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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

                  (หน่วย:ล้านบาท) 

ปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 2563 2562 

ฐานะทางการเงิน    

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 33,689.14 39,458.56 36,341.00 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดจะเกิดข้ึน/ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (735.56) (1,311.96) (432.89) 

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 3,660.50 2,807.67 3,000.93 

สินทรัพย์รวม 49,945.79 52,007.37 45,461.61 

เงินรับฝากและเงินกู้ยืม 3,930.67 9,678.00 12,630.38 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 14,073.44 14,815.64 11,220.29 

หนี้สินรวม 22,970.46 27,937.49 25,269.89 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,975.33 24,069.88 20,191.72 

ทุนท่ีออกและชำระแล้ว 1,373.15 1,373.15 1,336.25 

จำนวนหุ้น (หุ้น) 1,373,152,393 1,373,152,393 1,336,247,251 

ผลการดำเนินงาน    

รายได้ดอกเบี้ย 6,855.33 8,166.09 7,239.26 

รายได้อื่นๆ 3,375.51 2,826.94 2,554.01 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 10,230.83 10,993.03 9,793.27 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 3,020.78 4,107.74 4,083.95 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 7,210.05 6,885.29 5,709.32 

กำไรสุทธิ 5,037.94 4,790.84 3,928.75 

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 49.24 43.58 40.12 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 19.74 21.65 23.23 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 9.88 9.83 9.28 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 19.64 17.53 15.11 

กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.44 3.32 2.85 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 

 

 

รายงานจากคณะกรรมการ 

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทฯ ได้มกีารร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน เพื่อขยายการทำธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่

มีทะเบยีนรถเป็นหลักประกันสำหรับลกูค้าชั้นดี ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกดั และร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกดั (มหาชน) 

ในบริษัทบริหารสินทรัพย ์เอสดับบลิวพี จำกัด ซึ่งจะร่วมกันขยายธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งการร่วมทุนน้ี ทำใหบ้รษิัท เงินสดทันใจ จำกดั แปร

สภาพจากบริษัทย่อยของบริษัทเป็นบริษัทร่วม ดังนั้นในงบการเงินรวมจะไมน่ำทรัพย์สิน หนี้สิน และรายได้มาปรากฎในงบการเงินรวม 

ในส่วนของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ภาพรวมของกลุ่มไม่สามารถขยายสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางแผนไว้ เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งพอร์ตลูกหนี้ลดลงเนื่องจากการแปรสภาพบริษทัย่อยเป็นบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษทั ศรีสวัสดิ ์

แคปปติอล จำกดั ซึ่งใหบ้ริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกบั  ได้ลงทุนในบริษัท เอส ลิสซิ่ง จำกัด ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม ่

จึงเป็นการกลับมาทำธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่อีกครั้งผ่าน บริษัท เอส ลิสซิ่ง จำกัด สำหรับการให้บริการลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ มีการขยาย

สาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงสิ้นป ี  2564 บริษัทฯมีสาขาทีเ่ปดิให้บรกิารแล้วรวมทั้งสิ้น 4,908 สาขา เปดิบริการอยูต่ามชุมชนเมืองใน

กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวัดทุกภมูิภาคทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางพันธมิตรของบริษัท เช่น ธนาคารออมสิน และผ่านช่องทางออฟไลน์อ่ืนๆ

และออนไลน์ ด้วยแต่อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทฯจะยงัคงปล่อยสินเชื่อด้วยความระมดัระวัง บริหารจดัการหน้ี ควบคุมค่าใช้จา่ย เดินหน้าเตบิโต

อย่างยั่งยืน รวมทั้งขยายตลาดดา้นนายหน้าประกันวินาศภยั ทำใหบ้ริษัทสามารถสร้างผลกำไรให้เตบิโตขึ้นเป็น 5,037.94 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั 

4,790.83  ล้านบาท ในปี 2563 เติบโตขึ้นร้อยละ 5  

กลุ่มบริษัทฯจะยงัคงมุ่งมั่นที่จะสรา้งผลกำไรจากการดำเนินงานให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง และตัง้เปา้จะขยายธุรกิจไปในธุรกิจใหม ่“Buy 

now pay later” ให้โตกว่าปี 2564 อีกร้อยละ 30 โดยการขยายสาขาให้เขา้ถึงชุมชน รวมทั้งผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ปล่อยสินเชื่ออย่าง

ระมัดระวัง บรหิารความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ขยายธุรกิจในดา้นต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ เช่น นายหน้าประกนัวินาศภัย เป็นต้น รวมทั้งตัง้

เป้าจะพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกบัพันธมติรในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อขยายธรุกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่อาจ

เสริมให้บริษัทฯเตบิโตไปได้ในอนาคต  

บริษัทฯยังคงมุง่มั่นสร้างความแข็งแกรง่ของธุรกิจ ภายใต้ประสบการณ์ของบคุคลากร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัท

เติบโตอยา่งยัง่ยืน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าบนระเบยีบกฎเกณฑ์ของบริษทั สร้างผลตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พันธมิตร 

คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน 

 ในโอกาสนี้คณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างด ี และขอขอบคุณ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตัง้ใจและทุ่มเทใหบ้ริษัทฯเติบโตและก้าวหน้าตอ่ไปในอนาคต 

   

       

  

 

นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ 

          ประธานกรรมการบริษัท 
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

1.  การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

กลุ่มบริษัทฯดำเนินธรุกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยแบบมหีลักประกนัภายใต้สโลแกน “ศรีสวสัดิ์ เงนิสดทันใจ” สินเช่ือเช่าซื้อ

จักรยานยนต์ใหม่ สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ รับจ้างติดตามหนี้และการซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน

มาบริหาร โดยธรุกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลักประกัน แบง่การให้บริการตามประเภทสินเช่ือและหลักประกัน  

วิสัยทัศน ์

เป็นผู้นำแห่งรา้นสะดวกซื้อทางการเงินของประเทศไทย 

พันธกิจ 

ให้บริการสินเช่ือท่ีรวดเร็วและทั่วถึงในพื้นที่ท่ีมีความต้องการ โดยมกีารบริหารความเสี่ยงของสินเช่ือให้เหมาะสม และมี

การพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า 

ขยายการให้บริการครอบคลมุทุกตำบลในประเทศไทย และขยายการให้บริการไปยังประเทศในแถบอาเซียน เพิ่ม

ผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ โดยพิจารณาผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและความต้องการการใช้เงินในแต่ละ

ประเทศ ภายใต้การประเมินความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง พร้อมท้ังขยายธุรกิจบรหิารหนีด้้อยคณุภาพและธุรกิจการตดิตาม

หนี้สิน 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญท่ีผ่านมา 

ปี 2522-2556 ครอบครัวแก้วบุตตาเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเชื่อโดยใช้
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิรถทุกประเภทเป็นหลักประกัน หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 

ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการบริการสินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้น โดยทยอยเปิดสาขาเพิ่มเติมไปในจังหวัด
ต่างๆ นับเป็นผู้บุกเบิกสินเช่ือประเภทรถแลกเงิน  

ปี 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
เป็น 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื ่อวันที่  2 พฤษภาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท เข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายได้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557  



 

 
 

6 

บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เพื่อรับจ้าง
ติดตามหนี้และรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ โดยได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557  
เมื่อวันที่  9 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 มีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการ
ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯได้รับโอน
กิจการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัดแล้วตั้งแต่วันที่  30 กันยายน 2557 ทั้งนี้ บริษัท ศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว 

ปี 2558 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20 
ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธ์ิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั ้งที ่ 1 จำนวน 40 ล้านหุ้น และออกใบสำคัญแสดงที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท ครั ้งที ่ 1 
จำนวน 40 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

• ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ์ จำกัด จากเดิม 25 ล้านบาทเป็น 100 
ล้านบาท และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด 

• จัดตั้งบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อลงทุน
ในกิจการอื่น 

• จัดตั้งบริษัท Srisawad Vietnam LLC เพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศเวียตนาม ทุนจดทะเบียน 
200 ล้านบาท 

ปี 2559 • ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,060 ล้านบาท เป็น 1,086.5 ล้านบาทโดยออก เป็นหุ้น
สามัญจำนวน 26.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย เงินปันผลเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 25.5 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ์การแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดง
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 จำนวน  1 ล้านหุ้น 

• จัดตั้ง บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อให้บริการ
บริหารจัดการและที่ปรึกษา ด้านการจัดการระบบสินเช่ือรายย่อยและการผ่อนชำระ และ
ภายหลังมีการปรับโครงสรา้งภายในของกลุ่มบรษิัท จึงขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอสดับบ
ลิวพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้แก่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง  จำกัด (บริษัทย่อย
ของบริษัท) 

• จัดตั้ง บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจ
ติดตามหนี้ 

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

• เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)ในสัดส่วนร้อยละ 9.84 
ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และยื่นขออนุญาตถือหุ้นสามัญของสถาบันการเงินเกินกว่า
ร้อยละ 10 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือ
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หุ้นใน บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 100 จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559   
 

ปี  2560 • ลงทุนในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทเงินทุน 
ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ผ่านตัวแทนและการทำคำเสนอซื้อ ในสัดส่วนท้ังหมดร้อยละ 36.35  

• ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,086.5 ล้านบาท เป็น 1,130 ล้านบาท โดยออก เป็น
หุ้นสามัญจำนวน 43.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
สามัญจำนวน 41.8 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ์การแปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดง 
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 จำนวน 1.6 ล้านหุ้น  

• เพิ่มทุนใน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท 
และโอนธุรกิจบางส่วนและสาขาให้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด และบริษัท ศรีสวัสดิ์ 
พาวเวอร์ 2014 จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ให้บริการจัดการสินเชื่อ เร่งรัดติดตาม
หนี้สิน 

• เปลี่ยนธุรกิจของบริษัทจากเดิม ให้บริการสินเชื่อ เป็น ลงทุนในกิจการอื่น รวมทั้งเปลี่ยนช่ือ
บริษัท จากเดิม “บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์
ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)” เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

• ปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการแยกธุรกิจตามประเภทของธุรกรรมสัญญา และ
ขนาดของธุรกรรม 

•  จัดตั้ง บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) จำกัด ทุนจดทะเบียน 12.08 ล้านบาท ถือหุ้นโดย 
บริษัท ศรีสวสัดิ์อินเตอร์เนช่ันแนลโฮลดิ้ง จำกัด เพื่อขยายการให้บรกิารสินเช่ือไปประเทศลาว    

ปี  2561 • ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,130 ล้านบาท เป็น 1,192.72 ล้านบาท โดยออก เป็น
หุ้นสามัญจำนวน 62.77 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย ปันผลเป็นหุ้น 
สามัญจำนวน 60.41 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ์การแปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดง 
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 จำนวน 2.36 ลา้นหุ้น  

• เพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้ 
1. เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด จากเดิม 10  ล้าน

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

เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท โดย
บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มทุนจำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ส่วนอีกร้อยละ 25 เป็นการขายหุ้นให้แก่ Win Lily 
Pte Ltd. เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจในเมียนมาร์ 

• ย้ายสำนักงานจากอาคารเดอะไนน์ แกรนด์พระรามเก้า มาที่อาคารศรีสวัสดิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ 

• จดทะเบียนเลิกบริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์
เนช่ันแนล      โฮลดิ้ง จำกัด 



 

 
 

8 

• ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,192.72 ล้านบาท เป็น 1,249.71 ล้านบาท โดย
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. หรือบริษัทในเครือ ใน
ราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 2,565 ลา้นบาท 

• จัดตั้ง บริษัท พี เล็นดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 
75 อีก ร้อยละ 25 เป็นส่วนของผู้ร่วมลงทุน เพื่อประกอบธุรกิจทำ platform สำหรับการ
ให้บริการสินเช่ือ    

ปี 2562 • เพิ ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,249.71 ล้านบาท เป็น 1,374.66 ล้านบาท โดยออก เป็นหุ้น
สามัญจำนวน 124.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย ปันผลเปน็หุ้น 
สามัญจำนวน 120.48 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธ์ิการแปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดง 
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 จำนวน  4.47 ล้านหุ้น 

• บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด ซื้อหุ้นบริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จำกัด 
คืนจากผู้ร่วมทุน เนื่องจากความเห็นทางธุรกิจไม่ตรงกัน 

• เพิ่มทุนและจองหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิในบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ทำให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มจากเดิมร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 78 และทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งทำให้เพิ่ม
สัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 82 

• ในการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท SAWAD-W1 มีผู้ถือ
หน่วยใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 8,893,749 หน่วย ทำให้ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 11,001,563 บาท 

• บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดสัดส่วนการ
ลงทุนในบริษัท Srisawad Vietnam LLC จากเดิมสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นสัดส่วนร้อยละ 10 
เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจ 

ปี 2563 • ในการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท SAWAD-W1 ครั้ง
สุดท้าย มีผู้ถือหน่วยใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 29,834,500 หน่วย ทำให้ทุน
จดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ ้นจำนวน 36,905,142 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท SAWAD-W1 ได้หมดอายุและสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

• บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ บริษัท 
ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส จำกัด, บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา จำกัด และบริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ 
ปัตตานี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ พิโก้ไฟแน้นซ์ 

• ลดทุนและเพิ ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,374.66 ล้านบาทเป็น 1,428.08 ล้านบาท โดย
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54.93 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลง
สภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 

• ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 54.93 ล้าน
หน่วย เพื่อจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
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• จัดตั้ง บริษัท ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทัล  

• ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65 
เพื่อประกอบธุรกิจ ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 

ปี 2564 • บริษัทร่วมลงทุนกับธนาคารออมสินในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด (“FM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
สำหรับลูกค้าช้ันดี และเป็นลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต่ำ โดยดอกเบี้ยสินเช่ือจะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 18 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจปรับให้สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสมในการประกอบ
ธุรกิจของ FM โดยธนาคารออมสินร่วมลงทุนโดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่
เกิน 1,300,500,000 บาท และมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน FM จากบริษัท จำนวนไม่เกิน 
198,900,000 บาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 306 บาท) และบริษัทจะ
เข้าลงทุนใน FM เพิ ่มเติมโดยมีมูลค่าการจองซื ้อหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 
1,300,500,000 บาท ในราคาหุ้นละ 306 บาท เช่นกันภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุน ธนาคาร
ออมสินจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของ FM และ
บริษัทจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของ FM ทำ
ให้บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด แปรสภาพจากบริษัทย่อยของบริษัทเป็นบริษัทร่วม 

• บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NOBLE”) ในบริษัท 
บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด (“SWP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 85 และดำเนินธรุกิจบรหิารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 
เป็นสำคญั โดย NOBLE เข้าร่วมลงทุนด้วยในจำนวน 300,000,000 บาท และภายหลังจากการ
เข้าร่วมลงทุน NOBLE ถือหุ้นสามัญใน SWP ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของ 
SWP 

• บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลงทุนในบริษัท เอส ลิสซิ่ง 
จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์
ใหม่ ซึ่งเป็นการกลับมาทำธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่อีกครั้ง  

• ลดทุนและเพิ ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,428.08 ล้านบาทเป็น 1,429.01 ล้านบาท โดย
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.93 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลง
สภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 
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การใช้เงินตามวัตถุประสงค ์

 ในปี 2564 บริษัทฯได้มีการระดมทุนโดยการออกหุ้นกูม้ีประกันครัง้ที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 

จำนวน 1,450 ล้านบาท และชุดที ่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 จำนวน 1,550 ล้านบาท รวมเป็นเปน็การระดมทุนจากการออก

หุ้นกู้ท้ังสิ้น 3,000 ล้านบาท โดยมรีายละเอียดการใช้เงินทนุดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้เงิน 

 

จำนวนเงิน
ตาม

วัตถุประสงค์ 
(ล้านบาท) 

จำนวนเงินที่ใช้
ไป 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้
เงิน (เดือน) 

ความคืบหน้าของการใช้เงิน 

1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือ
หนี้จากการออกตราสารหนี ้

2,102.10 2,102.10 1 -  จ่ายชำระหุ้นกู ้ของบริษัทครั้งที่ 
1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไถ่
ถอนก่อนครบกำหนด จำนวนที่ออก
ทั้งสิ้น 2,292.50 ล้านบาท ไถ่ถอน
ก่อนกำหนดไป จำนวน 190.40 
ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไถ่
ถอน เม ื ่ อครบกำหนดว ั นท ี ่  3 
กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,102.10 
ล้านบาท  

2. เพื่อเป็น เงินทุนท่ีใช้
หมุนเวียนในกิจการ 

897.90 897.90 3 - ใช้ในการขยายธุรกิจการให้
สินเช่ือของบริษัทย่อย 

รวม 3,000.00 3,000.00   
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบรษิัทย่อย 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบรษิัทย่อยตามงบการเงินรวมของปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้   

(หน่วย: ล้านบาท) 

โครงสร้างรายได้ 
 

2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ดอกเบี้ย 
  

    

     รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 682.15 6.67 103.04 0.94 447.93 4.57 

     ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 5,947.95 58.14 7,823.81 71.17 6,791.33 69.35 

     ดอกเบี้ยรับจากธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ 225.23 2.20 239.23 2.18   

        รวมรายได้ดอกเบีย้   6,855.33 67.01 8,166.08 74.28 7,239.26 73.92 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ       

     รายได้จากนายหน้าประกันวินาศภัย 666.81 6.52 666.71 6.06   

     อื่น ๆ 2,708.69 26.48 2,158.19 19.65 2,554.00 26.08 

        รวมรายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ  3,375.50 32.99 2,824.90 25.70 2,554.00 26.08 

       รายได้รวม  10,230.83 100.00 10,993.03 100.00 9,793.26 100.00 

 

โครงสร้างธุรกิจ 

ธุรกิจตามประเภทของรายได ้ ดำเนินการโดย สัดส่วนการถือหุ้น 

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ -   บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด 
- บริษัท เอส ลสิซิ่ง จำกัด (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จำกัด) 

99.99% 
58.50% 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม - บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด 
- บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล จำกัด 

99.99% 
81.06% 
65.00% 

ดอกเบี้ยรับจากธุรกิจบริหารสินทรพัย์ - บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลวิพี จำกัด 69.00% 

รายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภยั - บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด 99.99% 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจสนิเชื่อแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือแบบมีหลักประกันโดย บริษัท ศรสีวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด, บรษิัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกดั 
(มหาชน) และ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ให้บริการในประเทศไทย และบริษัท ศรสีวัสดิ์ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด ให้บริการสินเชื่อ
แบบมีหลักประกัน โดยหลักประกันท่ีกลุ่มบริษัทฯใหส้ินเช่ือเป็นรถทุกชนิด เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจด็คน รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลเกินเจด็คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) รถจักรยานยนต์ รถหกล้อ รถสบิล้อ รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถใช้งาน
เพื่อการเกษตร เป็นต้น  รวมทั้งหลักประกันอ่ืน เช่น บ้าน ที่ดิน อาคารชุด ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับธนาคาร
ออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด เพื่อให้สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นหลักประกันสำหรับลูกค้าช้ันดี และเป็นลูกค้าท่ีมีความ
เสี่ยงต่ำ โดยดอกเบี้ยสินเชื่อจะอยูใ่นอัตราไมเ่กินร้อยละ 18 ต่อป ี 

ในระหว่างปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย กลุ่มบริษัทฯจึงมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของ
บริษัทด้วยแคมเปญดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าทีม่ีประวตัิดีและสินเช่ือรีไฟแน้นซ์  

ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน โดยมยีอดลูกหนีสุ้ทธิตามสัญญา
เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรวมทัง้สิ้น 26,926 ล้านบาท โดยมลูค่าสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บรกิารกว่าร้อยละ 40 เป็น
หลักประกันประเภทโฉนดที่ดิน บา้นและคอนโด 

 

  ยอดมูลหนี้สินเชื่อจำแนกตามประเภทหลักประกัน  
ประเภทสินเชื่อจำแนกตามประเภท
หลักประกัน/1 

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รถจักรยานยนต์  165.72 0.62 7,075.64 19.38 3,616.19 10.98 
รถเชิงพาณิชย์ 1,663.12 6.18 1,879.74 5.15 2,065.13 6.27 
รถใช้งานเพื่อการเกษตร 35.97 0.13 42.62 0.12 171.76 0.52 
รถยนต์ 4 ล้อ 10,828.79 40.22 11,484.55 31.45 11,878.07 36.08 
โฉนดที่ดิน บ้าน และคอนโด 14,232.23 52.86 16,026.53 43.90 15,192.84 46.15 

รวม 26,925.84 100.00 36,509.08 100.00 32,923.84 100.00 

   จำนวนบัญชีสนิเชื่อ จำแนกตามประเภทหลักประกัน 

จำนวนบัญชจีำแนกตามประเภท
หลักประกัน 

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สัญญา ร้อยละ สัญญา ร้อยละ สัญญา ร้อยละ 

