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 
2558 

 

-0- -ไมมี่- 2558-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2560-2563          กรรมกำร 
                            บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                              (ธุรกิจเงินทนุ) 
2558-2562          กรรมกำร 
                            บมจ. กสท โทรคมนาคม (ธุรกิจโทรคมนำคม) 
2558-2562           ที่ปรึกษำอิสระ 
                             บมจ.ผลิต-ไฟฟ้า ลาว (สปป. ลาว) 
                             (ธุรกิจพลงังำน) 
2557-ปัจจบุนั        กรรมกำร 
                             บจ. มะลิกรุ๊ป 1962 (ธุรกิจอำหำร) 
2551-2557            กรรมกำรผู้จดักำร 
                             บจ. เคท ีซีมีโก้  (ธุกิจหลกัทรัพย์) 
2550-2562            กรรมกำรบริหำร 
                             บมจ. หลักทรัพย์ ซีมีโก้  (ธุรกิจหลกัทรัพย์) 
2545-ปัจจบุนั        กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                            บมจ. ชาญอิสระ ดีเวล็อปเม้นท์  
                            (ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2560-2563            กรรมกำร 
                             บมจ. การบินไทย  (ธุรกิจขนสง่) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. อุตสาหกรรมนมไทย (ธุรกิจอำหำร) 
2561-ปัจจบุนั        กรรมกำร 
                             บจ. เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์  
                        ดิสทริบิวช่ัน (ธุรกิจคลงัสินค้ำ) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ไอเดียส์ 1606 (ธุรกิจบริกำร) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส 
                        (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) 
                         (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. เทลอน โฮลดิง้ (ธุรกิจบริกำร) 

9. นายวีระ  วีระกุล 
กรรมกำรอิสระ 

58  PhD Engineering Management 
University of Missouri-Rolla, USA 

 MSC Engineering Management 
University of Missouri-Rolla, USA 

 BSc (Hon) Computer Science 
University of Missouri-Rolla, USA 

0.01% ไมมี่ 2560-ปัจจบุนั          กรรมกำรอิสระ 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์  คอร์ปอเรช่ัน 

2546-2547              หุ้นสว่น 
                                IBM Business Consulting Services Thailand 
                                (ธุรกิจบริกำรที่ปรึกษำ) 
2547-ปัจจบุนั          ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยปี 
2558 

                               Freewill Solution Co., Ltd. 
                               (ธุรกิจเทคโนโลยสีำรสนเทศ)  
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. พันธวณิช (ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. ไพร์มอินโนโพลิส (ธุรกิจบริกำร) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน (ธุรกิจซือ้ขำย) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ (ธุรกิจบริกำร) 
2561-ปัจจบุนั           กรรมกำร 
                                บจ. อนันดา เทคโนโลยี (ธุรกิจบริกำร) 

10. นายจงฮั่น ไซ 44  Georgetown University Law Center, 
Law 

-0- ไมมี่ 2562-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์  คอร์ปอเรช่ัน 

2548-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              Cathay Life Insurance Co., Ltd. (Insurance) 
2554-ปัจจบุนั           กรรมกำร 
                                  Cathay United Bank Co., Ltd. (Bank) 
2558-ปัจจบุนั          กรรมกำร  
                               Conning Holdings Limited 
                               (Asset Management) 

11. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 38  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ   28.76% บตุรของนำยฉัตรชยั 2560-ปัจจบุนั นกัลงทนุสมัพนัธ์   
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

นกัลงทนุสมัพนัธ์  วำเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
 ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบญัชี  

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
· หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 

(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2556 

แก้วบตุตำ 
น้องสำวของนำงสำว
ดวงใจ     แก้วบตุตำ 

 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

2555-2560            กรรมกำร 
                             บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 
2554-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ดี.ท.ีเจ.เซอร์วิส  (ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืนๆ) 
2553-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. อนุชาลี (ธุรกิจขำยอสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
 (ธุรกิจให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์) 
2550-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บจ. บิ๊กมินห์ 2015 (ธุรกิจโฆษณำ) 
2557-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ.บริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี 
                               (ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์) 
2557-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                               (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2557-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                               บจ. บิ๊กมนิห์ 2014 (ธุรกิจซือ้ขำยที่ดิน) 
2554-ปัจจบุนั           กรรมกำร 
                          บจ.เอส พี เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส 
                           (ธุรกิจให้บริกำรทัว่ไป) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2558-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                            บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้ 
                           (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอื่น) 
2559-2563           กรรมกำร 
                            บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                            (ธุรกิจเร่งรัดติดตำมหนี)้ 
2560-ปัจจบุนั        กรรมกำร  
                        บริษัท ศรีสวัสดิ์  เช่าสินเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                              (ธุรกิจให้สินเช่ือ) 
2561-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. แอลเคเค คอลเล็คช่ัน (ธุรกิจบริกำร) 
2552-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2559-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ศรีสวัสดิ์  มิน โฮลดิง้  
                              (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2561-ปัจจบุนั กรรมกำร  
 บจ. ทรัพย์สมบัติใหม่ (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2562-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. 2 ธิ (ธุรกิจขำยปลีก) 
2562-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                              บจ. ซุปเปอร์มินห์ (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี 
                              (ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา (ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
                               (ธุรกิจให้บริกำรสนิเช่ือ) 