รถจักรยานยนต์  15,698 6.75 500,128 66.55 457,718 67.33 
รถเชิงพาณิชย์ 16,033 6.89 17,965 2.39 18,883 2.67 
รถใช้งานเพื่อการเกษตร 529 0.23 548 0.07 669 0.09 
รถยนต์ 4 ล้อ 141,523 60.85 168,089 22.37 141,944 20.09 
โฉนดที่ดิน บ้าน และคอนโด 58,797 25.28 64,790 8.62 69,373 9.82 

รวม 232,580 100.00 751,520 100.00 706,587 100.00 

หากพิจารณาจากมูลหนี้ของสินเชื่อที่มีหลักประกันในปี 2564 ที่ลดลง เนื่องจากการที่บริษัทฯและธนาคารออมสินเข้า
ร่วมลงทุนในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ทำให้สถานะของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จากเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
เปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทร่วมจึงเป็นผลให้ยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม
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หากพิจารณาจากยอดปล่อยสินเชื่อโดยรวมของปี 2564 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงกว่าในปี 2563 การล๊อค
ดาวน์และเคอร์ฟิว ทั้งกลุ่มบริษัทฯ กำไรก็ยังสามารถเติบโตในอัตราร้อยละ 5     
 
ธุรกิจสนิเชื่อเพ่ือการพาณิชย์และเพ่ือโครงการ 
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และเพื่อโครงการ โดย บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นการให้
กู้ยืมเงินแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อขยายธรุกิจของลูกค้า ขยายโรงงาน โครงการ
ใหม่ๆ โดยจะจัดหาสินเช่ือลกัษณะต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับความเสีย่งด้านหลักประกัน 
สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ปัจจุบันบริษัทฯชะลอการให้บริการในธุรกิจนี ้
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และเพือ่โครงการที่ยังคงค้างอยู่ทั้งสิ้น 35 ล้านบาท 
 
ธุรกิจสนิเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลกัประกัน 
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบไมม่ีหลักประกันโดย บรษิัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรี
สวัสดิ์ แคปปติอล จำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยไดร้ับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยดังนี ้
     

สินเช่ือส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค 
สินเช่ือส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ บริษทัเงินทุน ศรีสวัสดิ ์
จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้บริการเฉพาะกลุ่มแก่พนักงานบริษัทต่างๆ โดยมีการให้เงินกู้ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  
 

สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำกบั 
บริษัท ศรสีวัสดิ ์แคปปิตอล จำกดั (บริษัทย่อยของบริษัทตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2563) ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่

มีหลักประกันผา่นช่องทางทีมงานขายอิสระ โดยเน้นในกลุ่มลูกค้าท่ีมีประวัติและความมั่นคงทางการเงินท่ีดีแต่ขาดสภาพ

คล่องช่ัวคราว หรือต้องการทางเลือกในช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ โดยให้บริการแกลู่กค้าที่มีรายได้ประจำต่อ

เดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 12-60 งวด คิดอัตราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อป ีณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีบัญชีลูกหนี้ส่วนบุคคลรวมทั้งสิ้น 4,937 สญัญา และมียอดลูกหนีต้ามสัญญาเงินกู้เท่ากับ 1,449 

ล้านบาท  

  สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 
กลุ่มบริษัทฯไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (“สินเช่ือนาโนไฟ

แน้นซ์”) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เนื่องจากการให้สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นสินเช่ือไม่มีหลักประกัน

เพื่อการประกอบอาชีพจึงมีความเสี่ยงมากกว่าสินเชื่อที่มีหลักประกนั  กลุ่มบริษัทฯ  จึงมีนโยบายการให้สินเชื่อกับผู้

ประกอบอาชีพท่ีคิดจะเริ่มธรุกิจหรือขยายธุรกิจของตนเองผ่านระบบ แฟรนไชส์  โดยจะพิจารณาจากแฟรนไชเซอร์ หลัก

แหล่งหรือทำเลที่ตั้งที่ประกอบอาชีพท่ีแน่นอน ประมาณการรายได้ประมาณการค่าใช้จ่าย และพิจารณาวงเงินท่ี

เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมทั้งพิจารณาให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯท่ีมีประวัติการชำระเงินที่ดี สำหรับ

รายได้จากธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพือ่การประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืม ค่าธรรมเนียมการชำระขั้น

ต่ำ ค่าธรรมเนียมการทำสัญญา คา่ปรับจากการผิดนดัชำระเงิน 
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ในการพิจารณาอนุมัตสิินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มบริษัทให้ความสำคญัต่อการพิจารณาความสามารถในการชำระ

หนี้ของลูกค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบประวัติการค้างชำระจากบริษัท 

ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำหรับระยะเวลาการใหส้ินเช่ือจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อระหว่าง  24 – 36 งวด หากลูกหนี้

ผิดนัดชำระ 4 งวด กลุ่มบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้าจ่ายชำระหรือเลิกสญัญา หากลูกค้าไม่ชำระเงินจะ

ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,368 สัญญา และมียอดลูกหนี้

ตามสญัญากูเ้งินเท่ากับ   24.54  ล้านบาท โดยระยะเวลาการปล่อยสินเช่ือจะอยู่ในช่วง 12-30 งวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลด

ความเสีย่ง บริษัทชะลอการปล่อยสินเช่ือตั้งแต่ต้นปี 2563  

ธุรกิจสนิเชื่อเช่าซ้ือมอเตอร์ไซค์ 
กลุ่มบริษัท ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้มอเตอรไ์ซค์ใหม่ โดยบริษัท เอส ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครอื ให้บริการสินเช่ือ
เช่าซื้อแก่บุคคลที่ต้องการซื้อรถมอเตอร์ไซค ์ โดยให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถมอเตอรไ์ซค์หลากหลายประเภท ยี่ห้อ 
ระยะเวลาการให้สินเชื่อตั้งแต่ 12–60 งวด ผ่านร้านจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทฯ      
ระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ข้าลงทุนในบริษัท เอส ลสิซิ่ง จำกดั ซึ่งประกอบธุรกจิสินเช่ือเช่าซื้อรถมอเตอรไ์ซค์ใหม ่
ซึ่งสามารถขยายตลาดการปล่อยสนิเช่ือเช่าซื้อมอเตอรไ์ซค์ใหมไ่ดเ้ปน็อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางปีตลาดสินเชื่อ
มอเตอรไ์ซค์ใหมต่้องประสบปัญหาขาดแคลนรถเนื่องจากโรงงานผลติรถมอเตอร์ไซค์ต้องหยุดการผลิตช่ัวคราวซึ่งเป็นผล
จากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำใหย้อดปล่อยสินเช่ือช่วงกลางปีถดถอยลง แต่ก็เริม่จะเข้าสู่ภาวะปกติในไตร
มาสสุดท้ายของปี หลังจากกระบวนการผลิตรถมอเตอรไ์ซคเ์ข้าสูภ่าวะปกต ิ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอรไ์ซค์รวมทั้งสิ้นจำนวน  77,142 สัญญา และมียอดลูกหนี้
ตามสญัญาเช่าซื้อจำนวน  5,654  ล้านบาท  
 
ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเร่งรัดติดตามหนี้สิน โดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด และบรษิัท ศรีสวัสดิ์ พาว
เวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  โดยมุ่งเน้นการตดิตามหนี้ที่มหีลักประกัน ทั้งนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิว
พี จำกัด จะรับตดิตามหนี้ของสถาบันการเงิน ส่วนบริษัท ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด จะรับตดิตามหนี้ของกลุ่มบริษัท
ลิสซิ่งและบริษัทรถยนต์  
กลุ่มบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญและมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการติดตาม เร่งรัดหนีส้ิน รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯมีสาขา

ให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯมสีาขาท้ังสิน้ 4,908 สาขา ทำ

ให้มีเครือข่ายในการติดตามหนี้ท่ีกว้างขวางและครอบคลมุ 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
กลุ่มบริษัทฯเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในปี 2558 โดยเริ่มจากการชื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินท่ีขายหนี้
ด้อยคุณภาพโดยวิธีการประมูล ซึ่งก่อนการประมูล บริษัทจะส่งทีมงานไปศึกษาข้อมูลของหนี้ด้อยคุณภาพที่จะทำการ
ประมูล เพื่อวิเคราะห์และประเมินราคาเพื่อการประมูลซื้อหนี้  และเมื่อประมูลซื้อได้แล้ว ก็จะดำเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดลูกหนี้, สวมสิทธิและรับโอนหนี้ดังกล่าวให้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ทั้งนี้ในการ
ประมูลซื้อแต่ละครั้ง บริษัทจะคำนึงถึงอัตราความสำเร็จในการติดตาม การจัดเก็บ และการขาย ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะติดตามได้ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทต้องการ  
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ในปี 2564 บริษัทได้มีการร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์กับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจะ
ได้รับประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อ
นำมาส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดซ้ื้อหน้ีมาบรหิารและมยีอดคงเหลือตามราคาทุนจำนวน 3,660 ล้านบาท และมี

ทรัพย์สินรอการขายจำนวน  469  ล้านบาท 

ธุรกิจใหบ้ริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้จดัตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัทเอส ดับบลิว พี เซอร์วิสเซส จำกดั (SWPS) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริการคำแนะนำและเป็นท่ีปรกึษาในการวางระบบการบริหารสนิเช่ืออย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้บริการกับบริษัทใน
ต่างประเทศ ซึ่งเน้นแถบประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการสำรวจตลาด เพื่อเตรยีมขยายธุรกจิไปยัง
ต่างประเทศ  
ลักษณะธรุกิจของ SWPS คือการให้บริการคำแนะนำ และเปน็ท่ีปรึกษาในการวางระบบการบรหิารสินเชื่อแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบธุรกิจด้านการให้สินเชื่อ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงบริษัทท่ีเป็นลกัษณะการขายแบบ
ผ่อนชำระ โดยขอบเขตของการให้บริการ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาด้านกระบวนการปล่อยสนิเช่ือ ตั้งแต่ขั้นตอน
การพิจารณาและจัดทำแนวทางการตรวจสอบและอนุมัตสิินเช่ือหรอืความสามารถในการชำระค่าสินค้า การติดตามและ
เรียกรับชำระ และการให้คำปรึกษาด้านการจดัทำการตลาด  
 
ธุรกิจรับฝากเงิน 

กลุ่มบริษัทฯให้บริการรับฝากเงินในรูปของใบรับฝากเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน โดย บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ ์ จำกัด 
(มหาชน) ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม โดยมีกำหนดเวลาชำระคืนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ฝากเงิน ตั้งแต่การรับฝากเงินที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาตามทีก่ำหนดไว้ เช่น 1 เดือน 3 เดือน 
5  เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน เป็นต้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยด้านสภาพคล่องของบริษัท อัตราผลตอบแทน และอัตราดอกเบี้ยโดยรวมของตลาด
เงิน 

เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯมีนโยบายลดต้นทุนทางการเงินประกอบกับการลดเพดานการคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งกลุ่ม

บริษัทฯมีสภาพคล่องเพียงพอ จึงไม่เน้นการให้บริการรับฝากเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2562-2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินรับฝากซึ่งแบ่งแยกตามระยะเวลาการจา่ยคืนดังนี ้
ประเภทเงนิรับฝาก 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เมื่อทวงถาม 62.09 36.55 199.19 3.81 94.70 1.49 
จ่ายคืนเมื่อสิน้ระยะเวลา 107.81 63.45 5,034.91 96.19 6,253.63 98.51 
รวม 169.90 100.00 5,234.10 100.00 6,348.33 100.00 

 
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกนัชีวิต 

ในปี 2561 กลุ ่มบริษัทฯได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ที ่ออกให้โดย
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทำให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
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รถยนต์และประกันอื่นๆ ได้ ซึ่งรวมถึง ประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ โดย
ให้บริการประกันภัยแก่ลูกค้าสินเช่ือของบริษัทและบุคคลทั่วไป  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มเสนอทางเลือกให้ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยนำเสนอแผนการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ด้วยเงินสดโดยไมม่ีดอกเบี้ยนานสงูสุด 8 เดือนและปรับเพิ่มเป็น 12 งวดในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อลดภาระของ
ลูกค้า ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน มักจะเสนอแผนการผ่อนชำระให้แก่ลูกค้าที่มีบัตรเครดิ ตภายใต้
เงื่อนไขท่ีกำหนดหรือให้ผ่อนเงินสดสูงสุด 10 งวด การให้ทางเลือกในการผ่อนชำระเช่นนี้ทำให้บริษัทฯ ได้เปรียบอย่างมี
นัยสำคัญในการได้ลูกค้าใหม่ที่ไม่มีกำลังซื้อประกันภัยรถยนต์ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ 
ได้มากกว่า และลูกค้าสามารถบริหารจัดการเงินหมุนเวียนของตนได้ดีขึ้น 

นอกจากน้ีแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ที่ได้เตรียมพัฒนาขึ้นในปี 2564 จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถใช้เพื่อ
เปรียบเทียบและกำหนดราคา การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งแบบเต็มจำนวนและผ่อนชำระ และการต่ออายุ โดยระบบ
ดังกล่าวช่วยในการทำงานของสาขา  แพลตฟอร์มของบริษัทฯ นั้นมีการเช่ือมต่อกับคู่ค้าบริษัทประกันภัย โดยมีคุณสมบตัิ
เด่นที่สามารถเสนอราคา รวมถึงให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าได้ทันที ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบและซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันช้ันนำ 10 บริษัทในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบาย 

บริษัทฯ เชื่อว่า ความสามารถในการจัดจำหน่ายผ่านทางระบบดิจิทัล (Digital Distribution) และความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Capabilities) ของบริษัทฯ จะทำให้ในอนาคต บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ดี
ยิ่งข้ึน โดยใช้ระบบการประมวลผล เพื่อกำหนดราคาที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสการขายข้ามผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน (Cross-
selling) อีกทั้งยังเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่คู่ค้าบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ  

การให้บริการของบริษัทฯ ดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนสำคญัในการจดัจำหน่ายประกันภัย บริษัทฯ เช่ือว่าคู่ค้าบริษัท
ประกันภัยของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analytics) ของบริษัทฯ  ได้ในอนาคต และใน
ขณะเดียวกัน สำหรับลูกค้า บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาท่ีสามารถเข้าถึงและไว้วางใจได้ในการตัดสินใจซื้อหรือต่อ
ประกันภัย เพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้อยา่งต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการพิจารณารับประกันภัย 
(Underwriting Risk) แต่ด้วยข้อมูลของการขายประกันภยัและการเรียกคา่สินไหมทดแทนที่บริษัทฯ รวบรวมไว้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณารับประกันภัยและการบริหารจดัการความเสี่ยงได้ในอนาคต 

ช่องทางการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯให้บริการลูกค้าผ่านช่องดังนี้ 

1. ช่องทางสาขาของบริษัท 
ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อและซื้อประกันภัยได้โดยผ่านทางสาขาของบริษัท รวมทั้งลูกค้าสามารถผ่อน
ชำระค่างวดและเบี้ยประกันภัย ผ่านทางสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ซึ ่งมีอยู ่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น  4,908  สาขา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-
16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-15.30 น. ในทุกๆ เดือนเจ้าหน้าที่สาขาจะทำการตลาดโดยเดินสายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับประเภทสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านทางแหล่งชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ โดย
สาขาของบริษัทฯครอบคลุมทั่วประเทศดังนี ้
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พ้ืนที่ จำนวนสาขา 

กรุงเทพและปริมณฑล 552 

ภาคกลาง 748 

ภาคตะวันออก 281 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,474 

ภาคใต้ 1,009 

ภาคเหนือ 404 

รวม 4,908 

 
2. ช่องทางทีมงานขายอิสระ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำกับผ่านทีมงานขายอิสระ ซึ่งบริษัทฯมีทมีงานขายอิสระจำนวน  

218  คน ซึ่งจะคอยให้บริการแก่ลกูค้าท่ีสนใจสินเช่ือส่วนบคุคลที่มรีายได้ประจำ 

3. ช่องทางโทรศัพท์ 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้ช่องทางโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับลูกค้า เช่นการยนืยันการทำธุรกรรมสินเช่ือกับบรษิัทฯ การรับฟัง

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งการนำเสนอบริการทางการเงินต่างๆของ

บริษัท เช่น การให้สินเชื่อ การใหบ้ริการประกันวินาศภยั เป็นต้น   

4. ช่องทางออนไลน์ 

- ช่องทางเว็บไซต์ www.sawad.co.th ให้ข้อมูลและบริการของศรสีวัสดิ์ โดยออกแบบหน้าเว็บใหร้องรับการใช้งานบน

มือถือและตดิอันดับการค้นหาได้ง่ายในคำที่เกี่ยวกับศรสีวัสดิ์ สินเช่ือจำนำมอเตอรไ์ซค์ สินเช่ือรถยนต์ บ้านและทีด่นิ 

เป็นต้น รวมถึงการโฆษณาผ่านช่องทาง Google  

- ช่องทาง Facebook.com/Srisawadpower เน้นสื่อสารใหลู้กค้ารับรู้ถึงบริการ สร้างปฎสิัมพันธ์และประสบการณ์

ร่วมกับแบรนด์ ผ่านการแสดงความคิดเห็น และขอสอบถามบนโพสต่างๆ โดยครีเอทเนื้อหาให้ตรงกับพฤติกรรมของ

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบรปูภาพและวดีีโอ เฉลีย่กว่า 32 โพสต่อเดือน และมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉลีย่ต่อ

เดือนอยู่ท่ี 4.8 ล้านคน (Reach)  

- ช่องทาง LINE@srisawad เน้นการสื่อสารและสร้างประสบการณ์อนัดีกับลูกค้าบทสนทนาผ่านช่องทางออนไลน์  

- ช่องทาง Youtube.com/ศรสีวัสดิ์เงินสดทันใจ  

http://www.sawad.co.th/
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5. ช่องทางพันธมิตรของบริษัท 

ประกอบด้วย 

- ช่องทางการรับชำระค่างวดสินเชื่อและประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน โดยลูกค้าเพียงแสดงบัตร

ประจำตัวลูกหนี้ท่ีระบุเลขท่ีสัญญาให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกการชำระเงินและรับใบเสรจ็รับเงินเป็นหลักฐานการ

ชำระเงินจากผูร้ับชำระเงิน 

- ช่องทางสาขาของธนาคารออมสิน ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน พร้อมชำระค่างวด

สินเช่ือได้ทีส่าขาของธนาคารออมสินท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 มีสาขาของธนาคารออมสินท่ี

ใหบ้ริการสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเปน็หลักประกันจำนวน 1,055 สาขา 

พ้ืนที่สาขาของธนาคารออมสนิ จำนวนสาขา 

กรุงเทพและปริมณฑล 158 

ภาคกลาง 231 

ภาคตะวันออก 105 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 236 

ภาคใต้ 159 

ภาคเหนือ 166 

รวม 1,055 

 

- ช่องทางร้านจำหน่ายมอเตอรไ์ซค ์ กลุ่มบริษัทฯจะส่งพนักงานตรวจสอบสินเช่ือเช่าซื้อมอเตอรไ์ซค์ใหม่ไปประจำที่

ร้านขายมอเตอรไ์ซค์ที่เป็นพันธมติรกับกลุ่มบริษัทฯ โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 มีร้านขายมอเตอรไ์ซคท์ี่บริษัทฯส่ง

พนักงานไปประจำทีร่้านจำนวน   1,988  ร้าน กระจายอยู่ทุกภูมิภาค  
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การตลาดและการแข่งขัน 

เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯคือการให้บริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลักประกันในรูปแบบรถทุกชนิด โฉนดที่ดิน 
บ้าน และอาคารชุด รวมทั้งการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ โดยรายได้
หลักของกลุ่มบริษัทฯจากธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม และรายได้ดอกผลเช่าซื้อ ดังนั้นแนวโน้มภาวะ
การเงินของประเทศ เช่น อัตราดอกเบี้ยการลงทุนในตั๋วแลกเงิน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งส่งผลต่อการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและต้นทุนในการระดุมทุนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาจึงนับเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

   สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน 

ตลาดสินเชื่อทะเบียนรถมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน เป็นเล่มทะเบียนรถ และ
สินเชื่อทะเบียนรถมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะที่ยังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากที่มีความต้องการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่ามีจำนวนถึง 18-20 ล้านคนจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ในปัจจุบนัมี
ผู้ประกอบการหลายรายได้ให้ความสนใจในธุรกิจสินเชื ่อทะเบียนรถกันมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ให้
ผลตอบแทนสูงในภาวะที่การแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถใหม่รุนแรง โดยภาพรวมผู้ประกอบการในธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงิน 
บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่  