12. นางวนาพร พรกิติพงษ์ 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชี
และกำรเงิน 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

55  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 ปริญญำตรี กำรสอบบญัชี 

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
 หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for 

new IPOs ปี 2562    
 

0.08% -ไมมี่- 2552-ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2539-2552 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร 
 บมจ. เอสซีบี ลิสซิ่ง (ธุรกิจบริกำร สินเช่ือ) 

13. นายประยงค์ แสนนวล 
กรรมกำร/2 
กรรมกำรสินเช่ือ 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบคุคลและ
พฒันำบคุคล 

54  ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 
(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2562    

 

0.04% -ไมมี่- 2553-ปัจจบุนั กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบคุคลและพฒันำ 
                             บคุคล 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2550-2553 ผู้จดักำร ฝ่ำยบคุคล 
 บจ. โรงพยาบาลมหาชัย (ธุรกิจโรงพยำบำล) 
2547-2550 ผู้จดักำรสรรหำบคุลำกร 
 บมจ. สามารถ คอเปอร์เรช่ัน (ธุรกิจสื่อสำร) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                            บจ. เงนิสดทนัใจ (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                           บบส. เอสดับบลิวพี 
                           (ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์) 
2559-ปัจจบุนั       กรรมกำร 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                           (ธุรกิจเร่งรัดติดตำมหนีส้ิน)   
2560-2563           กรรมกำร 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ)           
2561-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                             บจ. พี เล็นดิง้ 
                             (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล (ธุรกิจสินเช่ือ) 

14. นายสมยศ เงินด ารง  
กรรมกำร/2  
กรรมกำรสินเช่ือ 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพฒันำสินเช่ือ  
  

 

54  ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร 

(DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2557    

 

-0- -ไมมี่- 2556-ปัจจบุนั กรรมกำร และ ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพฒันำสินเช่ือ 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2556 ที่ปรึกษำ 
 บจ. เงนิสดทนัใจ (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2551-2552 ผู้อ ำนวยกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 บจ.ซีเอฟจี เซอร์วิส (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2548-2551 ผู้อ ำนวยกำร 
 บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
   (ธุรกิจสินเช่ือ) 
2557-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 2014 
                              (ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
2558-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิง้   
                         (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส 
                             (ธุรกิจที่ปรึกษำและบริหำรจดักำรระบบสินเช่ือ) 
2559-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
                              (ธุรกิจเร่งรัดและติดตำมหนีส้ิน) 
2560-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                         บริษัท ศรีสวัสดิ์  เช่าสินเช่ือ (ลาว) จ ากัด 
                               (ธุรกิจให้สินเช่ือ) 
2560-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
                         บบส. เอสดับบลิวพี 
                              (ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์) 
2561-ปัจจบุนั          กรรมกำร 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

                              บจ. พี เล็นดิง้ 
                              (ธุรกิจ platform เพ่ือธุรกิจสินเช่ือ) 
2563-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล (ธุรกิจสินเช่ือ) 

15. นายกุดั่น  สุขุมานนท์ 
กรรมกำร   

45  ปริญญำโท นิติศำสตร์ 
Columbia University, USA. 

 ปริญญำตรี นิตศิำสตร์ 
จฬุำลงกรณมหำวิทยำลยั 

 หลกัสตูรกำรพฒันำกรรมกำร (DCP) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยปี 
2558 

 
 

0% -ไมมี่- 2563-ปัจจบุนั กรรมกำร 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 

กิจกำรอ่ืน 
2560-2563           กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
                             บริษัทเงนิทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 
                             (ธุรกิจเงินทนุ)           
2558-ปัจจบุนั        กรรมกำร 
                             บจ. กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ 
                             (ธุรกิจให้บริกำรด้ำนกฎหมำย) 
2558-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ พี เอส  
                              (ธุรกิจให้บริกำร) 
2558-ปัจจบุนั         กรรมกำร 
                              บจ. พี่น้องร่วมทุน (ธุรกิจให้บริกำร) 
2562-ปัจจบุนั         กรรมกำรอิสระ 
                              บมจ. โรงพยาบาลเอกชล (ธุรกิจโรงพยำบำล) 

16. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ 
เลขำนกุำรบริษัท 

59  ปริญญำตรี บญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

0% -ไมมี่- 2555-ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา   
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ/ 
ผู้บริหารรายอื่น  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง   
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรพฒันำกรรมกำร  
  (DAP) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร 
  บริษัทไทย ปี 2548 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรส ำหรับเลขำนกุำร
บริษัท ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ปี 2557 

 

กิจกำรอ่ืน 
2553-2554 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกักรรมกำรผู้จดักำร  
 บมจ.โซลูช่ัน คอนเนอร์ (1998) 
                               (ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
2552-2553 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร 
 บมจ. อีสเทร์ินไวร์  (ธุรกิจลงทนุในกิจกำรอ่ืน) 

หมำยเหต:ุ  /1 นบัรวมหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 
 /2 กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 



 
 

                  
 
 

 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 2 

ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง 
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1. บมจ. ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่   
C D,ED,

CEO 
D, ED ID,AC ID,AC ID,AC D,ID D D ID D ED,M D,ED,

M 
D,M M 

บริษัทย่อย                
2. บจ. บริหารสินทรัพย์ เอ

สดบับลิวพี 
  D          D D D 

3. บจ. เงินสดทนัใจ    D          D   
4. บจ. ศรีสวสัดิ ์อินเตอร์เนชัน่

แนลโฮลดิง้ 
  D           D D 

5. บจ. ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 2014  D D          D D D 
6. บมจ. เงินทนุ ศรีสวสัดิ์   D             
7. บจ. เอสดบับลิวพี เซอร์วสิ

เซส 
 D D           D  

8. บจ. พี เล็นดิง้  D D          D D  
9. บจ. ศรีสวสัดิ ์เช่าสินเช่ือ 

(ลาว) 
  D           D D 

10. บจ. ศรีสวสัดิ ์ดจิิตอล   D          D   
11. บจ. ศรีสวสัดิ ์แคปปิตอล   D           D  
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12. บจ. ศรีสวสัดิ ์พิโก้ ปัตตานี  D D            D 

13. บจ. ศรีสวสัดิ ์พิโก้ ยะลา  D D            D 
14. บจ. ศรีสวสัดิ ์พิโก้ นราธิวาส  D D            D 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง                

15. บจ. ศรีสมาน กรุงเทพ  D              
16. บจ. ไอ.ดี. 2007   D              
17. บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วสิ               D  

18. บจ. ไอ.ดี. เซอร์วสิ 2007   D             
19. บจ. อนชุาลี    D            D 
20. บจ. ศรีสวสัดิ ์อินเตอร์เนชัน่

แนล 2014 
 D D           D D 

21. บจ. มีบ้าน มีรถ เงินสดทนัใจ 
จ ากดั 

  D             

22. บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิง่    D             

23. บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล    D            D 
24. บจ. ศรีสวสัดิพ์าวเวอร์    D             
25. บจ. ศรีสวสัดิ ์กรุ๊ป    D             
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26. บจ. บิก๊มินห์ 2015  D D            D  

27. บจ. เค บี บี เซอร์วสิ   D D             
28. บจ. บิก๊มินห์ 2014  D D            D 
29. บจ.  ศรีสมาน เพชรบรูณ์    D             

30. บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ ID,C               
31. บจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป D               
32. บมจ. พฤกษา โฮลดิง้      ID,AC          

33. บมจ. สินมัน่คงประกนัภยั    ID,AC  ID,AC          
34. บจ.สมายพี      D          
35. บจ. ออดทิ วนั      D          

36. บมจ. ออลล่า      ID,AC          
37. บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิง้      ID,AC          
38. บจ. ดบับิว แอนท์ เอ็ม แอส

โซสิเอท 
     D          

39. บจ. มงคลปฐวี      D          
40. บจ. เอฟแอนด์เอ โซลชูัน่ส์      D          

41. บมจ. เอกรัฐวศิวกรรม    ID,AC            
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42. บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส    C            

43. บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร    ID,AC            
44. บจ. ไทย เจียระไน กรุ๊ป     D           
45. บจ. บากาสซ์ ไดเออร์

เทคโนโลยี 
      D         

46. บจ. มะลิกรุ๊ป 1962         D       
47. บจ. อตุสาหกรรมนมไทย         D       

48. บมจ. ชาญอิสระ ดเิวล็อป
เม้นท์ 

        ID,AC       

49. บจ. เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ 
แอนด์ ดสิทริบวิชัน่ 

        D       

50. บจ. ไอเดียส์ 1606         D       
51. บจ. เวลา ชะอ า เรสซเิดนเซส         D       
52. บจ. เวลา นาใต้ เรสซเิดนเซส         D       

53. บจ. เทลอน โฮลดิง้         D       
54. Freewill Solution Co., Ltd.          MD      
55. บจ. พนัธวณิช          D      
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56. บจ. ไพร์มอินโนโพลิส          D      

57. บจ. ฟรีวลิล์-มาร์ส โทเคน          D      
58. บจ. ฟรีวลิล์ เอฟเอ็กซ์          D      
59. บจ. อนนัดา เทคโนโลยี          D      

60. Cathay Life Insurance        D        
61. Conning Holdings Limited        D        
62. Cathay United Bank        D        

63. บจ. กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์           D     
64. บจ. กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 

พี เอส 
          D     

65. บจ. พ่ีน้องร่วมทนุ           D     
66. บมจ. โรงพยาบาลเอกชล           ID     

หมำยเหตุ : C- ประธำนกรรมกำร D-กรรมกำร  ID-กรรมกำรอสิระ  AC-กรรมกำรตรวจสอบ ED-กรรมกำรบรหิำร  MD-กรรมกำรผูจ้ดักำร M-ผูบ้รหิำร 
 
 
 
 
 