1)  ผู้ประกอบการที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับ A ถึง B- ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ ผู ้ประกอบการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์ 
ตัวอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ได้แก่ กรุงศรี ออโต้ (Car4Cash) ธนาคารทิสโก้ (TISCO Auto Cash)ธนาคาร
ธนชาต (รถแลกเงิน หรือ Cash Your Car) ธนาคารกสิกรไทย (K-Car to Cash) ธนาคารไทยพาณิชย์ (My Car My 
Cash) และกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง (KTBL Car Convenience Cash) ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีข้อได้เปรียบที่ต้นทุน
ทางการเงินท่ีต่ำ และมีเครือข่ายสาขาจำนวนมากในการประชาสัมพันธ์สินค้า สามารถใช้เป็นช่องทางในการชำระค่า
งวด และมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประกอบการในกลุ่มนี้ยังคงวิเคราะห์สินเชื่อโดยยึดเอกสารทางการเงิน
เป็นหลัก เน้นลูกค้าท่ีมีประวัติทางการเงินท่ีดี   

2)  ผู้ประกอบที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับ B- เป็นต้นไป ในต่างจังหวัด เช่น ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้าง
ทั่วไป กลุ่มเกษตรกร โดยทั่วไปกลุ่มลูกค้าระดับล่างมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าหาสินเชื่อที่ค่อนข้างจำกัดซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากความไม่คุ้นเคยในการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ  หรือ   
ความเข้าใจว่าการติดต่อผ่านธนาคารจะมีความยุ่งยากและล่าช้า ตัวอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท 
เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“เงินติดล้อ”) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจำกัด (มหาชน) (“เมืองไทย ลิสซิ่ง”) บริษัท       
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) (“ศักดิ์สยาม”) บริษัท เฮงลิสซิ่งแอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“เฮงลิสซิ่ง”) 
ผู้ประกอบการใน กลุ่มนี้จะพิจารณาวงเงินสินเช่ือจากฐานข้อมูลของลูกค้าในพื้นที่ การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ายัง
สถานที่จริงโดยพนักงานสาขาที่มีความคุ้นเคยกับชุมชน ประกอบกับเอกสารทางการเงิน นอกจากนั้นยังให้บริการ
สินเชื่อกับหลักประกันหลายประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อใช้ ในการเกษตร โฉนดที่ดิน เป็นต้น 
ลักษณะของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะเน้นการขยายสาขาไปยังพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันกับชุมชน และผู้นำ
ชุมชน เน้นการจัดกิจกรรมกับชุมชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ของตนเองสร้างประสบการณ์
ที่ดีกับลูกค้าเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้กับบริษัท อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายในกลุ่มนี้จะมีข้อจำกัดด้าน
ศักยภาพของเงินทุน หากเปรียบเทียบคู่แข่งในกลุ่มจะพบว่า ณ วันที่ 30  กันยายน  2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาด อยู่ในอันดับ 3 ของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน   
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ตารางเปรียบเทียบมูลหนี้ของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใกล้เคียงกัน   

 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ประกอบการรายอื่น  
 

เงินติดล้อ  
เมืองไทย
แคปปิตอล 

 
ศักดิ์สยาม 

 
เฮงลิสซิ่ง 

สโลแกน ศรีสวัสดิ์  
เงินสดทันใจ 

เงินติดล้อ 
สะดวก รวดเร็ว 

  บริการดี ดอกเบีย้ถูก 
สินเชื่อเพื่อสังคม  

ปีที่ก่อตั้ง 2522 2549 2535 2529 2558 

ยอดลูกหนี้/1 (ล้านบาท) 
ณ 30 ก.ย. 2564 

36,039.57 53,999.63 80,173.70 8,221.96 1,854.99 

การกระจายสาขา ทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ 

ทุกภูมิภาค ทุกภูมิภาค ภาคเหนือ, กลาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทุกภูมิภาค 

ประเภทหลักประกัน  

- รถยนต์มือสอง      
- รถจักรยานยนต ์      
- รถบรรทุก   ✓  ✓ 
- รถเพื่อการเกษตร      
- ที่ดิน      

ที่มา: SET และเว็บไซด์บริษัท 
หมายเหตุ: /1 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม 

  

การพัฒนาด้านการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 

การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย  

 มุ่งเน้นการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ เพื่อสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายบนช่องทางออนไลน์ให้รับรูถ้ึงบริการและ

โปรโมชั่นของสินเช่ือและประกันของศรีสวัสดิ์มากท่ีสดุ รวมถึงหากลุม่ลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการ สนใจคลิกลงทะเบียน

ออนไลน์ เพื่อสอบถามรายละเอยีดต่างๆ พร้อมส่งต่อไปยังพนักงานเสนอสินเชื่อทางโทรศัพท์และพนกังานประจำสาขา เพื่อให้

ข้อมูลนำเสนอโปรมชั่น และดำเนนิการทำธุรกรรมให้กับลูกค้า  

- วางแผนการสื่อสารใหต้รงจุดกระตุ้นยอดจัดสินเช่ือ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ยอดจัดสินเช่ือท่ีมาจากช่องทางออนไลน์

รวมกว่า 989 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเทียบกับปีท่ีแล้ว เพิม่ขึ้นกว่า 29% โดยมสีื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง

ออนไลน์ต่างๆ 

- ระบบบรหิารจดัการการตอบลูกคา้ออนไลน์ (CRM-Conversation) ใช้เครื่องมือท่ีรวบรวมบทสนทนาของลูกค้าท่ีขอ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเช่ือ/ประกันและอื่นๆ บนช่องทาง Facebook และ LINE@ ให้ไดร้ับข้อมูลถูกต้องและรวดเร็ว  ซึ่งมี

การสนทนาผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 449,235 เคสต่อปี  

- ระบบฟังเสยีงผู้บรโิภคและภาพลกัษณ์ของแบรนด์ (Social listening) ใช้เครื่องมือท่ีรับฟังตรวจสอบการพูดถึง แบรนด์

ของคุณในเชิงลบ บนโลกออนไลน์ทุกช่องทาง อัพเดทตลอด 24 ช่ัวโมงและมรีะบบแจ้งเตือน เพื่อให้สามารถบริหาร

จัดการวิกฤตแบรนดไ์ด้อย่างรวดเร็ว และใช้ข้อมูลความต้องการของกลุ่มลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการทำ

การตลาดและสื่อสารใหต้อบโจทยย์ิ่งข้ึน  
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เนื่องด้วยวิกฤตสถานการณโ์ควิด 19 ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก ศรีสวสัดิ ์ พร้อมตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ และต้องการทีจ่ะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือลูกคา้ที่ประสบปญัหาการเงินหรือต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีถูก
กฎหมายได้ง่ายยิ่งข้ึน ลดปัญหาหนี้นอกระบบ  พร้อมให้บริการทางเงินท่ีหลายหลายครบวงจร ตามสโลแกน ‘สนิเชื่อและประกนั
ครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’ โดยออกแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ดังนี้  

1.โปรโมชั่นสินเชื่อจำนำมอเตอร์ไซค์ ดอกเบี้ยต่ำ 0.49% ต่อเดือน พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาชุดแรก “เสือชีตาห์” 

บริษัทฯ ตอบรับนโยบายปรับลดดอกเบี้ยสินเช่ือจำนำทะเบียนรถมอเตอรไ์ซค์และรับรีไฟแนนซ์จากเดิมที่ระดับ 0.69% 

ต่อเดือน เหลือเพียง 0.49% ต่อเดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน นับเป็นการปรับลดดอกเบี้ยต่ำทีสุ่ดเท่าท่ีเคยมีมา เพื่อสื่อสารให้เข้าถึง

กลุ่มลูกค้าที่ประสบปัญหาการเงินหรือต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในภาวะวิกฤต ที่มักจะใหค้วามสำคัญกับความรวดเร็ว เน้น

อนุมัติไว แตผ่ลที่ตามมาคืออาจตอ้งแบกรับภาระดอกเบี้ยสูง จึงอยากให้ทุกคนได้ฉุกคิด โดยขอนำเสนอผ่านหนังโฆษณาตัวแรก 

โดยมตีัวเอกเป็น เสือชีตาห ์เจ้าแห่งความไว มาบอกเล่าเรื่องราว พาคนไทยกระโจนหลุดจากปัญหาดา้นการเงิน และมีครอบครัว

มาเตือนว่าการกู้สินเช่ือน้ัน เน้นแค่ความไวไมไ่ด้ แตต่้อง #คิดให้ครบ และให้เสือชีตาห์ เป็นการฉีกตวัละครที่แตกต่างและติดตา

ออกมาจากคู่แข่ง เพื่อเพิ่มการจดจำ 

 
 

ดังนั้น หากมองหาสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอรไ์ซคห์รือรับรีไฟแนนซ์ เสือชีตาหเ์จ้าแห่งความไวยังเลือกใช้บริการ
ของ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ที่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติ และรบัเงินไว ภายใน 15 นาที ไม่ใช้สลปิเงินเดือน ไม่เช็กประวตัิ ไม่
ต้องค้ำ ไม่ต้องโอนเล่ม หรือ รถผอ่นอยู่ก็กู้ได้ และต่อไปนีไ้ม่ว่าคณุจะมีปัญหาทางการเงินอย่างไร ขอให้ “คิดให้ครบ” แล้วนึกถึง 
ศรีสวสัดิ์ เงินสดทันใจ ท่ีมีสินเช่ือครอบคลมุหลากหลาย  

2.หนังโฆษณาชุด ‘อยู่กับศรี มีเงินเหลือ’ ชูดอกเบี้ยต่ำ พร้อมโปรโมชั่นเสริม คิดให้ครบจบในที่เดียว 
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ขยายเวลาโปรโมช่ันดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ ‘อยู่กับศรี มีเงินเหลือ’ เมื่อประชาชนมีความจำเป็นในการ
ใช้เงิน ต้องคิดอย่างรอบคอบ และเลือกแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมโปรโมชัน่ดอกเบีย้สินเชื่อจำนำมอเตอร์ไซค์
ดอกเบี้ยต่ำ 0.49% ต่อเดือน หรือเลือกผ่อนสบาย กู้หมืน่จ่ายดอกเบี้ย 150 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อตอบ
โจทย์เศรษฐกิจยุคปัจจุบันเมื่อดอกเบี้ยถูกลงหรือเลือกผ่อนได้ทำใหลู้กค้าก็มีเงินเหลือมากยิ่งข้ึน 
 
  โดย“หนังโฆษณาแคมเปญ ‘อยู่กบัศรี มเีงินเหลือ’ ถูกถ่ายทอดเกี่ยวกับการรีวิว ที่ยุคนี้ใครๆก็รีวิว เราใช้ตัวละคร เจ้าที ่
ที่แฝงอยู่ในความเชื่อของคนไทย รีวิวความเป็นอยู่ของครอบครัวที่มีชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ใช้บริการกับศรสีวัสดิ์ หรือแม้แตเ่จ้าที่ก็ยัง
แนะนำให้ไปจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ศรีสวสัดิ์ เพราะโปรฯไหนๆ ก็มีเงินเหลือ ซึ่งเงินท่ีเหลือน้ี เราเช่ือว่าในยามที่ทุกข์ยากของ
ประชาชน เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่า สามารถนำไปใช้จ่ายในสิ่งท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ เหมือนเป็นการช่วยพยุงให้คนไทย
รอดพ้นวิกฤต  

                     

           

หากยกตัวอย่างการให้บริการที่เขา้ใจง่ายขึ้น เช่น หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องการใช้เงินประมาณ 22,000 บาท ในระยะเวลา 24 

เดือน ด้วยอัตราดอกเบีย้ต่ำ 0.49% ต่อเดือนที่เราให้บริการ จะทำให้ลูกค้านั้นประหยดัเพิ่มขึ้นถึง 3,000 บาท ตลอดอายุสญัญา

เงินกู้ ซึ่งหากเทียบกับในอดีตจะพบว่าดอกเบี้ยถูกลง ภาระหนี้ผ่อนต่อเดือนลดลง และหากปดิบัญชีกอ่นกำหนดมีส่วนลด 100% 

ตามเงื่อนไข หรือหากลูกค้าต้องการ ผ่อนชำระแบบสบายๆ ด้วยการพักเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้กู้ในแต่

ละเดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.5% ต่อเดือน หรือกู้หมื่นจ่าย 150 บาทต่อเดือน ระยะเวลากู ้12 เดอืน โดยงวดสุดท้ายจ่ายเงิน

ต้นพร้อมดอกเท่านั้น โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโฆษณาโทรทัศน์ สื่อออฟไลน์และออนไลน ์

โดยสื่อออฟไลน์ยังคงใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือผู้มุ่งหวังที่ผ่านหน้าสาขาจดจำโปรโมช่ัน และ 

เข้ามาใช้บริการมากยิ่งข้ึน ในปีนี้มีสาขามากกว่า 4,900 สาขา โดยปีนี้มีการใช้สื่อวางหน้ารา้นหลายแบบมีทั้ง ไวนิล , ธงญี่ปุ่น , 

สแตนดี้ เป็นต้น  โดยปีนี้เน้นการทำตลาดโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0.49% เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการมากยิ่งข้ึน เน้นการ
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เดินตลาด โดยการเข้าหากำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เข้าถึงชุมชนได้งา่ยยิ่งขึ้น และ ใช้ช่องทางธนาคารออมสินในการทำตลาดเพื่อ

สร้างการรับรูม้ากยิ่งข้ึน  

  

 

           

แนวโน้มธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลกัประกันประเภททะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน 
ในปี 2565 คาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งก็จะมีความต้องการการใช้

เงินเพื่อใช้ในครอบครัวหรือธุรกิจ ซึ่งการนำหลักประกันท่ีเป็นทะเบยีนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน มาเป็นหลักประกัน ก็จะยังคงเป็น
ที่นิยม และทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้ หรือผู้ประกอบการเดมิที่อาจทำธุรกิจเช่าซื้อก็เพ่ิมธรุกิจของ
ตนเองด้วยการเข้าสู่ธรุกิจสินเชื่อประเภทที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า มี
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยใหด้ำเนนิธุรกิจสินเช่ือมีหลักประกันประเภททะเบียนรถมีจำนวน 63 
ราย ดังนั้นการแข่งขันในธุรกิจนี้ก็จะมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันเรื่องอัตราดอกเบี้ย หรือการเข้าถึงการ
ให้บริการของผู้ประกอบการ ในส่วนของบริษัทฯก็ยังคงวางกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นเดมิ คือสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก 

สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลกัประกัน 
การแข่งขันในธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลนั้นมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ่งจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 มีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพรวม 46 ราย โดยมมีูลค่ารวมของหนี้สิน
ประมาณ 22,805 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯได้ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ทำให้บริษัทฯชะลอการใหส้ินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ 
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ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้
การกำกับ ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันผ่านช่องทางทีมงานขายอิสระ โดยเน้นในกลุ่มลูกค้าท่ีมี
ประวัติและความมั่นคงทางการเงินท่ีดีแต่ขาดสภาพคล่องช่ัวคราว หรือต้องการทางเลือกในช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนอ่ืนๆ โดยให้บริการแก่ลูกคา้ที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต ่
12-60 งวด คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกนิร้อยละ 25 ต่อปี ซึ่งในการให้บริการแก่ลูกค้าระดบั Hi-end ลักษณะนี้จะมีผู้ให้บริการ
อยู่ไม่กี่ราย ซึ่งบริษัทฯประเมินว่าจะสามารถขยายการให้บริการได ้
  แนวโน้มธุรกิจสนิเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน 
จากรายงานการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเช่ือของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่าความต้องการสินเช่ือภาค
ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นทุกประเภทสินเชื่อ แต่อย่างไรกต็ามยังคงต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อครัวเรอืนในภาพรวมที่ยัง
ไม่ปรับดีขึ้น ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สสีันของตลาดสินเช่ือรายย่อยในปี 2565 ส่วนหน่ึงน่าจะอยู่ที่สินเชื่อส่วน
บุคคลดิจิทลั ซึ่งจะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับสินเช่ือรายยอ่ยแบบไม่มหีลักประกันแบบเดิม อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาถึงความต้องการการใช้เงนิของภาคครัวเรือนและกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯประเมินว่าจะยังสามารถเตบิโต
ได้ตามความต้องการสินเชื่อที่คาดว่าจะเติบโตเพิม่ขึ้น 
 
   ธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สิน  
ในอุตสาหกรรมการติดตามหนีส้ิน มีบริษัทรับตดิตามหนี้สิน สำนักงานกฎหมายและทนายความเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ ดังนั้นการ
แข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีเครือข่ายสาขาท่ีกว้างขวางครอบคลุมทุกภูมภิาค  ดังนั้น บริษัทฯจึง
สามารถใช้เครือข่ายนี้ในการติดตามเร่งรดัหนี้สินด้วยต้นทุนท่ีถูกกว่าบริษัท ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน   
 
 ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 
ในปัจจุบันมีบริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่หลายบริษัท ทั้งที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ, บริษทับริหารสินทรัพย์ที่มี
บริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นบรษิัทเอกชน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าร่วมประมูลใน
การซื้อหนี้ด้อยคณุภาพท่ีบริษัทมีความถนัด และประกอบกับบริษัทมีเครือข่ายของสาขากระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศทำใหส้ามารถติดตามลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง และปริมาณหนีด้อ้ยคุณภาพของสถาบันการเงินยังมีอยู่มาก เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเตม็ที่ ทำให้มีปริมาณหนี้ด้อยคุณภาพ ที่สถาบันการเงิน นำมา ประมลู ขายยังคงมีอยู่มาก ซึ่ง
หากดูจากข้อมลูหนี้ด้อยคณุภาพของสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 มีหนี้ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินจำนวน 
530,736 ล้านบาท 

 
  ธุรกิจสนิเชื่อเช่าซ้ือรถมอเตอร์ไซค์ 
ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปติอล จำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนในบริษัท เอส ลสิซิ่ง 

จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 90 ซึ่งประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อมอเตอรไ์ซค์ใหม่ โดยมีพันธมติรทางธุรกิจเป็นร้านขาย

มอเตอรไ์ซค์ที่ในแตล่ะร้านขายมอเตอรไ์ซค์จะมีผุ้ประกอบการให้สินเชื่อเช่าซื้อให้บริการอยู่หลายราย ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจ

นี้สามารถเติบโตได้ บริษัทฯจึงต้องมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อร้านขายมอเตอร์ไซค์ การให้บริการที่รวดเร็วด้วยการ 

กระบวนการอนุมตัิสินเชื่อที่รวดเรว็ บนความเสี่ยงท่ีบริษัทฯยอมรับได้ พร้อมกับมีการให้บริการที่ยดืหยุ่น เช่น ค่างวด เงิน

ดาวน์ ท่ีลูกค้าสามารถผ่อนได้หลายรูปแบบตอบโจทย์ของลูกค้าได้ 
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แนวโน้มธุรกิจสินเชื่อเช่าซ้ือรถมอเตอร์ไซค์ 

จากรายงานการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเช่ือของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่าความตอ้งการสินเช่ือภาค

ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นทุกประเภทสินเช่ือ ซึ่งสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึน้ตามความต้องการ

ของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อาจมีประกาศของคณะกรรมการว่าด้วย

สัญญาเรื่อง ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธรุกิจท่ีควบคุมสญัญา ซึ่งอาจมเีกณฑ์การกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยและระเบียบวิธีปฏิบัติ ทีอ่าจจะเคร่งครัดมากขึ้น เป็นผลทำให้ผู้ประกอบการการใหส้ินเช่ืออาจจะต้องเข้มงวดใน

การปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อ เป็นการจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเช่าซื้อของผู้บริโภค ซึ่งหากมีประกาศจากสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคแล้ว บริษัทฯอาจต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์

ใหม่ให้เติบโตบนความเสี่ยงท่ีบริษทัฯได้ประเมินและยอมรับได ้

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกนัชีวิต 

บริษัทฯ มีการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อผู้บริโภคจำนวนมาก ในขณะที่ธุรกิจนายหน้าประกันภัย บริษัทฯ 
แข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยจำนวนมากทั้งระดับเล็กและระดับใหญ่ เนื่องจากตลาดธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยของประเทศไทยมีลักษณะกระจายตัวสูง ในปี 2564 ผู้ให้บริการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน ในตลาดสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันของประเทศไทย โดยบริษัทฯ และผู้ให้บริการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน มีการเติบโตของธุรกิจ
สินเช่ือท่ียาวนานผ่านการขยายธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกันผ่านการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการ
ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าปัจจุบันและเครือข่ายสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษทัฯ 
และผู้ให้บริการรายอื่นท้ังสองรายมีการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยเช่นกัน  

การตลาดสำหรับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 

โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ ผ่อนเงินสดได้ 0% 12 งวด ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต 
เพือ่ให้สินเช่ือและประกันเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนเข้าถึง ไม่ยุ่งยาก ไมซ่ับซ้อน รวดเร็วทันใจ ทางศรสีวัสดิ์ จึงร่วมกับ

พันธมิตรบริษัทประกันช้ันนำกว่า 11 แห่ง ชูจุดเด่นตามสโลแกน ‘สินเช่ือและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’ พร้อมออก

โปรโมชั่นประกันภยัรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการชำระเบี้ยประกันเต็มจำนวนของลูกคา้ โดยให้สามารถเลือก

ผ่อนชำระเป็นเงินสดได้ โดยไมต่้องใช้บัตรเครดิต จ่ายงวดแรกก็คุ้มครองทันที และสามารถรับกรมธรรม์ภายในวัน โดยได้

ขยายระยะเวลาในการผ่อนให้มากขึ้นจากเดิม 8 งวด นานสูงสุดเป็น 12 งวด มากท่ีสุดในท้องตลาด เพื่อเป็นอีกทางเลือก

ให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่กำลังมองหาผลิตภณัฑ์ประกันภัยทีต่อบโจทย์ในทุกมิติมากยิ่งขึ้น 
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ภาพรวมของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีการกระจายตัวสูง โดยมีนิติบุคคลรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศ
ภัย 539 ราย ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 กลุ่มคือ นายหน้าประกันภัยอิสระ ตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทลีสซิ่งรถ สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ นายหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคาร นายหน้าประกันภัยออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ร้านค้าหรือไฮเปอร์
มาร์เก็ต และนายหน้าบุคคลธรรมดา พนักงานทั้งหมดของนิติบุคคลผู้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยซึ่งทำหน้าที่
เป็นตัวกลางการจัดจำหน่ายประกันวินาศภัยต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยแบบบุคคลธรรมดา ในปี 2564 มีการ
จดทะเบียนใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยแบบบุคคลธรรมดากว่า 190,000 ราย 

แผนภูมิประเภทนายหน้าประกันวินาศภัย 

ประเภทนายหน้า รายละเอียด ตัวอย่างบริษัทนายหน้าหลัก ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

 

นายหน้าอิสระ 
ตัวกลางที่เน้นการ
จำหน่ายประกันภัย

อย่างเดียว 

TQM 

ล็อคตั้น 

ศรีกรุง 

ชื่อแบรนด์เป็นท่ีรู้จักดีว่ามีความ
เชี่ยวชาญด้านการเป็นนายหน้า

ประกันภัย 

 

ตัวแทนจำหน่ายหรือ
บริษัทลีสซิ่งรถ 

ตัวแทนจำหน่ายรถและ
บริษัทลีสซ่ิงท่ีจำหน่าย

ประกันภัย 

ฮอนด้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์  
โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ 

มีฐานลูกค้าเป็นผู้ซ้ือรถของ
ตนเอง 

 

สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ 

ผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่
ธนาคารพาณิชย์ท่ี

ให้บริการด้านการเงิน 

ศรีสวัสดิ์ 

เมืองไทยแคปปิตอล 

เงินติดล้อ 

ประสานประโยชน์จากการขาย
ข้ามผลิตภัณฑ์ให้แก่ฐานลูกค้า

ปัจจุบัน (เช่น สินเชื่อที่มีทะเบียน
รถเป็นประกัน และประกันภัย

รถ) 

 

นายหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
กับธนาคาร 

นายหน้าท่ีเป็นบริษัท
ย่อยของธนาคาร

พาณิชย์ 

ธนชาตโบรกเกอร์ 

กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรค
เกอร์ 

ใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า
ธนาคารและชื่อเสียงของธนาคาร

ในการขายข้ามผลิตภัณฑ์ 

 

นายหน้าประกันภัย
ออนไลน์แบบเต็ม
รูปแบบ 

นายหน้าท่ีขายประกัน
ผ่านทางออนไลน์

โดยเฉพาะ 

แรบบิท ไฟแนนซ์ 

รู้ใจ 

ต้นทุนการขายต่ำ การขายท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

 

ร้านค้าหรือไฮเปอร์
มาร์เก็ต 

ร้านค้าท่ีมีฐานลูกค้า
จำนวนมาก เสนอขาย
ประกันภัยด้วยการขาย

ข้ามผลิตภัณฑ์ 

เทสโก้ โลตัส 

เซเว่น-อีเลฟเว่น 

มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่มาก 
สามารถเพิ่มพอร์ตผลิตภัณฑ์ได้ 

 

นายหน้าบุคคล
ธรรมดา 

การขายโดยบุคคล
ธรรมดาผ่านเครือข่าย

ลูกค้าของตนเอง 
เจ้าของร้านขายสินค้า เป็นต้น 

มีความเข้าใจตลาดในพื้นท่ีเป็น
อย่างดี และมีความสัมพันธ์ส่วน

บุคคลกับลูกค้า 
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แนวโน้มธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภัย 

เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวไดด้ีขึ้นในปี 2565 น่าจะส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมประกันภัยให้ยังเตบิโตได้ต่อเนื่อง อย่างไรกด็ ี
การปรับตัวและรูปแบบผลิตภัณฑใ์ห้เท่าทันกับพฤติกรรมผู้บรโิภครวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็ยังเป็น
โจทย์สำคญัที่บริษัทประกันทุกแหง่ต้องแข่งขันกันเพ่ือรักษาฐานลูกค้า แนวโน้มที่จะเกดิขึ้นกับธุรกิจประภัยในปี 2565 บริษัท
ประกันวินาศภยัอาจต้องปรับเปลีย่นกลยุทธ์กันพอสมควร ซึ่งกลุ่มที่ตัดสินใจเลือกที่จะไม่ขายประกันโควิดมาตั้งแต่ต้นนั้นจะมี
สถานะการเงินท่ีแข็งแกร่งข้ึนและพร้อมทะยานเติบโตขึ้น หากพิจารณา จากสถานการณ์ของประกันรถยนต์ในประเทศไทยนั้นมี
การแข่งขันกันสูงมากจนแทบจะไม่มีกำไรเลย การหันมาใช้ข้อมลูเชิงลึกมากขึ้นเท่านั้นท่ีจะเป็นการสรา้งกำไรให้กับสินค้าประเภท
นี้ได้ โดยต้องเจาะกลุม่เป้าหมายให้ชัดเจนและลึกข้ึนและข้อมูลต้องแน่นพอ ดังนัน้ธุรกิจประกนัวินาศภัยจะกลายเป็นธุรกิจ
สงครามข้อมลูกันมากข้ึน  

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธรุกิจให้สินเชื่อ 
แหล่งที่มาของเงินทุน 
แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุ่มบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว
คงเหลือ 3,254.77 ล้านบาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.42 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด  ซึ่งอาจพิจารณาว่าเข้าข่ายพึ่งพิง
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงนิกู้อ่ืน เช่น  ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบันหรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสัดส่วนร้อยละ 32 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด นอกจากน้ันกลุ่ม
บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 56.34 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด 
 

แหล่งที่มาของเงินทุน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินรบัฝาก 169.90 0.39 5,234.10 10.89 6,348.33 15.04 
ตราสารหนี้ที่ออก 6.00 0.01 6.00 0.01 6.00 0.01 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 500.00 1.14   923.52 2.19 
ตั๋วแลกเงิน 0.00 0.00 200.00 0.42 980.00 2.32 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,138.43 2.60 1,477.53 3.07 21.84 0.05 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,254.77 7.42 4,237.90 8.82 4,372.53 10.36 

หุ้นกู ้ 14,073.43 32.10 14,815.64 30.83 11,220.29 26.58 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,697.86 56.34 22,084.87 45.96 18,338.37 43.44 

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

สำหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต  กลุ่มบริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถ ุ

ประสงค์การใช้เงิน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชำระคืนและอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
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นโยบายการให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีหลักประกัน โดยลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลธรรมดาระดับ 
B- เป็นต้นไป เช่น ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้างทั่วไป พนักงานข้าราชการ เป็นต้นที่มีหลักประกันเป็นของตนเอง และมี
แหล่งที่มาของเงินได้ที่ชัดเจน มีหลักฐานทางการเงินเพือ่ใช้ในการอ้างอิง โดยลูกค้าและ/หรือผูค้้ำประกันจะตอ้งมีเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเช่ือคือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงเงินเดือน 
สำหรับธุรกิจสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน 

การบริหารความเสี่ยง 

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือผู้ค้ำ
ประกัน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ คุณภาพทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และคุณสมบตัิ
ของผู้ค้ำประกัน โดยเจ้าหน้าที่ประจำสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแสดงตัวตน และเอกสารแสดงที่มา
ของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบยังสถานที่จริง สำหรับการพิจารณา
คุณภาพหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาสภาพการใช้งานและสภาพคล่องของหลักประกัน 
เพือ่กำหนดวงเงินสินเช่ือสำหรับหลักประกันแต่ละประเภทและรุ่น สำหรับหลักประกันประเภทรถ จะพิจารณาจากชนิด 
อายุ รุ่น ยี่ห้อ สภาพหลักประกันและความนิยม โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทฯ ให้สินเชื่อสำหรับรถยนต์ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี 
รถจักรยานยนต์มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือหากเป็นรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถไถ รถเกี่ยว หรือรถที่มีอายุเกินกว่ากำหนด ทาง
กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินตามสภาพของหลักประกันเป็นรายกรณี ซึ่งโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 รถที่เป็นหลักประกันมี
อายุเฉลี่ย 2-14 ปี สำหรับหลักประกันประเภทบ้านและที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะให้สินเช่ือโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของ
กรมที่ดิน และราคาตลาดของพื้นที่ใกล้เคียง 

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 

คู่ค้าบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีก ับบริษัทประกันภัยชั ้นนำของไทยจำนวน 10 - 15 บริษัท ซึ ่งบางส่วนเป็น 
แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง คู่ค้าบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ จัดให้บริษัทฯ เป็น
พันธมิตรทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ซึ ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายหลักของคู่ค้าบริษัท
ประกันภัยหลายแห่ง และไม่เคยมีคู่ค้าบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ ยกเลิกสัญญากับบริษัทฯ มาก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ 
เช่ือว่า คู่ค้าบริษัทประกันภัยเห็นความเติบโตอย่างรวดเร็วของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ นำเสนอหรือส่งต่อลูกค้าได้และ
ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที ่ถูกสร้างจากผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงที ่สามารถต่อยอดได้และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในที่สุดจะนำมาซึ่งความได้เปรียบทางต้นทุน เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดจำหน่ายที่มีอยู่เดิม 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

จากข้อมูลหนี้ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 มีหนี้ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินจำนวน              

530,736 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้ด้อยคณุภาพแบบมหีลักประกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะ

เข้าร่วมในการประมลูซื้อหนีด้้อยคณุภาพแบบมีหลักประกันจากสถาบันการเงินได ้
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564  

นโยบายการลงทุนและการควบคมุบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธรุกิจที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างรายได้ กำไร และ

ศักยภาพการเจรญิเติบโตให้กับกลุม่บริษัทฯ โดยนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้ง

การลงทุนต้องเป็นการดำรงสัดส่วนการถือหุน้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคมุบริษัทย่อย หรือมสี่วนกำหนดทิศ

ทางการบริหารและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจากน้ี การลงทุนจะเปน็ไปได้ท้ังในรูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน หรือการลงทุน

บางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไมม่นีโยบายที่จะลงทุนในบริษัทท่ีไมส่ามารถส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการได ้

บริษัทมีการลงทุนในนิติบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นท่ีออกจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมดดังนี ้

 

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออกและชำระ
แล้ว (ล้านบาท) 

ร้อยละของการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน 

ลงทุนทางตรง 

บริษัท เงินสดทนัใจ จำกดั ให้สินเชื่อเช่าซื้อและให้
กู้ยืมเงิน 

1,000.00 49.00 1,499.40 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบ
ลิวพี จำกัด 

บริหารสินทรัพย์ 
750.00 69.33 520.00 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
จำกัด 

ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ต ิ ด ต า ม
หน ี ้ ส ิ น  ให ้ บ ร ิ ก า ร
ส ิ น เ ช ื ่ อ  น า ย ห น้ า
ประกันวินาศภัย 

2,000.00 99.99 1,999.97 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล โฮลดิ้ง จำกัด 

ลงทุนในกิจการอื่น 
300.00 99.67 299.00 

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ ์ จำกัด 
(มหาชน) 

กิจการเงินทุน 
2,756.24 81.64 7,692.70 

บริษัท พี เล็นดิ้ง จำกัด ทำ platform สำหรับ
ให้บริการในการปล่อย
สินเช่ือ 

5.00 75.00 3.75 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล จำกัด ให้บริการสินเชื ่อส่วน
บุคคลดิจิทัล 

50.00 99.99 50.00 

บริษ ัท ศร ีสวัสดิ ์  แคปปิตอล 
จำกัด 

ให้บริการสินเชื ่อส่วน
บุคคลภายใต้การกำกับ 

300.00 65.00 195.00 

รวม 10,512.88 
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ลงทุนทางอ้อม (ผ่านบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ากัด) 
บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิส
เซส จำกัด 

ให ้ บร ิ ก า รด ้ านการ
บร ิหารจัดการและที่
ปรึกษา 

300.00 99.99 299.49 

Srisawad Vietnam LLC ขายเชื่อและให้บริการ
สินเช่ือ 

101.92 10.00 10.19 

บริษ ัท ศร ีสว ัสดิ ์ เช ่าส ินเช่ือ 
(ลาว) จำกัด 

ให้บริการสินเช่ือ 
12.08 90.00 10.96 

บริษัท ศรีสวัสดิ ์ พิโก้ ปัตตานี 
จำกัด 

ให้บริการสินเชื ่อราย
ย ่ อ ย ร ะ ด ั บ จ ั งห วั ด
ภายใต้การกำกับ 

10.00 99.99 10.00 

บริษัท ศรีสวัสดิ ์ พิโก้ ยะลา 
จำกัด 

ให้บริการสินเชื ่อราย
ย ่ อ ย ร ะ ด ั บ จ ั งห วั ด
ภายใต้การกำกับ 

10.00 99.99 10.00 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
จำกัด 

ให้บริการสินเชื ่อราย
ย ่ อ ย ร ะ ด ั บ จ ั งห วั ด
ภายใต้การกำกับ 

10.00 99.99 10.00 

ลงทุนทางอ้อม (ผ่านบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด) 

บริษัท เอส ลิสซิ่ง จ ากดั ให้บริการสินเชื่อเช่า
ซือ้มอเตอร์ไซค์ใหม่ 

50.00 90.00 45.00 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 
วันท่ี 6  พฤษภาคม  2564 สรุปได้ดังนี้ 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
6 พฤษภาคม 2564 

จำนวนหุ้น ร้อยละ 

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

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 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,610,937 9.73 

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 



 

 
 

31 

4 South East Asia UK (Type C) Nominees  28,049,631 2.04 

5. State Street Europe Limited 20,032,996 1.46 

6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 16,150,830 1.18 

7. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 15,550,000 1.13 

8. นายสุทธิศักดิ์  ชัยประดิษฐ 8,824,513 0.64 

9. สำนักงานประกันสังคมโดย บลจ. ไทยพาณิชย ์ 7,611,000 0.55 

10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,842,972 0.43 

11. ประชาชนท่ัวไป 384,415,049 28.00 

 รวม 1,373,152,393 100.00 

 

1.4 ทุนจดทะเบียนและทนุเรียกชำระแล้ว 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,429,009,569 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจำนวน 1,429,009,569 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,373,152,393 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 

1,373,152,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นสามญัในอนาคต 

บริษัทมีพันธะผูกพันท่ีจะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 55,857,176 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ครั้งท่ี 2  

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 

หุ้นกู ้

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินท่ีสามารถออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆทั้งสิ้น  30,000 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และมีหลักประกัน มผีู้แทนผู้ถือหุน้กู้เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 กลุ่มบริษัทฯมีหุ้นกู้ท่ีออกและขายแล้วท้ังสิ้นดังน้ี 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยหลกัประกันสำหรับหุ้นกู้ท่ีออกทุกรุ่น เป็นการค้ำประกันการชำระหนี้จาก บริษัท ศรสีวัสดิ ์
พาวเวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

วันที่ออก สัญญลักษณ์ จำนวนเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ วันที่ครบกำหนด 

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 
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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 

27 ม.ค. 64 SAWAD236C 1,450,000,000 3.00 2 ปี 5 เดือน 13 มิ.ย. 66 
27 ม.ค. 64 SAWAD241A 1,550,000,000 3.25 3 ปี 27 ม.ค. 67 

ต๋ัวแลกเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270 วัน 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ  31 ธันวาคม 2564  ไม่มีตั๋วแลกเงินท่ีออกขาย  

ใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 จำนวน 54,923,477 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตรา 25 หุ้นได้รับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทได้ออกแล้วตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยใบสำคัญแสดง
สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ช่ือของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 

วันท่ีออก 3  กันยายน  2563 

จัดสรรให้แก ่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อ ณ วันวันที่  18 สิงหาคม 2563 ในอัตราส่วน 25 หุ้นสามัญต่อ 
1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขาย -0- บาท 

อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.017 หุ้น 

ราคาใช้สิทธิ 98.292 บาท 

กำหนดการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของแต่ละปี โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำ
การสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายตรงกับวันท่ี 29 สิงหาคม  2568 

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5  ปี 

วันครบกำหนด 30  สิงหาคม  2568 

จำนวนที่ออก 54,923,477 หนว่ย 

จำนวนคงเหลือ 54,923,477 หน่วย 

จำนวนหุ้นท่ีรองรับ 55,857,176 หุ้น 

 ทั้งนี้ในปี 2564 ได้มีการปรบัอัตราการใช้สิทธิจากเดมิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เป็น 1 ใบสำคัญแสดง

สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.017 หุ้น และราคาการใช้สิทธิจากเดิม 100 บาท เป็น 98.292 บาท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สดมากกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ทั้งนี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในอนาคต เป็นต้น 

 ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 2564 2563 2562 2561 2560 

อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) จากงบการเงินรวม 3.44 3.32 2.85 2.41 2.45 
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.80 1.80 1.40 0.112 0.063 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสทุธิ (ร้อยละ) 52.33 54.22 49.12 4.50/1 2.52/1 

 /1    เป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินธุรกิจและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้บริหารเป็นผู้วเิคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและเสนอแนะเพื่อจำกัดความเสี่ยงหรือ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีกำหนดแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้   

2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรืออนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดระดับความ
เสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้งความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานและ
นโยบายอย่างสม่ำเสมอ  

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี ่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่
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เหมาะสม กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้ มาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ออกแบบ และกำหนดเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
ประสานให้นำเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในหน่วยงานตามสายงานธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ติดตาม และ
จัดทำรายงานรายงานความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสอบ
ทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบของบริษัท รวมทั้งกระบวนการประเมินความเสี่ยง คุณภาพ
ของการปฏิบัติงานภายในบริษัท 

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง 

 หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ได้แก่ ฝ่ายงาน หน่วยงานต่างๆ และสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งมีกระบวนการ
ทำงาน ระบบงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 

 

2.2  ปัจจัยความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

1. ความเสี่ยงจากโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ในช่วงต้นปี 2563-2564 การระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19 ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ก็ยังคงดำเนินอยู่
จนต้นปี 2565 และในอนาคตหากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสพันธ์ใหม่ๆ ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะโลกร้อน น้ำท่วมชายฝั่ง หรือพ้ืนท่ีทำการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง
ที ่รุนแรงขึ้น ซึ ่งทำให้เกิดการยุติการดำเนินงานในภาคธุรกิจต่างๆ ทั้ งภาคการผลิต การบริการ และการบริโภค
ภายในประเทศ โรงงานต่างๆต้องหยุดผลิตสินค้าหรือชะลอการผลิตออกไปก่อน ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯก็ได้รับผลกระทบ
จากการยุติการดำเนินงานในภาคธุรกิจต่างๆ ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯหลายรายไม่สามารถจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ 
และต้องมีการเจรจาลดดอกเบี้ยหรือเพื่อขอยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปก่อน จึงอาจส่งผลกระทบให้ผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯลดลงได้  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีแนวทางในการลดผลกระทบและความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการ พิจารณาทบทวน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการให้สินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนรองรับการ
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
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2. ความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร์ 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือการถูกโจมตีทางไซเบอร์ มีแนวโน้มที่จะเกิดและก่อให้เกิดความเสียหาย โดยความเสี่ยงจาก
การโจมตีทางไซเบอร์อาจแบ่งได้เป็น 7 รูปแบบ เช่น Malware, Phishing, SQL Injection Attack, Cross-Site 
Scripting, Session Hijacking and Man-in-the-Middle Attacks และ Credential Reuse ซึง่อาจจะทำให้เกิดการ
หยุดการให้บริการของบริษัทได้ หรืออาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น หรือ การรั่วไหลหรือการสูญเสียหาย
ของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทฯได้ 

บริษัทฯได้มีการวางแผน มีนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ครอบคลุม การ
ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม แนวทางและขั้นตอนในการลดความเสี่ยง
ซึ่งจะประกอบด้วยการควบคุมเพื่อการป้องกัน การควบคุมเพื่อให้การตรวจสอบ การควบคุมเพื่อให้การช้ีแนะ และการ
ควบคุมเพื่อการแก้ไข และกำหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

    ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ  
กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำกับด้านธุรกิจให้สินเชื ่อจาก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิตเงินทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินเชื ่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นอกจากน้ียังอยู่ภายใต้การกำกับจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯต้องปฏิบัติ อาจส่งผลต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน อาจส่งผล
ให้กลุ่มบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มีการติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล สำหรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตตาม
ระยะเวลา เช่นใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งครบกำหนดการต่ออายุในเดือนสิงหาคม 2564 และใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิตซึ่งจะครบกำหนดการต่ออายุในเดือนกรกฎาคม 2564 นั้น กลุ่มบริษัทฯได้ดำเนินการต่ออายุ
ใบอนุญาตทั้ง 2 ฉบับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏบิัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") ได้เริ่มบังคับใชต้ั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2562 โดยบทบัญญัติในส่วนที่เกี ่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดิมจะเริ ่มบังคับใช้ในวันที่ 27 

พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 รัฐบาลได้ผ่านร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อ

เลื่อนวันเริ่มบังคับใช้ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปจนถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ พ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบ และ

กำหนดข้อจำกัดในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลซึ่งครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก พ.ร.บ. 
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คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขอบเขตการบังคับใช้ที่กว้าง และด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ 

ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยหนึ่งในข้อกำหนด

ตามบทบัญญัติดังกล่าวคือหน้าท่ีในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ มีการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บทลงโทษของผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรวมถึงการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทน ซึ่งในบางกรณีอาจมีค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษไม่เกินสองเท่าของความเสียหายที่เกิดต่อเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีความรับผิดทางอาญาและค่าปรับในจำนวนท่ีสูง 

บทบัญญัติของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในหลายด้าน ประกอบกับการที่หน่วยงานกำกับดู แลอาจ

ออกประกาศและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องล่าช้า ทำให้เป็นการยากที่บริษัทฯ จะประเมินความ เพียงพอของ

มาตรการของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าระบบคุ้มครองข้อมูล

ผู้ใช้และมาตรการทางเทคนิคของบริษัทฯ จะถือว่าเหมาะสมเพียงพอตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับใน

ปัจจุบันหรือในอนาคต อนึ่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูล

ฉบับใหม่ที่จะมีการประกาศใช้ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินการกับข้อมูลในธุรกิจของบริษัทฯ 

และอาจทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีการพบว่าบริษัทฯ ฝ่าฝืน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล บริษัทฯ อาจได้รับบทลงโทษที่รุนแรง ไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินหรือข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินธุรกจิรายวัน 

หรือเกิดความเสียหายต่อแบรนด์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่ งกรณีเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ

ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้ งนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษากฎหมาย

อย่างถี่ถ้วนและได้จัดหาผู้ให้บริการระบบข้อมูล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการระบบข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างราบรื่นก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ 

 

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินในอนาคต 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการทางการเงินได้พัฒนาแอพพลิเคช่ันหรือ

เครื่องมือชนิดอื่นเพ่ือการให้สินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีความยืดหยุ่นในด้านบริการที่แตกต่างจากเดมิ เช่น ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระอันเป็นกลุ่มที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก เนื่องจากไม่มีหลักฐานของแหล่งที่มาของรายได้ สามารถใช้ Digital 

Footprint ซึ่งเป็นพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินออนไลน์ มาเป็นข้อมูลในการขอสินเชื่อ  ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้รวดเร็ว และสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทำให้ลดข้อจำกัดด้านเวลาทำการหรือการเดินทาง

ไปสำนักงานของผู้ให้บริการทางการเงิน ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบแหล่งเงินทุนได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้น หากบริษัท

ฯ ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้ว อาจทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดจากการเข้า

มาของผู้แข่งขันรายใหม่ที่ปรับตัวได้ดีกว่าหรือเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วกว่า  

 

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่สามารถชำระหนี้สิน และภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด 

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่กำหนด 

และมีต้นทุนท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ 
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บริษัททำการบริหารความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยการทบทวน ติดตาม และประเมินวิ เคราะห์

สถานการณ์สภาพคล่องอย่างใกล้ชิดผา่นเครือ่งมือต่างๆ ในการจัดสรรเงิน และรายงานฐานะทางการเงินประจำวันและ

นำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการทุกวัน และกรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบริษัทจะได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง

และแนววิธีปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวรวมถึงทำการทดสอบแผนฉุกเฉินเป็นประจำ  

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้สินเชื่อจะต้องมี

แหล่งเงินทุนที่เพียงพอรองรับการดำเนินการ ทั้ งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แหล่งที่มาของเงินทุนในการปล่อย

สินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 7 แห่ง 2) ตั๋วแลกเงิน   3) ส่วนของผู้ถือหุ้น และ 4) หุ้น

กู ้โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท้ัง 7 แห่งคงเหลือ 4,237.90  ล้านบาท 

หากพิจารณาสัดส่วนเงินกู้ยืมแยกตามสถาบันการเงินพบว่า กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสัดส่วนเงินกู้จากแต่ละสถาบันการเงิน

สัดส่วนร้อยละ 0.00-6.00 ของแหล่งที่มาของเงินทุนรวม หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าว 

ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ   

แม้ว่าบริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินงานและประวัติการชำระ
คืนเงินกู้ท่ีดีมาโดยตลอด และไม่เคยถูกธนาคารเรียกชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนด อน่ึง เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ รวม 2 ครั้ง จำนวน
เงินรวม  6,000 ล้านบาท เพือ่ลดการพึ่งพิงดังกล่าวลงได้ระดับหนึ่ง  

5. ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นหลั กประกัน 
และสินเชื่อเช่าซ้ือ 
ธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ  มีการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งผู้ประกอบการรายเก่า
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำและฐานทุนขนาดใหญ่ ที่
ต้องการเข้ามาในอุตสาหกรรมเนื่องจากมองเห็นอัตราผลตอบแทนที่สูง เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือ
ธนาคาร บริษัทเช่าซื้อหรือลีสซิ่ง ประกอบกับธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ และธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้อ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการ
ลงทุนในเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก และไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด 
ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสำหรับการปล่อยสินเช่ือ
เท่านั้น ทำให้มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากการแข่งขันจากผู้ประกอบรายใหม่แล้วยังมีการ
แข่งขันจากผู้ประกอบรายเดิมในอุตสาหกรรมที่ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเช่น การให้วงเงินสินเชื่อที่ สูงขึ้น ขยาย
ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ 
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อย่างไรก็ดี ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพียงอย่างเดียว 
การที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานกว่า 40 ปี ทำให้รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี มีบริการที่
เข้าถึงความต้องการของลูกค้า อีกท้ังในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้มีการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัทเงินสด
ทันใจ ทำให้บริษัทมีพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ มีสาขาและการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยข้อมลู ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการจำนวน  4,908 สาขา และสาขาของธนาคารออมสินที่
ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถอีก 1,055 สาขา มีการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูล
ลูกค้าขนาดใหญ่และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามชำระค่างวด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความ
ได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นและสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์หรือ
บริษัทในเครือธนาคาร  จะเน้นการปล่อยสินเชื่อสำหรับตลาดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลูกค้าเกรดเอ  ส่วนบริษัทเช่าซื้อ
หรือลีสซิ่ง เน้นการให้บริการแก่ผู้ต้องการซื้อรถใหม่ หรือรถมือสอง สำหรับลูกค้าตลาดบนหรือกลาง ในขณะที่กลุ่ม
บริษัทฯ เน้นธุรกิจการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินซึ่งอาจไม่สามารถ
เข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร แต่มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน รถ ท่ีดิน  
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต 

บริษัทฯ เผชิญกับการแข่งขันในระดับสูงในทุกด้านของการประกอบธุรกิจ และคาดว่าการแข่งขันดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะจากข้อเท็จจริงที่ว่าตลาดธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคและธุรกิจนายหน้าประกันภัยในประเทศไทยมีการแข่งขนัสูง 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ  บริษัทฯ แข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยจำนวนมากทั้งระดับเล็ก
และระดับใหญ่ เนื่องจากตลาดธุรกิจนายหน้าประกันภัยของประเทศไทยมีลักษณะกระจายตัวสูง  โดยบริษัทนายหน้า
ประกันภัยชั้นนำขนาดใหญ่อาจมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าของบริษัทประกันภัย ในตลาดโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการแข่งขัน
โดยตรงกับบริษัทฯ ขณะที่บริษัทนายหน้าประกันภัยขนาดเล็กกว่า รวมถึงบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาจ
สามารถนำเสนอบริการใหม่ๆ ที่แข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถทำให้เป็นท่ียอมรับจากตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

บริษัทฯ มีช่องทางการขายผ่านสาขาของบริษัท ซึ่งมีอยู่ 4,908 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งให้บริการผ่อนชำระค่าเบี้ย
ประกันภัยสูงสุด 12 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้เข้าถึงบริการประกันภัยได้ง่ายขึ้น เป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้มากข้ึน 

6. ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สูญสูงขึ้น 
การดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถและสินเช่ือเช่าซื้อในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานของภาครัฐ 
หรือกฎหมายพิเศษใดๆ ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของบริษัท
เอง ธุรกิจนี้จึงมีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (“NPL”) หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติ
สินเช่ือ หรือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนรวมทั้งให้ความสำคัญกับ
คุณภาพของสินเชื ่อโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ค้ำประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบที่ใช้
พิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน  1,248.59  ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 1,479.91  ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จากการแปรสภาพการเป็นบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เงินนสดทันใจ จำกัด หากพิจารณาเปรียบเทียบ
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่ามีสัดส่วนที่ลดลงร้อยละจาก 3.75  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563  เป็นร้อยละ 3.71  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 สำหรับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2563 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 1,187.66 ล้านบาท และ 608.83  ล้าน
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บาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม เท่ากับร้อยละ 3.01 และ 1.81 ตามลำดับ 
แม้ว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะต่ำกว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจากลักษณะการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นการให้สินเชื่อที่มีหลักประกันและอัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ต่ำเพียงร้อยละ 30-70 กลุ่ม
บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 

หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)/1 1,248.59 1,479.91 1,077.84 
สินเช่ือรวม/2 33,689.00 39,459.00 36,341.00 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 3.71 3.75 2.97 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 608.83 1,187.66 432.89 
% อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม 1.81 3.01 1.19 

หมายเหตุ /1 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สินเชื่อที่กลุ่มบริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ ตามนโยบายการรับรู้ 
      รายได้  

/2  สินเช่ือรวม หมายถึง ยอดหนี้ตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาเช่าซื้อหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 

เนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมี
ความยากในการติดตามหลักประกันหากลูกค้าค้างชำระค่างวด มากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น 
บ้าน ที่ดิน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนำมาขายและชำระหนี้ได้ ก็จะส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธรุกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง  
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือให้กับบุคคล และ/หรือหลักประกัน และ/หรือผู้
ค้ำประกันท่ีมีที่อยู่หรือภูมิลำเนาในพ้ืนท่ี/เขตที่สาขาของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่และยังกำหนดให้พนักงานสาขาที่ประจำใน
เขตตรวจสอบข้อมูล ณ สถานที่จริงเพื่อยืนยันที่อยู่ของหลักประกันว่าตรงกับที่ลูกค้าแจ้งหรือไม่ ในกรณีที่ลูกค้าค้าง
ชำระค่างวด กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำสาขาออกสำรวจและติดตามหลักประกันโดยไม่ชักช้าเพื่อลด
โอกาสที่ลูกค้าจะนำหลักประกันออกนอกพ้ืนท่ี อีกทั้งการมีเครือข่ายสาขาจำนวนมากกว่า 4,800 สาขา ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้สามารถช่วยติดตามหลักประกันได้อีกทางหนึ่ง 
 

7. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน และการขาย

ประกันภัย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ กระจายอำนาจอนุมัติวงเงินให้ผู้จัดการสาขาสามารถอนุมัติและจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าได้ทันที

ในกรณีที่ไม่เกินอำนาจอนุมัติ และในกรณีที่ลูกค้ามาผ่อนชำระค่างวดที่สาขา เจ้าหน้าที่การเงินประจำแต่ละสาขาจะ

เป็นผู้รับเงินสดจากลูกค้า จากลักษณะดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงอาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้วางระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบสาขาโดยการ

นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสอบทานการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าทุก
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ครั้งที่ได้รับสินเชื่อจากกลุ่มบริษัท เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รับเงินครบตามสัญญาและในทุกครั้งที่ลูกค้ามาผ่อนชำระค่า

งวดที่สาขาเจ้าหน้าท่ีจะต้องออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลการให้กับลูกค้าอีกทั้งทางสำนักงานใหญ่มีระบบการเฝา้

ระวังหากสาขามียอดรับชำระเงินจากลูกค้ารวมเกินระดับท่ีบริษัทกำหนด ทางสำนักงานใหญ่จะแจ้งให้สาขานำฝากเงิน

เข้าธนาคาร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบสาขาทำหน้าที่ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจสอบการปล่อย

สินเช่ือและการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็นประจำ โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานท่ีบริษัทฯ วางไว้จะช่วยจำกัดความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่อผลประกอบการ อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานท่ีสามารถ

รับเงินจากลูกค้าหรือจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าต้องมีเงินประกันหรือบุคคลค้ำประกันการทำงาน 

ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย  

สัญญาสินเชื่อและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกันถือเป็นสินทรัพย์หลักในการดำเนินธุรกิจบริการสินเ ช่ือ 
เนื่องจากในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระค่างวดเกินกำหนด กลุ่มบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้หลักฐานดังกล่าวในการดำเนินคดีทาง
กฎหมาย หากในกรณีที่หลักฐานการให้สินเช่ือสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากเหตุดังกล่าว และมีมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจัดให้มีห้องเก็บเอกสาร
สำคัญ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการให้สินเชื่อที่สั้น และ
วงเงินสินเชื่อที่ต่ำ โดยห้องเก็บเอกสารสำคัญมีการควบคุมการเข้าออกที่รัดกุมและมีการทำประกันอัคคีภัยโดยเจ้าของ
สถานที่ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสำรอง
ข้อมูลทั้งหมดเป็นประจำทุกวันไว้ในอีกสถานท่ีหนึ่ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ 
 

8. ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 45 
ณ วันท่ี 29  มกราคม  2564  กลุ่มแก้วบุตตาซึ่งประกอบด้วย นางสาวธิดา แก้วบุตตา นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา นาย
ฉัตรชัย แก้วบุตตา และนางจริยา แก้วบุตตา เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 45.68 ของทุนชำระแล้ว ซึ่ง
สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแก้วบุตตามีอำนาจในการควบคุม และมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และสามารถ
ควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในที่ประชุมได้ 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างบริษัทฯ พบว่าโครงสร้างบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ เพื่อ
ความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอำนาจและการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3. การขับเคลื่อนธุรกจิเพ่ือความยั่งยืน 

3.1   นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัทได้บูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของสหประชาชาติ  (The 

United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) เข้าเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และได้กำหนด

นโยบายที่สอดคล้องกับบริบทภายในและบริบทภายนอก ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี ้
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เป้าหมายด้านความยั่งยืน 

ด้าน / เชื ่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
(SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  1. สนับสนุนลูกค้ารายย่อยให้เข้าสู่
ระบบ ยกระด ับการเข ้าถ ึงแหล่ง
เงินทุนของกลุ่มลูกค้ารากหญ้า 

1. การเพิ่มโอกาสด้านช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื ่อของลูกค้าด้วยการขยาย
สาขาให้มากขึ้น 

ลูกค้า 

  2. พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่รายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ 

  3.การสนับสนุนการจ้างงานผ่านการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ 

  4.การให้บริการทางการเงินเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและ
อุตสาหกรรม 

  
2.  ให ้ ส ิ น เช ื ่ ออย ่ า งร ั บผ ิดชอบ
พิจารณาความสามารถในการชำระ
เงิน 

ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณา
ให้ครอบคลุมภาระหนี้สินท้ังหมด 

ลูกค้า 

 
  

 
3. ส่งเสริมความรู ้ในการบริหารใน
การลงทุน 
  

1.ยกระดับความเป็นอยู่ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเติบโตไปพร้อมๆกัน ด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี, ช่องทางการเข้าถึง, เครือข่าย (Partner), ความรู้
ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตไปพร้อมกันทั้งชุมชน และองค์กร 

 
 
 
ลูกคา้ 
 
 
  

2.การมีผลประกอบการที่ดีซึ่งนำไปสู่งานท่ีมั่นคง 

3.การสร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
4.การขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล  
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ด้าน / เชื ่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
(SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

สร้างคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม  

1. การสร้างคุณค่าคน, การพัฒนา
บุคลากร 

1.พัฒนาพนักงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยม ด้านการขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม  และ
ยินดีปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในพนักงาน
ทุกระดับ ผ่านโปรแกรมการพัฒนาในหมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

พนักงาน 
  

 
  

• Onboarding Program 
หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ทุกคนที่มุ่งให้สร้าง
ความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์, เงื่อนไขการพิจารณาสินเช่ือ, การบริหารความเสี่ยง และ
การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Customer Centricity) เพื ่อให้
พนักงานสาขา สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของศรีสวัสดิ์ให้กับ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม (Integrity) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคนตั้งแต่ Day-1 
ที่ร่วมงานกับศรีสวัสดิ์ 

 
 
 
 
  

• Re-training/Knowledge Refreshment Program  
หลักสูตรการพัฒนาเพื่อทบทวนและทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสาขาของศรีสวัสดิ์ทั่วประเทศทั้ง 
5,000 สาขา จะมีการอัพเดทความรู้ต่างๆ ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา, มีระดับ
ความรู้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ (Knowledge Quality) รวมทั้งมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีตาม
ค่านิยม Always Customer First ของศรีสวัสดิ์ (Service Quality)  

• Leadership Development Program  
หลักสูตรพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อสร้าง Talent ภายในองค์กรไว้รองรับการขยาย
ธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ด้วยการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งในส่วน
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ด้าน / เชื ่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
(SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

ของ Hard-Skills และ Soft-Skills เพื ่อให้มั ่นใจว่าผู ้นำรุ ่นใหม่ขององค์กรจะมี
ความพร้อมในการรับมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ ้น ซึ่ง
เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร ที่ต้องการปลูกฝังให้พนักงานมีความกล้าและพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา (Willing to Change) นอกจากนี้ยังเป็น
การตอกย้ำให้พนักงานตระหนักว่าองค์กรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา
ผู ้นำและโปรโมทพนักงานที ่มีศักยภาพจากภายในองค์กร (Promote from 
within) 
2.การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน การ
ดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน 
3.การจ้างงานท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  
 
 
 
 
 
  

2. การรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 
  

1. การพัฒนาเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่อง
การออมเงิน การจัดการทางการเงิน และอื่นๆ 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การกระจายการจ้างงานไปยังจังหวัดต่างๆ ทุก
ภูมิภาคของประเทศกว่า 4,900 สาขา 
3.การดำเนินโครงการสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย 
  

ลกูค้า / ชมุชน 
 
 
 
 
  

สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

1. การบริหารความเสี ่ยงประเด็น
สภาพภูมิอากาศ 

การบริหารและการจัดการความเสี่ยงจากการประเมินผลกระทบในกระบวนการ
การดำเนินธุรกิจ 

 
 
ชุ ม ช น  / 
ส่ิงแวดล้อม 
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ด้าน / เชื ่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
(SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

  2. การบรรเทาผลกระทบ 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั ่งยืน น้ำ , ไฟ, ขยะ/ของเสีย และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน 
3. ประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
4. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชุ ม ช น  / 
ส่ิงแวดล้อม 

 
การขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกล
ยุทธ์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกระบวนการในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์การ โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 

พนกังาน 

  - โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
  - สร้าง Leadership 

  - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

  - บริหารผลตอบแทน (PMS) 

  - โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน 

  - ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

  

2. การกำกับดูแลกิจการ 

1.ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล 

ลูกค้า / พนักงาน 
2.การคัดกรองคู่ค้ารายใหม่ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงาน 

   3. การบริหารความเสี่ยง  การทบทวนประเด็นและแนวโน้มที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ลูกค้า 
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ด้าน / เชื ่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
(SDGs) 

ประเด็น แนวทางการตอบสนอง ผู้มีส่วนได้เสีย 

  
4.  ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามกฎระ เ บ ี ยบ 
ข้อบังคับ 

1.ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
- การจัดการข้อร้องเรียน 
- การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
- การป้องกันการฟอกเงิน 
- การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
2.การปฏิบัติตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล และการลงทุนใน
เทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

ลูกค้า / พนักงาน 
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3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

• ห่วงโซ่คุณค่า  
บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล มีหลักบริหาร

ห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัท ยังใส่

ใจตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทาง Online 

การใช้สื่อบนกลุ่มเป้าหมายที่มีการพูดคุย นำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ทาง Social Media ได้แก่ Facebook , Line  ส่วนช่องทาง 

Offline เป็นการใช้สื ่อสิ ่งพิมพ์ ติดป้ายโฆษณาตามพื ้นที ่ต่างๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อโฆษณาโทรทัศน์ 

(Vendor/Supplier)  

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ทาง

บริษัท จึงให้ความสำคัญ ใส่ใจ ต่อการเข้าบริการลูกค้า การให้บริการหลังการขาย รวมไปถึงการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อ

นำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

   

 
การระบุ และวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือจัดลำดับความสำคัญ  
การบ่งช้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. บริษัทกำหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากขอบเขตของการมีส่วนร่วมและคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้ เสีย
ที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือบุคคล ที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงได้ รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมของ
บริษัทท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บริษัทได้กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื้องต้นออกเป็น กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทไว้ตามลำดับ ดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้น 
2. ลูกค้า 
3. พนักงาน 
4. คู่คา้และเจ้าหนี้ 
5. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
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6. คูแ่ขง่ 
แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความสำคัญของประเด็น โดยให้น้ำหนักจากอิทธิพลและการ
พึ่งพิงต่อบริษัท 

▪ อิทธิพล หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลมาก คือ กลุ่มที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายด้านกลยุทธ์ของ
บริษัท 

▪ พึ่งพิง หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการพึ่งพิงบริษัทมาก คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจาก
การดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้รายละเอียดเกีย่วกับการวิเคราะห์ผูม้ีส่วนได้เสีย แนวทางในการดำเนินธรุกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม ปรากฎใน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   

เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทำงานของ บริษัท ให้มี

สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งจากการ อุปโภค 

บริโภค, การควบคุมปริมาณของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)  รวมถึงการวางแผนภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ    ด้วย

วิธีการที่เหมาะสม เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ และ ผ้า  ลดละเลิกการใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณสถานที่ทำงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ

ประหยัด น้ำ  ให้ทุกหน่วยงานในองค์กร ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยรณรงค์ ให้ใช้ อย่างประหยัดและมีประสทิธิภาพ

สูงสุด คุ้มค่า ที่สุด โดยมีการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และประกาศ

นโยบายด้าน สิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น วารสารบริษัท 

“SAWAD-DEE”  และผ่านช่องทาง Intranet ของบริษัท  

พ่ึงพิง  คือ กลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ ทั้งทางบวกและ

ทางลบจากการดำเนินงาน

และกจิกรรมของบริษัท 

อิทธิพล คือ กลุ่มที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายด้านกลยุทธ์ของบริษัท 
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เป้าหมายและผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 

 บริษัทกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้า

แทนถุงพลาสติก การกำจัดของเสียและการใช้น้ำ การเดินทางภายในประเทศ ร้อยละ 5 ภายในปี 2566 

ผลการดำเนินงานในปี  

1. การใช้พลังงานที่ลดน้อยลงจากการใช้ไฟฟ้าและการรณรงค์ให้พนักงานที่ขึ้นลงชั้นเดียวหันมาใช้บันใดแทนการใช้

ลิฟต์เป็นการออกกำลังกายภายในตัว เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรงด้วยมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 20% 

2. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของน้ำมันรถใช้งานของเราออกมาเป็นคาร์บอนฟรุ๊ตป

ริ้นท์ได้ร้อยละ 20% 

3. การรณรงค์ให้พนักงานใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกช่วยลดโลกร้อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40% 

  4. การรณรงค์กำจัดของเสียด้วยการแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภท ช่วยลดปัญหามลพิษได้ร้อยละ 50% 

5. การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ไม่เปิดน้ำท้ิงไว้ ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำได้ร้อยละ 30% 

6. มาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่ผ่านมามีการให้พนักงาน WFH จำกัดการเดินทางมีส่วนช่วยลดสภาพมลพิษทาง

อากาศได้ร้อยละ 50% 

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564 

 ตลอดปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบาย และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนพัฒนาโครงการและ

ความคิดริเริ่มในหลากหลายรูปแบบท่ีส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมสวัสด์ิประหยัดพลังงาน 

ในปี 2564 บริษัทดำเนินสานต่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของการลดการใช้พลังงาน ซึ่งมีการสื่ อสารมาตรการของ

การรณรงค์การมีส่วนร่วมตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- การปรับปรุงเวลาเวลาเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมในสำนักงาน 

- ปิดไฟภายในอาคารและลานจอดรถตามเวลาที่กำหนด และเปิดเท่าท่ีจำเป็น 

- รณรงค์การถอดปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้เมื่อไม่ใช้หลังเลิกงาน 

- การรณรงค์ “ขึ้นลง บันได แทนการใช้ลิฟต์” 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างสื่อรณรงค์ 
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การจัดการของเสีย จาก 5 Rs สู่การคัดแยกขยะ 

 ในปี 2564 บริษัทได้ต่อยอดแผนการลดปริมาณขยะโดยยึดหลัก 5Rs (Reduce Reuse Recycle Reject Repair) 

ผ่านกระบวนการส่งเสริมการบริหารขยะ 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย, รวมถึงผ้าอนามัยและ

หน้ากากที่ใช้แล้ว ด้วยการนำชุดถังแยกประเภทขยะมาติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาท่ัวประเทศ 

                                        

    
 

ทรัพยากรน้ำ 

บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 อยู่ระหว่างการเก็บ

ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

ตัวอย่างสื่อกิจกรรม   

 
 
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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ปรับเปลี่ยนเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า 

 ในปี 2564 บริษัทได้มีแนวทางริเริ่มโครงการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานและ

มลภาวะที่เกิดจากการขนส่งและการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิผล 

▪ ลดคาร์บอนจาก Work From Anywhere 

 การประกาศใช้นโยบายการทำงานแบบ Work From Anywhere ซึ่งมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิด

จากการเดินทางเมื่อเทียบกับการทำงานในรูปแบบปกติได้มากกว่า 

▪ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน 

  บริษัทมีแนวสำหรับพนักงานที่ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการช่วยบรรเทาผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปสำหรับพนักงานทุกคนของศรีสวัสดิ์ ตลอดจน

มีการดำเนินโครงการหลากหลายรูปแบบ และการสื่อสารข้อมูลความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

▪ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า 

 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบในเชิงลบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการให้สินเชื่อและโอกาส

ทางการเงิน การลงทุน ผ่านการดำเนินการตามกรอบนโยบายการพิจารณาในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible 

Lending) รวมถึงสร้างเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในทุกกลุ่ม เพื่อแนวทางการ

เติบไปพร้อมกันแบบยั่งยืน 

▪ การสร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน 

 บริษัทมีแนวทางการทบทวนและปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับคู่ค้าธุ รกิจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทคู่ค้าท่ีส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเช่นกัน 

▪ การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ในปี 2564 บริษัทกำหนดให้มีมาตรการจัดการทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน

สำหรับพนักงานภายใน รวมถึงผู้รับเหมาภายนอก เช่นการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย

ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ การคัดแยกขยะทุกประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ ก่อนที่จะนำไปทิ้งในจุดวางถังที่

กำหนด เป็นต้น 

 บริษัทมีแผนดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจในการร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมา

โดยตลอดโดยการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานจัดซื้อจั ดจ้างที่คำนึงถึงผลกระทบ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบ พร้อมท้ังกำหนดเงื่อนไขให้คู่ค้าทางธุรกิจทุกรายรับทราบถึงระเบียบก่อนเริ่มดำเนินงานกับ

บริษัท ซึ ่งระบุแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนและสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย อยู่บนพื้นฐานของความเคารพในด้านสิทธิ

มนุษยชน รวมทั้งคำนึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 

บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้พนักงานทุกค นเล็งเห็นถึง

ความสำคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร และการมีส่วนร่วมผลักดันโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

โดยในปี 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2565 แยกตามประเภทของกิจกรรมดังนี้ 
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การใช้พลังงานภายในองค์กร เป้าหมาย 2565 

การใช้พลังงานท้ังหมด (เมกะวัตต ์– ช่ัวโมง) ลดลง 5 % จากการปรมิาณการใช้ปี 2564 
การปล่อยกาซเรือนกระจก  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง  
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ลดลง 5 % จากการปรมิาณการใช้ปี 2564 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม  
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ลดลง 5 % จากการปรมิาณการใช้ปี 2564 

การใช้น้ำภายในองค์กร  
ปริมาณน้ำประปาที่ซื้อมาใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร) ลดลง 5 % จากการปรมิาณการใช้ปี 2564 

การกำจัดของเสียภายในองค์กร  
ปริมาณของเสียทีไ่ม่อันตรายนำไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ ลดลง 5 % จากการปรมิาณการใช้ปี 2564 

ปริมาณของเสียทีไ่ม่อันตรายนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดลง 5 % จากการปรมิาณการใช้ปี 2564 
 

3.4  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม 

บริษัทมุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางการ
สื่อสารและการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
พนักงาน คู่ค้ำและเจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงโอกาสในการสื่อสารแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรตอ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

▪ โครงการที่สำคัญ ปี 2564 
โครงการ  สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป
ตามลักษณะความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับการตอบสนองความคาดหวังและข้อกังวลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัทท่ีแตกต่างกันไป
ตามตารางที่นำเสนอดังนี้ 

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การสานสัมพันธ์ และการตอบสนอง 



 

 
 

53 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังและประเด็น

สำคัญ 

การตอบสนอง 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน • ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจด
ทะเบียนพบผูล้งทุน 
(Opportunity Day) 

• เบอร์โทรของบริษัทและสาขา 
• หน่วยงานบริษัทที่ดูแลผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนโดยตรง เช่น ฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์  

• Website /FB/Page บริษัท 

• ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ของบริษัท หรือข้อมูล
ด้านอื่นๆที่ต้องการ 

• ติดต่อเพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม หรือสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประชุม 

• การดูแลรักษา
ผลประโยชน์และความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสีย 

• ความโปร่งใสในการ
ดำเนินธุรกิจ และการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท 

• สร้างโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

• การรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุน 

• การรับฟังปัญหา และ
การแก้ไข 

• การให้บริการด้านข้อมลู
ที่ครบถ้วน 

ลูกค้า สาขา (ท่ัวประเทศ) 

• เบอร์โทรของบริษัท และสาขา 
• หน่วยงานศูนย์บริการข้อมูล 

Call Center  
• Website /FB/Page บริษัท 
• พบปะลูกค้าผ่านกิจกรรมตา่งๆ 

 

• ผลิตภณัฑ์การเงินท่ี
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

• ขอรับบริการด้านการเงิน
หรือประกันภัยต่างๆ 

• ข้อมูลหรือรายละเอียด
ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

• ติดตามสถานะการอนุมตัิ 
และการพิจารณาสินเช่ือ 

• ร้องเรียน หรือให้ข้อมลู
เพื่อปรับปรุงสินคา้และ
บริการ 

• พัฒนาและนำเสนอ
ผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแตล่ะ
กลุ่ม 

• การให้บริการทีด่ีต่อ
ลูกค้า และรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้า 

• การรับฟังปัญหา และ
การแก้ไข 

• ให้บริการลูกค้าด้วย
ความเตม็ใจ และเปิด
โอกาสให้ลูกคา้ประเมิน
การบริการของพนักงาน 
 

พนักงาน • การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์บริษัท, Intranet, 
วารสารบริษัท, Line Group 
และ E-mail 

• การรับสิทธิประโยชน์
ต่างๆของบริษัท เช่น 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
หรือ การฝึกอบรม 

• การรักษาผลประโยชน์
ของพนักงาน (อธิบาย
เป็นรูปธรรม)  



 

 
 

54 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังและประเด็น

สำคัญ 

การตอบสนอง 

• การสำรวจความผูกพันของ
พนักงานท่ีมีต่อองค์กร ปีละ 1 
ครั้ง 

• หน่วยงานฝ่าย HR หรือหัวหน้า
งานโดยตรง 

• การรับทราบนโยบาย /
ประกาศตา่งๆ 

• การแจ้งข้อร้องเรียน / 
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

• การรับฟังปัญหาความ
คิดเห็น และการแก้ไข
ปัญหา 

ชุมชน สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

• สาขา (ท่ัวประเทศ) 
• เบอร์โทรของบริษัทและสาขา 
• หน่วยงานศูนย์บริการข้อมูล 

Call Center  

• การจัดทำโครงการต่างๆ 
เพื่อพัฒนาสังคม 

• การร่วมบริจาค หรือการ
จัดทำโครงการ CSR 

• การแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกียวข้องในสัมคม
ภาพรวม 

 

• การร่วมทำโครงการ
ต่างๆด้านการพัฒนา
สังคม 

• ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม
หรือจัดทำโครงการเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม
สอดแทรกใน
กระบวนการทำงาน 

 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  

บริษัท มีความตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ

บุคลากร, องค์กร,ลูกค้า,ชุมชน, สังคม และคู่ค้าทางธุรกิจ เราจึงได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท

ดำเนินกิจการ ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากลที่สำคัญ                                                       

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนทุกด้าน ส่งเสริมให้มีความเคารพในสิทธิ การ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่กระทำโดยบุคคลอื่น และปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยและต่างประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการ

สื่อสารเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้มีส่วนร่วมตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
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ผลการดำเนินงานด้านสังคม 

การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 

ผลการดำเนินงาน 

จำนวนพนักงาน  7,016  คน 
อัตราผลตอบแทนต่อพนักงาน (HC ROI)* 3.08 

จำนวนช่ัวโมงฝึกอบรมต่อพนักงานท้ังหมด  3.36  ช่ัวโมง 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อพนักงานท้ังหมด  108.48  บาท 

ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน  3.80 
อัตราการลาออกของพนักงาน (Employee Turnover Rate) 3.42 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือสังคมในช่วงการแพร่กระจายของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 

1,200,000  บาท 

 

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน 

 
เป้าหมายระยะยาวปี 2566 

 
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้น

หยุดงานเฉลี่ย 0.01 

 
เป้าหมายปี 2564 

 
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้น

หยุดงานเฉลี่ย 0.05 

 
ผลงานปี 2564 

 
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้น

หยุดงานเฉลี่ย 0.07 

 

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2564 
จำนวนการเจ็บป่วยจากการทำงาน 4 
อัตราการเจ็บป่วยจากจากการทำงานต่อช่ัวโมง 0.02 

จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงาน 10 

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยดุงานตอ่ช่ัวโมง 0.07 

จำนวนการเสียชีวิตจากการทำงาน 1 
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4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1 ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 5,037.94  ล้านบาท เทียบกับจำนวน 

4,790.83 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 247.11  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.16  โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

 รายได้ดอกเบี้ยในปี 2564 จำนวน 6,855.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ดอกเบีย้ของปี 2563 จำนวน 8,166.09 ล้านบาท 

ลดลง 1,310.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.05 เนื่องจากการที่บริษัทและธนาคารออมสิน ได้มีการลงทุนร่วมกันในบริษัท เงิน

สดทันใจ จำกัด ทำให้บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ซึ่งเดมิมสีภาพเปน็บริษัทย่อยของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทร่วม จึงทำให้

ไม่ได้นำรายได้ดอกเบี้ยของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด เข้ามารวมในงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้การแปรสภาพจากบริษัทย่อย

เป็นบริษัทร่วม ก็ส่งผลใหย้อดลูกหนี้รวมลดลงจาก 42,266 ล้านบาทในปี 2563 เหลือ 34,755 ล้านบาท ในปี 2564  

รายได้อื่นๆ ของปี 2564 จำนวน 3,375.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 548.57 ล้านบาท จากจำนวน 2,826.94 ล้านบาทในปี 2563 หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.41 โดยรายได้อืน่ๆ เติบโตขึ้นจากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ลดลง เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดลงจำนวน 310.84 ล้านบาท จากจำนวน 3,786.73 ล้านบาทในปี 2563 เป็นจำนวน 

3,475.89 ล้านบาทในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 8.21 รวมทั้งต้นทุนทางการเงินในปี 2564 จำนวน 790.68 ล้านบาท ลดลง

จำนวน 111.93 ล้านบาท จากจำนวน 902.61 ล้านบาทของปี 2563  

สำหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลดลงจำนวน 455.11 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่อจากคุณภาพลูกหนี้ท่ีดีขึ้น

ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงการประมาณการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 

สรุปผลการดำเนินงาน 

หน่วย:ล้านบาท ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้ 6,855.33 8,166.09 (1,310.76) (16.05) 

รายได้อื่นๆ 3,375.50 2,826.94 548.56 19.40 
รวมรายไดจ้ากการดำเนินงาน 10,230.83 10,993.03 (762.20) (6.93) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3,475.88 3,786.73 (310.85) (8.21) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

(455.10) 321.01 (776.11) (241.77) 

กำไรสุทธิ 5,037.94 4,790.84 247.10 5.16 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.44 3.32 0.12 3.61 
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สำหรับอัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญมีดังนี ้

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม(ลด) 
กำไรสุทธิต่อสินทรัพยเ์ฉลีย่ (ROA) 9.92 9.83 0.09 
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 0.20 0.22 (0.02) 

กำไรสุทธิต่อรายไดร้วม 49.24 43.58 5.66 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายไดร้วม 29.53 37.37 (7.84) 

 

รายได้หลัก 

 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซื้อ 682.15 6.67 103.04 0.94 447.93 4.57 

รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 5,947.95 58.14 7,823.81 71.17 6,791.33 69.35 

รายได้ดอกเบีย้จากธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ 225.23 2.20 239.23 2.18   

รายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภยั 666.81 6.52 666.71 6.06   

รายได้อื่น 2,708.69 26.48 2,158.19 19.65 2,554.00 26.08 

รวมรายได้ 10,230.83 100.00 10,993.03 100.00 9,793.26 100.00 

ในช่วงปี 2562- ปี 2564 รายได้หลักของกลุ ่มบริษัทฯ ซึ ่งได้แก่ดอกเบี้ยรับ เป็นดอกเบี้ยจากสินเชื ่อทะเบียนรถสำหรับ

หลักประกันรถทุกประเภท รวมถึงบ้านและที่ดินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61-71 ของรายได้รวม ส่วนในปี 2564 นั้น มี

การปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัทฯ โดยที่กลุ่มบริษัทฯมีการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ทำให้

บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด แปรสภาพจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ทำให้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมลดลง ในขณะที่ดอกเบี้ย

จากสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 1-7 ของรายได้รวม ซึ่งดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อเช่าซื้อในปี 2564 ที่เติบโตขึ้น

จากปี 2563 นั้นส่วนใหญ่เกิดจากการให้สินเช่ือเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ ดอกเบี้ยรับจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์มีสัดส่วนร้อยละ 2 

ของรายได้รวม และรายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัยมีสัดส่วนร้อยละ 6 ของรายได้รวม ส่วนรายได้อื ่น เช่น รายได้

ค่าธรรมเนียมและเบี้ยปรับต่างๆ และรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร ทรัพย์สินรอการขาย รายได้จากการรับจ้างติดตามหนี้ 

และรายได้จากการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้นคิดเป็นร้อยละ 20-26  ของรายได้รวม 
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รายได้อื่น 

รายได้อื่นจำแนกตามประเภท 

ปี 2564 ปี 2563  ปี 2562  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าธรรมเนยีม 764.11 28.21 675.26 31.29 1,309.50 51.33 

รายได้เบี้ยปรับ 178.14 6.58 344.00 15.94 466.42 18.28 

รายได้ค่าตดิตามหนี ้ 568.20 20.98 283.37 13.13 159.96 6.27 

รายได้ดอกเบีย้รับธนาคาร/กิจการที่เกี่ยวข้อง - - 0.08 0.00 21.71 0.85 

หนี้สูญไดร้ับคืน 324.70 11.99 418.27 19.38 393.50 15.42 

รายได้ค่าบรหิารจดัการ 252.15 9.31 - - - - 

รายได้จากการให้บริการ - - 3.30 0.12 3.30 0.13 

อื่นๆ 621.39 22.94 433.91 20.10 196.85 7.72 

รวมรายได้อื่น 2,708.69 100.00 2,158.19 100.00 2,551.24 100.00 

 

รายได้อื่นมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในลกัษณะที่สมัพันธ์โดยตรงกับการเตบิโตของรายได้หลัก รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 2,158.19 ล้านบาท 

ในปี 2563 เป็น 2,708.69 ล้านบาทในปี 2564 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นท่ีเพิ่มขึ้นตามจำนวนสัญญาและ/

หรือมูลคา่การปล่อยสินเช่ือ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการขอสินเช่ือตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงนิให้กู้ยืม ส่วนค่าเบีย้ปรับ

จากการชำระเงินล่าช้าลดลง เนือ่งจากบริษัทฯคำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกค้าท่ีไดร้ับผลกระทบตอ่การแพร่ระบาดของโควิด-

19 และรายได้คา่ติดตามทวงถามซึ่งคิดในอัตรา 200-3,000 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกนั รายได้ดังกลา่วรวมกันคดิ

เป็นประมาณร้อยละ 56-76  ของรายได้อื่นท้ังหมด 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบริการ 190.43 6.30 161.47 3.93 176.92 4.33 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,285.45 108.76 3,625.26 88.25 3,354.94 82.15 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (455.10) (15.07) 321.01 7.81 552.09 13.52 

รวมค่าใช้จ่าย 3,020.78 100.00 4,107.75 100.00 4,083.95 100.00 

ร้อยละต่อรายไดร้วม  29.53  37.37  41.70 

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนี้สูญและหนี้สงสยัจะ

สูญโดยค่าใช้จ่ายในการบริการ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์การตลาดรวมถึงค่าป้ายที่สาขา ค่าส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา  เป็นต้น ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการบริการ ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2562 – 2563 ตามการเติบโตของสาขาและพอร์ตลูกหนี้ ส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าเช่า ค่าบริหารจัดการ เป็นต้น ส่วนในปี 2564 นั้น มีการปรับโครงสร้าง
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ในกลุ่มบริษัทฯ โดยที่กลุ่มบริษัทฯมีการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ทำให้บริษัท เงินสดทันใจ 

จำกัด แปรสภาพจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจึงลดลง  

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
บริษัทจัดช้ันเงินให้สินเชื่อโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ 

โดยในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการคำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่

แตกต่างกันไป ได้แก่ 

 - ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้

รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

- ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนั ยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้

รายการเมื่อแรกเริ่ม ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

- ระดับที ่ 3 เมื ่อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื ่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที ่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  

ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอาย ุ

ในการคำนวณค่าเผื่อด้อยค่าภายใต้ วิธีการพิจารณาการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสินทรัพยแ์บบสามระดับ คา่

เผื่อด้อยค่าจะถูกคำนวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยคำนึงถึงข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเว้นค่าเผื่อด้อย

ค่าของเงินให้สินเช่ือให้แก่ลูกหนี้ท่ีเป็นสาระสำคัญ ค่าเผื่อด้อยค่าจะถูกคำนวณเป็นแบบรายสัญญา (Individual assessment)   

บริษัทจำกัดความสินทรัพย์ทางการเงินว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิตเมื่อมีข้อบ่งช้ีถึงการเสือ่มถอยของฐานะ

ทางการเงินลูกหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนีอ้ย่างมีนัยสำคญั โดยสินทรัพย์จะถูกจัดเป็นด้อยคา่ด้านเครดติ

เมื่อมีการค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยรวมกันเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันถึงกำหนดชำระหรอืมีปัจจัยที่บ่งช้ีว่าลูกหนี้ไม่มี

ความสามารถชำระหนี้ได้ โดยคำนิยามของด้อยค่าด้านเครดตินัน้นั้นสอดคล้องกับนิยามที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงภายใน

บริษัท  

ทั้งนี้เมื่อสินทรัพย์ถูกจัดเป็นสินทรพัย์ด้อยค่าด้านเครดิต จะถูกจัดชัน้เป็น ระดับที่ 3 หากลูกหนี้มีฐานะการเงินหรือผล

ประกอบการที่ดโีดยไมเ่ข้าเกณฑ์ดอ้ยค่าด้านเครดติ ให้สามารถท่ีปรบัช้ันเป็น  ระดบัท่ี 2 ได้ และสามารถจัดเป็น  ระดับที่ 1 ได้

หากไม่พบว่าความเสีย่งด้านเครดติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคญันับตั้งแตก่ารรับรูร้ายการเมื่อแรกเริม่ 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ สิ้นปี 2563 – ปี 2564 สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงิน

ให้กู้ยืมส่วนบุคคล เงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับ คิดเป็นร้อยละประมาณ 64-79 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ เงินลงทุน

ในลูกหนี้  อาคารและอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2563 

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯอยู่ที ่ 52,007 ล้านบาท แต่ปี 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงเหลือ 49,967 ล้านบาท 

เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด  

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบ้ียค้างรับ 

ตั้งแต่ปี 2563 ได้มีการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งองค์ประกอบของเงินให้สินเชื่อแก่

ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ จะประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อแบบมีหลักประกัน, เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อรายย่อยเพื่อการ

ประกอบอาชีพ และสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ 

เงินให้สินเช่ือแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยแสดงด้วยจำนวนหน้ีตามสัญญา หักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และค่าเผือ่

หนี้สงสัยจะสูญ โดยโครงสร้างลูกหนี้สุทธิตามประเภทสินเช่ือ มีสัดส่วนดังนี้ 

เงินให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 
31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินให้กู้ยืม 29,021 79.26 38,080 92.98 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 4,059 11.09 191 0.47 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซ้ือหรือเกิดรายการ 3,534 9.65 2,683 6.55 

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ 36,614 100.00 40,954 100.00 

รวมสินทรัพย์ 49.967  52,007  
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การวิเคราะห์คุณภาพของเงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จำนวนเงินที่ถึงกำหนดจ่ายตามสัญญาเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินให้กู้ยืม-ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี 25,723.28 60.23 35,396.82 74.93 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ-ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี 2,568.74 6.01 207.12 0.44 

หัก รายได้รอตัดบัญชี (3,900.69) (9.13) (3,943.40) (8.35) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 24,391.34 57.11 31,660.54 67.02 

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 20.81 0.05 8.86 0.02 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ 24,412.15 57.16 31,669.40 67.04 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (495.86) (1.16) (1,081.61) (2.29) 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี-สุทธิ 23,916.29 56.00 30,587.78 64.75 

เงินให้กู้ยืม-ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระใน 1-5 ปี 7,807.94 18.28 9,003.50 19.06 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ-ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระใน 1-5 ปี 3,315.74 7.76 20.46 0.04 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซ้ือหรือเมื่อเกิดรายการ 3,295.70 7.72 2,610.08 5.53 

หัก รายได้รอตัดบัญชี (1,846.69) (4.32) (1,234.79) (2.61) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 12,572.70 29.44 10,399.26 22.01 

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 364.79 0.85 197.59 0.42 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ 12,937.49 30.29 10,596.84 22.43 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (239.70) (0.56) (230.34) (0.49) 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระใน 1-5 ปี-สุทธิ 12,697.79 29.73 10,366.50 21.94 

เงินให้กู้ยืม 33,531.23 78.51 44,400.32 93.99 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 5,884.48 13.78 227.58 0.48 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซ้ือหรือเมื่อเกิดรายการ 3,295.70 7.72 2,610.08 5.53 

หัก รายได้รอตัดบัญชี (5,747.37) (13.46) (5,178.19) (10.96) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 36,964.03 86.54 42,059.79 89.04 
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จำนวนเงินที่ถึงกำหนดจ่ายตามสัญญาเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 385.60 0.90 206.45 0.44 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ 37,349.63 87.45 42,266.24 89.48 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (735.55) (1.72) (1,311.96) (2.78) 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับรวม-สุทธิ 36,614.08 85.72 40,954.28 86.70 

 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ 
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 29,561.69 79.15 26,914.35 63.68 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 2,878.85 7.71 11,064.30 26.18 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 1,248.59 3.34 1,479.91 3.50 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าเครดิตเมื่อซ้ือ หรือเมื่อเกิดรายการ 3,660.50 9.80 2,807.67 6.64 

รวม 37,349.63 100.00 42,266.24 100.00 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (735.55) (1.97) (1,311.96) (3.10) 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ 36,614.08 98.03 40,954.28 96.90 

ในปี 2563 เนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ทำให้มีการจัดชั้นลูกหนี้เป็น สินทรัพย์ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตคิดเป็นประมาณร้อยละ 63.68 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ของความเสี่ยงด้านเครดิตคิดเป็นร้อยละ 26.18 และสินทรัพย์การเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตคิดเป็นร้อยละ 3.50 ซึ่งหาก

พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 3.10 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯเห็นว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพียงพอต่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ส่วนในปี 2564 จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสีย่งด้านเครดิตคดิเป็นรอ้ยละ 79.15 สินทรัพย์

ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตคิดเป็นร้อยละ 7.71 และสินทรัพย์การเงินที่มีการด้อยค่า

ด้านเครดิตคิดเป็นร้อยละ 3.34 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น 

หนี้สิน 

ณ สิ้นปี 2562 – สิ้นปี 2563 หนี้สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

และหุ้นกู้ โดยหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 23,873 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เป็น 25,971  ล้านบาท ณ สิ้นปี 
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2563 มีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเพื่อการให้บริการปล่อยสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ และตามสัญญาให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้

กู้ยืมส่วนบุคคล แต่ในปี 2564 ยอดหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯลดลง เนื่องจากการลดเงินรับฝาก และผลจากการแปรสภาพบริษัท

ย่อยเป็นบริษัทร่วม ทำให้บริษัทร่วมสามารถกู้เงินได้จากผู้ร่วมลงทุนได้โดยตรง  

หนี้สินทีม่ีภาระดอกเบ้ีย 
 

โครงสร้างหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

 

งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินรับฝาก 169.90 0.89 5,234.10 20.15 6,348.33 26.59 

ตราสารหน้ีท่ีออก 6.00 0.03 6.00 0.02 6.00 0.03 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 500.00 2.61 - - 932.52 3.87 

ตั๋วแลกเงิน - - 200.00 0.77 980.00 4.11 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและ 

สัญญาเช่าทางการเงิน 

 

1,138.43 

 

5.95 

 

1,477.53 

 

5.69 

 

21.84 

 

0.09 

หู้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 14,073.44 73.52 14,815.64 57.05 11,220.29 47.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,254.77 17.00 4,237.90 16.32 4,327.53 18.32 

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 19,142.54 100.00 25,971.17 100.00 23,872.51 100.00 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตั๋วแลกเงิน  เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้

ในการซื้อลูกหนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงิน

รับฝากและตราสารหนี้ท่ีออก 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายลดหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยลดเงินรับฝากจาก ณ สิ้นปี 2563 ที่

มีเงินรับฝากจำนวน 5,234.10 ล้านบาท ลดลงเหลือ 169.90 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564  ลดลงร้อยละ 96.75 ทั้งนี้จากการทีเ่ข้า

ร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ทำให้บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด มีแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนทางการเงิน

ต่ำนอกเหนือจากแหล่งเงินทุนที่จะได้จากบริษัทแม่ จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงเหลือ 19,142.54 ล้าน

บาท ณ สิ้นปี 2564  

ในปี 2564 บริษัทมกีารออกและขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3,000 ล้านบาท มีอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 3.00-3.25  ต่อปี โดยหุ้นกู้ฯมีอายุ 2 ปี 5 เดือน ถึง 3 ปี เพื่อคืนหุ้นกู้ท่ีครบกำหนดชำระจำนวน 2,102 ล้านบาท 

รวมทั้งบริษัทฯได้มีวงเงินสินเช่ือระยะยาวกับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อีกจำนวน 4,775 ล้านบาท 
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สภาพคล่อง 

จุดประสงค์ของการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเงินทุนให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัติามภาระผูกพันทางการเงิน

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสามารถหาประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตามที่เกิดขึ้นได้ โดยภาระผูกพันทาง

การเงินของบริษัทฯ เกิดจากการชำระหนี้เมื่อครบกำหนด ความต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบกิจการเป็นต้น 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงิน 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นหลัก รองลงมาคือ การออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ การรับฝากเงิน และการออก
ตั๋วแลกเงิน โดยมากกว่าร้อยละ 40 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมดเป็นหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนใน 1-4 ปี 
ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดจำนวน  19,142.54  ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยัง
มีแหล่งเงินทุนท่ีมาจากส่วนของทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,373.15  ลา้นบาท  

โครงสร้างเงินทนุ 

ณ สิ้นป ี2562 ปี 2563 และ ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มอีตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.25 เท่า 1.16 เท่า และ 0.85  
เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนปรับลดลงเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของการ
ให้บริการสินเช่ือ ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินในรูปแบบต่างๆอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกำไรสะสมก็เติบโตขึ้นจากกำไรที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับ รวมทั้งในปี 2562-2563 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมาก
เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อขายแก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงและมีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สำคัญ 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่สำคัญจำแนก

ตามระยะเวลาครบกำหนด 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แหล่งที่มาของเงินทุน           

หน้ีสินระยะสั้น  9,946.67 43.16 11,043.95 22.61 12,601.43 29.37 

หน้ีสินระยะยาว 9,199.57 23.26 14,942.28 30.81 11,271.08 26.27 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

-ทุนชำระแล้ว 1,373.15 3.16 1,373.15 2.81 1,336.25 3.11 

-กำไรสะสม  26.39 15,133.50 30.98 13,209.64 30.78 

-ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 6,207.18 3.93 6,207.18 12.71 4,455.07 10.38 

- ส่วนเกินมลูค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์

36.19 0.10 36.19 0.07 36.19 0.08 

แหล่งที่มาของเงินทุน-รวม 36,285.64 100.00 48,845.41 100.00 42,909.66 100.00 
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แหล่งใช้ไปของเงินทุน       

ไม่เกิน 1 ปี 23,916.28 71.74 30,587.78 74.69 29,267.03 74.11 

1 ปี ขึ้นไป 12,697.80 28.26 10,366.50 25.31 10,221.94 25.89 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน-รวม 36,614.08 100.00 40,954.28 100.00 39,488.97 100.00 

 

4.2 ข้อมูลจากงบการเงิน 

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี  31ธันวาคม  2562 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด โดยนางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3442 ได้

ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด โดยนางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3442 ได้

ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควร ใน สาระสำคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี  31ธันวาคม 2564 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด โดยนายไพบูล ตันกูล ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 ได้

ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ที่ได้ตรวจสอบแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,688.65 5.38 1,837.59 3.53 1,648.91 3.53 
เงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ - - - - 0.52 0.00 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตัดจำหนา่ย 0.52  0.52    
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
0.00 0.00 

ส่วนของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนด
ชำระภายใน1 ปี-สุทธ ิ 23,916.28 

 
47.86 30,587.78 

 
58.81 29,267.78 

 
64.38 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกันและดอกเบี้ยค้าง
รับ 1,883.51 

 
3.77  

 
 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน 500.00 1.00 4,350.00 8.36 670.00 1.47 
ลูกหนี้อื่น 1,542.40 3.09 823.35 1.58 819.99 1.80 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ 722.48 1.45 664.72 1.28 771.14 1.70 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 77.21 0.15 20.39 0.04 83.09 0.18 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31,331.05 62.70 38,284.35 73.61 33,260.68 73.16 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
หรือขาดทุน 1,710.14 

 
3.42 73.96 

 
0.14  

 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 37.13 

 
0.07 120.21 

 
0.23  

 

เงินลงทุนระยะยาว – สุทธ ิ - - - - 550.58 1.21 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,470.46 2.94     
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธ ิ 12,697.80 25.42 10,366.50 19.93 10,221.94 22.48 
ที่ดิน อาคาร สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์สุทธิ 611.19 1.22 641.74 1.23 640.26 1.41 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธ ิ 1,113.33 2.23 1,497.14 2.88   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธ ิ 622.47 1.25 605.14 1.16 568.11 1.25 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 164.68 0.33 245.63 0.47 83.23 0.18 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 208.62 0.42 172.70 0.33 136.82 0.30 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,635.81 37.29 13,723.02 26.39 12,200.93 26.84 

รวมสินทรัพย ์ 49,966.86 100.00 52,007.37 100.00 45,461.61 100.00 

หนี้สิน       
เงินรับฝาก 169.90 0.34 5,234.10 10.06 6,348.33 13.96 
ตราสารหนี้ที่ออก 6.00 0.01 6.00 0.01 6.00 0.01 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 500.00 1.00 200.00 0.38 1,903.52 4.19 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบ     
      กำหนดชำระภายใน 1 ป ี 2,798.77 

 
5.60 1,307.13 

 
2.51 1,937.41 

 
4.26 

หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ึงกำหนดชำระภายใน 1 ป ี 508.66 1.02 544.54 1.05 15.07 0.03 
เจ้าหนี้อื่น 2,694.98 5.39 940.58 1.81 662.66 1.46 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 671.29 1.34 618.64 1.19 492.37 1.08 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแ์ละไม่มีหลักประกัน 5,793.80 11.60 3,752.18 7.21 2,391.10 5.26 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 108.59 0.22 55.82 0.11 60.19 0.13 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,251.99 26.52 12,658.98 24.34 13,816.66 30.39 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 456.00 0.91 2,930.77 5.64 2,435.12 5.36 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 204.46 0.41 124.22 0.24 136.00 0.30 
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน 3.70 0.01 15.06 0.03   
หนี้สินตามสัญญาเช่า 629.77 1.26 932.99 1.79 6.77 0.01 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน 8,279.63 16.57 11,063.46 21.27 8,829.19 19.42 
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 48.15 0.10 68.61 0.13 46.15 0.10 
ประมาณการค่ารื้อถอน 117.83 0.24 143.41 0.28   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,739.54 19.49 15,278.51 29.38 11,453.24 25.19 

รวมหนี้สิน 22,991.53 46.01 27,937.49 53.72 25,269.90 55.59 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 1.429.01 2.86 1,428.08 2.75 1,374.66 3.02 
ทุนชำระแล้ว 1,373.15 2.75 1,373.15 2.64 1,336.25 2.94 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 6,207.18 12.42 6,207.18 11.94 4,455.07 9.80 
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว : สำรองตามกฎหมาย 142.90 0.29 142.81 0.27 130.06 0.29 
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร 17,263.48 34.55 15,003.84 28.85 13,080.82 28.77 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 36.19 0.07 36.19 0.07 36.19 0.08 
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย 

 
(320.15) 

 
(0.64) 

 
(665.15) 

 
(1.28) 

 
(648.78) 

 
(1.43) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (4.89) (0.01) (13.15) (0.03) (1.24) (0.00) 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 2,277.47 4.56 1,985.01 3.82 1,803.34 3.97 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
26,975.33 

 
53.99 24,069.88 

 
46.28 20,191.71 

 
44.41 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,966.86 100.00 52,007.37 100.00 45,461.61 100.00 

 

 

  งบการเงินรวม 

งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได ้        
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซ้ือ 682.15 6.67 103.04 0.94 447.93 4.57 
ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม 5,947.95 58.14 8,063.05 73.35 6,791.33 69.34 
รายได้อื่น 3,600.73 35.19 2,826.94 25.72 2,554.00 26.08 

รวมรายได ้ 10,230.83 100.00 10,993.03 100.00 9,793.26 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ค่าใช้จ่ายในการบริการ 190.43 1.86 161.47 1.47 176.92 1.81 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,285.46 32.11 3,625.26 32.98 3,354.94 34.26 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (455.11) (4.45) 321.01 2.92 552.09 5.64 

รวมค่าใช้จา่ย 3,020.78 29.53 4,107.74 37.37 4,083.95 41.70 

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 7,210.05 70.47 6,885.29 62.63 5,709.31 58.30 
ต้นทุนทางการเงิน (790.68) (7.73) (902.61) (8.21) (828.30) (8.46) 
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (28.94) (0.28)     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,352.49) (13.22) (1,191.84) (10.84) (952.27) (9.72) 
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กำไรสุทธิสำหรบัป ี 5,037.94 49.24 4,790.84 43.58 3,928.75 40.12 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น) 3.44 3.32 2.85 
จำนวนหุ้นถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 1,373,152 1,357,523 1,319,026 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 

 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563  ปี 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,390.43 5,982.67 4,881.02 
รายการปรับปรุง:    
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน (31.08) (54.81)  
ก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (40.28) (60.28)  
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทนุ (230.90)   
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทนุของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 28.94   
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 846.93 874.18 229.94 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการปรับมลูค่าเงินลงทนุ    
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ   (3.26) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 4.54 2.99 3.49 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน   1.03 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายอาคารอปุกรณ์ (19.93) (6.47) (0.84) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 33.82 (1.29) 10.53 
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (3.51) (4.51)  
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย 87.94 114.24 29.50 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย   (35.45) 
ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (455.10) 321.01  
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู   552.09 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 14.63 18.72 16.38 
ดอกเบีย้รับ (6,981.99) (8,182.55) (7,239.26) 
ต้นทนุทางการเงิน 761.36 881.07 828.30 
ค่าตดัจ าหนา่ยสว่นต ่ามลูค่าเงินลงทนุในหุ้นกู้  (0.01) 0.43 0.77 
ค่าตดัจ าหนา่ยต้นทนุการออกหุ้นกู้  24.60 17.32 8.03 
ต้นทนุค่ารือ้ถอน 4.72 4.21 0.28 
เงินปันผลรับ (0.57) (2.04) (2.77) 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน:    
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ (2,007.64) (2,250.88) (7,284.88) 
ลกูหนีอ่ื้น (431.66) 29.04 (268.29) 
สินทรัพย์รอการขายสุทธิ (355.64) (6.53) (153.06) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (20.12) (3.89) (8.55) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (38.65) (35.46) (4.85) 
เงินรับฝาก (5,064.19) (1,114.24) (925.64) 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563  ปี 2562 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน 3,850.00 (3,680.00) (70.00) 
เจ้าหนี้อื่น 1,033.09 253.45 (44.73) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 54.39 (4.58) (24.59) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (0.34) - - 

เงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (2,546.23) (6,908.16) (9,504.82) 
ดอกเบี้ยรับ 6,898.77 7,979.11 7,216.02 
ดอกเบี้ยจ่าย (732.40) (821.71) (853.49) 
ภาษีเงินได้จ่าย (855.78) (1,063.08) (850.03) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 2,764.37 (813.84) (3,992.32) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน 164.68 427.78  
เงินสดรับ(จ่าย)เพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย   173.00 
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (1,650.00)   
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป   2.50 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,915.00   
เงินสดรับ(จ่าย)เพ่ือเงินลงทนุในบริษัทย่อย 33.42 80.18 - 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 26.83 7.36 52.77 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (177.19) (252.12) (289.75) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (18.55) (13.82) (4.39) 
เงินสดรับจากเงินปนัผล 0.57 2.04 2.77 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 2,294.75 251.41 (68.10) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 3,000.00 2,070.00 21,708.91 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง) (2,700.00) (3,773.52) (23,855.38) 
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ในการซื้อลูกหนี้   (338.83) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 2,986.90 5,969.12 3,532.67 
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (3,753.70) (2,391.10) (1,258.50) 
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ   (30.56) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,600.00 1,775.00 3,800.00 
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,583.13) (1,909.63) (2,873.30) 
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย (1,819.07) 18.82 - 
เงินสดจ่ายเพ่ือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงนิลงทุนในบริษัทย่อย   (479.86) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ไม่สูญเสียอำนาจควบคุม   17.97 
เงินสดรับจากการเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนาจควบคุม 

1,365.50   

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (163.75) (222.76)  

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน  1,789.01 3,098.31 

เงินปันผลจ่าย (2,470.43) (1,922.10) (14.75) 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563  ปี 2562 
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า (670.28) (652.07)  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,207.96) 750.78 3,306.67 

เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) – สุทธิ 851.16 188.36 (753.74) 

(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

 
(0.10) 

 
0.32 

 
(6.85) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,837.59 1,648.91 2,409.50 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 2,688.65 1,837.59 1,648.91 

4.3  อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน 

อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร       

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)/1 ร้อยละ 17.68 21.19 21.86 

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)/2 ร้อยละ 3.51 3.62 3.57 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) ร้อยละ 14.17 17.57 18.29 

อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) ร้อยละ 49.24 43.58 40.12 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ร้อยละ 19.74 21.65 23.23 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) ร้อยละ 9.92 9.83 9.28 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  เท่า 0.20 0.23 0.23 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) เท่า 0.85 1.16 1.25 

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.71 1.08 1.18 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี
เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net 
debt to EBITDA ratio) 

เท่า 2.04 3.11 3.74 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 
(interest coverage ratio : ICR) /3 

เท่า 5.94 1.30 -2.68 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี ้ (debt 
service coverage ratio : DSCR) /4 

เท่า 0.82 0.70 0.47 

อัตราส่วนเงินรับฝากต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เท่า 0.01 0.20 0.27 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด 

เท่า 
 

0.51 0.43 0.53 

อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม เท่า 0.16 0.15 0.21 

อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย  
(B/E size to interest bearing debt ratio) 

เท่า 
 

0.00 0.01 0.04 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)   เท่า 2.36 3.02 2.41 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) เท่า 1.94 1.74 1.68 
อัตราการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) /5 ร้อยละ 65.64 240.72 1,889.35 

หมายเหตุ /1 อัตราดอกเบี้ยรับ คือ รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม/ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและให้กู้ยืมเฉลี่ย 
 /2 อัตราดอกเบี้ยจ่าย คือต้นทุนทางการเงิน/เงินกู้จากสถาบันการเงินบวก เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
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 /3  อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษีเงินได้,ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย/ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน 

/4  อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษีเงินได้,ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) / 
   ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD) รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 

 /5  อัตราการจ่ายปันผลคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน 

5.1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
สถานท่ีตั้งสำนักงานใหญ ่ : เลขท่ี 99/392 อาคารศรีสวสัดิ์ ช้ัน 4,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น 
เลขทะเบยีนบริษัท : 0107556000400 
ทุนจดทะเบียน : 1,429,009,569  บาท 
ทุนชำระแล้ว : 1,373,152,393 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจำนวน 1,373,152,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
Website : www.sawad.co.th 
โทรศัพท ์  : 0-2693-5555 
โทรสาร : 0-2573-1565 
บุคคลอ้างอิง   
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

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

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

 : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-2222 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-2222 

 : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลสั จำกัด 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร์ ช้ัน 3/1  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

http://www.sawad.co.th/
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โทร. 0-2680-4037 
ผู้สอบบญัช ี : นางไพบูล  ตันกูล                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 หรือ 

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือ 
น.ส.สินสิริ  ทังสมบตัิ           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จำกัด 
ช้ัน 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2344-1000  โทรสาร  0-2286-5050  

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จำกัด 
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ช้ัน 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 
ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 

 

5.2  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุม่บริษัทฯ มิไดม้ีคดีความที่อาจมผีลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มี

จำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือท่ีอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ อย่างมีนัยสำคญัและไม่

สามารถประเมินเป็นผลกระทบเปน็ตัวเลขได้ มีแต่คดีที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯซึ่งเปน็ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั

ฯ 

สถาบันการเงินท่ีตดิต่อประจำ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

2. ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) 

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกดั (มหาชน) 

5. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จำกดั (มหาชน) 

6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

8. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

9. ธนาคารออมสิน 

10. ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
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ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกจิการ 

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท

ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้           ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้อง

มีคุณสมบัตคิรบตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรอื 

กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกับ           การพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ 

เป็นต้น  

นิยามกรรมการอิสระ 

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญาตต่อสำนักงานท้ังนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้อนุญาต 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กลต. 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
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บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน กลต.  

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงาน 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

12. เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 

13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการ 

14. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งได้เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน  
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมกีารตัดสินใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มหีรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง

วิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือ 6. หรือ 14. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาความเป็น

อิสระ ที่แท้จริงของกรรมการอสิระเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นวา่การแต่งตั้ง

บุคคลดังกลา่วไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อไปนี้ใน

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอสิระด้วย 

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ    ก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่ง และกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก นอกจากพ้น
ตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื ่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก 

นอกจากน้ีข้อบังคับของบริษัทฯ ยังมีข้อกำหนดต่อไปนี้ 

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการ
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ    เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น             ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

 
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 
 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการแยกกันอย่างชัดเจน โดยที่ ประธานกรรมการบริษัท มิได้เป็นบุคคล
เดียวกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส ำคัญเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะที่ฝ่าย
จัดการที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดูแล ทำหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด  

 
การพัฒนากรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท   
เข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และนำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

(3) คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึง
สิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี  
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ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้จัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมในส่วนของกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
ไปของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ 

เนื้อหา ผู้จัด ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม 

การเตรียมความพร้อมกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal 
Data Protection 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ 

กรรมการอิสระ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

เลขานุการบริษัท 

การ เตร ี ยมความพร ้ อมจ ั ดทำ 
Sustainability Disclosure ต า ม 
One Report  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัท 

หลักสูตรการรายงานความยั ่งยืน
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัท 

SD Professional Sharing ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการบริษัท 

 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
 บริษัทฯกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายคณะและ
รายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้กรรมการสามารถนำผลการประเมิน
ไปพัฒนาตนเอง 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้ 
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(1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระ พร้อมคำอธิบายและเหตุผล แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันนัด
ประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และในกรณีที่มีผู้
ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น 

(3) กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่
จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

(4) กำหนดวิธีการให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

(6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยว โยง 
การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
(8) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน

ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี   
(9) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้

ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและเป็นเวลา 48ชั่วโมงภายหลัง
ข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย 

(10) กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ 
 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี ่ยวกับฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด และจัดให้มีการให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ
ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ดังนี้ 

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
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2) กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ ไม่
ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวม
ความถึง   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วยผู้ใดที่
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง 

4) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้าม  
มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็น
เวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย 

5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า จะต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง  

6) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน กลต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขาย 
ภายใน 3 วันทำการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด  และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ 
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง 

 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 กลุ่มบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจคล้ายๆกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจได้  ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯจึง
ได้แบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่างบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีนโยบาย มาตรการและกำหนดเกณฑ์พร้อมคู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในขั้นตอนการให้
สินเช่ือเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนอง
และปฏิบัติตามจากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยก
หน้าท่ีเพื่อไม่ให้เอื้อต่อการกระทำทุจริต และมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เพื่อให้มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัช่ันของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้กำหนดบทบาทหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
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1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี ้

1.1.1 กำหนดและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอรร์ัปชั่น 

1.1.2 อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบตัสิำหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน 

1.1.3 กำกับดูแลให้มรีะบบท่ีสนับสนุนตอ่ต้านการคอรร์ัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ดังนี ้

1.2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 

1.2.2 สอบทานให้มีการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ ดังนี้ 

1.3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และควบคมุดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัตติาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มาตรการต่อต้านการคอรร์ัปชั่นและระเบียบปฏิบัตติ่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง

สื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย 

1.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไป มีหน้าที่ ดังนี้  

1.4.1 ควบคุมและกำกับให้มีการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันไปปฏบิัติไดจ้ริง สามารถระบุความเสีย่ง 

ตรวจสอบ และบริหารจัดการให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และ

ทันเวลา 

1.4.2 สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอรร์ัปชั่นขององค์กร

บรรลผุล 

1.5 พนักงาน  มีหน้าที่ ดังนี ้

1.5.1 ทำความเข้าใจและปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  รวมถึงมาตรการอื่นๆ(ถ้ามี) และเข้า

ร่วมการฝึกอบรมตามที่บริษัทฯกำหนด 

1.5.2 แจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยวา่จะมีการคอรร์ัปชั่น ให้ความร่วมมือในการสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในการกระทำการคอร์รัปชั่น  

1.5.3 พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปช่ันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบัตติาม

มาตรการหรือขั้นตอนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีมี

กระบวนการหลักซึ่งมีความเสี่ยงตอ่การคอร์รัปช่ัน เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง, งานสินเช่ือ, การพนักงาน,  

งานการเงิน 

1.6 สายงานตรวจสอบ มีหน้าที่ ดังนี ้

1.6.1 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ  ระเบียบ

ปฏิบัติ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความ

เสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันท่ีอาจเกดิขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1.6.2 พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน และจัดใหห้น่วยงานภายในองค์กรประเมิน

ความเสีย่งด้านคอรร์ัปชั่น 

1.6.3 สรุปประเมินความเสี่ยงนำเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดับองค์กร  

1.6.4 รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันท่ีฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความ

เสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันอย่างน้อยทุก 3 ปี  

1.7  หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดังน้ี 

1.7.1 บริหารทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 

1.7.2 จัดให้มีกระบวนการคดัเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษที่เกี่ยวกับการปฏบิัติด้าน

การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1.7.3 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบตัิในแนวทางต่อต้านการคอรร์ัปชัน่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำท่ี

อาจเข้าข่ายการคอร์รัปช่ัน 

1.7.4 สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันและกิจกรรมที่เกีย่วข้องเพื่อสร้างจิตสำนึก

ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ปราศจากการคอรร์ัปชั่น 

1.8 หน่วยงานบัญชีและการเงิน มีหนา้ที่ดังนี ้

1.8.1 บันทึก เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีรับจ่ายและภาษี 

1.8.2 ดำเนินข้ันตอนการปฏิบัติงานทางการเงินการบญัชีให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับ

รองทั่วไป 

1.8.3 ดำเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้จา่ยตามระเบยีบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย คู่มือ

อนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน และสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

2. กรอบการควบคุม 

2.1  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชาและมี

การอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมรีะบบควบคมุภายใน กระบวนการสอบทานและ

ควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงาน

ทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและข้อกำหนดของบริษัทฯ 

2.2  แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปช่ันตามรูปแบบการคอร์รัปช่ันหลักๆ 

ดังนี ้

2.2.1 การให้และรับสินบน 
2.2.1.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดับ ให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั้งสิน้ 

เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผูอ้ื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง 
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2.2.1.2 ห้ามเป็นตัวกลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใดๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ  

2.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 

การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น กับลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทาง

ธุรกิจให้ปฏิบัตติามระเบยีบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือ

ผลประโยชน์อื่น ทั้งนี้ให้ยึดหลกัการต่อต้านคอร์รัปช่ัน และตอ้งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ

ตรวจสอบได ้

2.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ

นักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯ เพ่ือดำเนินการดังกลา่ว 

2.2.4 การบริจาคเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงิน  สนับสนุน 
2.2.4.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพยส์ินเพือ่การกุศล การสาธารณประโยชน์ และการใหเ้งิน

สนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดตอ่ศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ 

ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม 

2.2.4.2 การให้หรือรับเงิน หรือทรัพยส์ินบริจาคเพื่อการกศุลหรือเงินสนับสนนุนั้น ต้องไม่ได้ถูก

นำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

2.2.4.3 การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฎิบัติตามระเบยีบขั้นตอน

การปฎิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มอือำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานท่ี

บริษัทกำหนด ท้ังนี้การเบิกจ่ายตอ้งระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ 

2.3 การหมุนเวียนการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

สนับสนุนให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีมีความเสีย่งต่อคอร์รัปช่ัน เช่น 

หน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง การโยกยา้ยสาขา เป็นต้น  

3) แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 
5.1 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานท่ีขัดแย้งต่อระเบียบคำสั่งของ
บริษัทหรือเห็นการกระทำที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสัยว่าเป็นการกระทำที่คอร์รัปชั ่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบข้อมูลดังกล่าว 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถขอคำปรึกษาผู้บังคับบัญชา  

5.2 ผู้ที่พบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการกระทำท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปช่ัน หรือ ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการ
ต่อต้านการคอร์รัปช่ันสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรยีนโดยช่องทางใดทางหนึ่งของบริษัท ดังนี้               

• แจ้งโดยตรงท่ี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ          

• แจ้งโดยตรงท่ี ประธานกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                

• แจ้งผู้บังคับบัญชา    
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กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บรหิารระดับสูง หรือกรรมการบรษิัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          

5.3 พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงตา่งๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้า
ข่ายการคอรร์ัปชั่น 

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบเรื่อง 
การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน 
 
6.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

ในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริษัท นั้น การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งที่มีค่าอย่าง ยิ ่งต่อ

ความสำเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงาม

ของพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้เป็นผลโดยตรงต่อความ

เชื่อมั่นของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของบริษัท คือ การทำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ และเคารพในสิทธิ

ของผู้ค้า และลูกค้าของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งอื่น ๆ ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบังคับ 

ประกาศ หรือคำสัง่ใด ๆ ขัดแย้งกับข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนี้แทน 

พนักงานระดับผู้บริหารทุกคน ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป กล่าวคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียนของ
บริษัท ซึ่งประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที ่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง และทรัพย์สินของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน 
(4) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อเป็น

แบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลอง
ธรรม 

(5) ต้องร ักษาไว้ซ ึ ่งผลประโยชน์และความลับของบร ิษ ัท ของล ูกค้า หร ือที ่ เก ี ่ยวกับกิจการใด ๆ ที่  
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของ
บริษัท จะต้องกระทำตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และต้องกระทำด้วยค วาม
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้นสภาพ
ของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ 
หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ใหก้ับ
บริษัท พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ 



 

 
 

84 

(6) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรอืจาก
ภัยพิบัติใด ๆ เท่าที่สามารถจะทำได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่นำสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของ
บริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

(7) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของ
บริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในบริษัท 

(8) ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมท่ีจะทำงานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกำกับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

วินัย และข้อกำหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง
และภาพลักษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัต ิ
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียของบริษัท และ

ของตนเอง กล่าวคือ 

(1) ใช้เวลาทำงานของบริษัท ไปทำอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจครอบงำการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าท่ีและเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 
(5) ทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทำการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี 

เพื่อให้งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายต่อ

บริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขัดขวาง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอำนาจหน้าท่ีในบริษัท หรือ

ออกคำสั่งใด ๆ ให้พนักงานปฏิบัติในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ทำผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ทำ

ธุรกิจกับบริษัท หรือการเลี้ยงรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามประเพณี
นิยม หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันนำมาซึ่งชื่อเสียงทางการ
ค้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายทราบทันที 

(11) ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้าหรือ
คู่ค้า ซึง่นับว่าเป็นการขัดแย้งต่อนโยบายของบริษัท 
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(12)  กระทำการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการดำเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์
ใดๆ ก็ตาม 

(13) ชำระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทำให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการชำระเงิน หรือการจัดการ
ทางธุรกิจนั้น ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการชำระเงินหรือการ
จัดการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานได้ว่ามีหนี้สินล้นพ้น
ตัว 

(15) ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือท่ีบริษัทได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
(16) ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
(17) กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงานท่ีไม่ใช่สายจัดซื้อขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจำเป็นที่จะต้องขอการสนับสนนุ

ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซื้อเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ) 

(19) กระทำการอันเป็นการละเลย หรือเอื้ออำนวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ซึ่งการกระทำผิดของผู้ให้บริการ ตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) การฝ่าฝืนท่ีไม่ร้ายแรง: ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณอ์ักษร  ซึ่งจะระบุลักษณะของการฝ่าฝืน
รวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิ นัยซึ่งแต่งตั้งโดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการวินัยเป็นที่สิ้นสุด หากมีการฝ่า
ฝืนเป็นครั ้งที ่สอง หรือผู ้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนนั้น 
ผู้บริหารดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้ เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมูล
ความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ต่อบุคคลที่สาม และการกระทำใด ๆ ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณ
ของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสำคัญใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา: บริษัท อาจ
พิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จำเป็นต้องออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

 
6.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ 
 
พัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้นในระหว่างปี 2564 จึงได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลกิจการ ดังน้ี 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
กำหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการดำเนินการด้านความยั่งยืน 



 

 
 

86 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระให้สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปีหรือ 3 วาระ
ติดต่อกัน  

- กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของตน 

- กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความเคารพสิทธิ
มนุษยชนทุกด้าน ส่งเสริมให้มีความเคารพในสิทธิ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการ
ละเมิดสิทธิมนุษยขน หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยบุคคลอื่น และปฏิบัติตาม
กฎหมายประเทศไทยและต่างประเทศท่ีบริษัทดำเนินธุรกิจ 

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
- แต่งตั้ง นายวิชิต  พยุหนาวีชัย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจและการบริหารความ

เสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในปี 2564 เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ 

 
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 ในปี 2564 บริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการในหมวดต่างๆดังนี้ 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่  
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  โดยในปี 2564 บริษัทฯได้จัดการประชุมวสิามัญผู้
ถือหุ้น 1 ครั้งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันทำการของบริษัทฯ 
โดยการจัดประชุมบริษัทฯคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯจัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังรุนแรง 
ส่วนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯจัดการประชุมที่โรงแรมดิเอมเมอร์รัล กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก 

บริษัทฯส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือโดยเปิดลงทะเบียนก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และหากผู้ถอืหุ้น
ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทแทนได้ โดยบริษัทฯได้
จัดเตรียมกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รบัมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 2 คน และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม อีกท้ังผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯจัดเตรยีมไว้ 3 รูปแบบจากเว็ปไซด์ของบริษัทฯ 
และบริษัทฯจัดเตรียมสถานที่ การลงทะเบียน การประมวลผลการนับคะแนนเสียงด้วยบาร์โค้ด เพื่อความรวดเร็ว พร้อมทั้ง
เตรียมอากรแสตมป์ไว้สำหรับการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ 
บริษัทฯจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ ข้อมูลและเอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นการล่วงหน้าบนเว็ปไซด์ของบริษัทฯไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และไม่น้อยกว่า 21 วันก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 และวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคือวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่ง
เป็นการเผยแพร่ล่วงหน้า 24 วัน ซึ่งเวลาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระก็ได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
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การเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุ คคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัท 

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัท เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระหรือ
เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างไร  

การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปี 2564 ซึ่งบริษัทฯมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วงเวลาการจัดประชุมอยู่ในช่วงเวลาของการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นบริษัทฯจึงจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่ง
มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 92.31 สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดประชุมที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเขา้ร่วม
ประชุมเป็น 2 รูปแบบคือประชุมด้วยตนเองในห้องประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ 
คิดเป็นร้อยละ 92.31  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้
เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม จัดสรรเวลาในแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ รวมทั้งให้กรรมการที่เกี่ยวข้องตอบคำถามหรือให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น  

การบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเปิดเผยมติของที่ประชุมผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด และเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็ปไซด์ของบริษัท รวมทั้ง
จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วัน 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม เช่น ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระ พร้อมคำอธิบาย
และเหตุผล แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้องกำหนด และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษตามความ
เหมาะสม กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออก
เสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนั้นๆ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่   
ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม 
และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชนใ์น
การดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย นอกจากน้ี ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
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ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้
ถือหุ ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยั ่งยืน เพื ่อสร้างมูลค่ าเพิ ่ม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 

ลูกค้า  : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกคา้
จะต้องได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
คุณภาพของบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง 
และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พนักงาน : 
 

ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
การพัฒนาศักยภาพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และ      เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมั ่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทำงาน เป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานให้มี
ความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

คู่ค้าและเจ้าหนี้: คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ 
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกา   ที่กำหนด
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เร ียก ไม่ร ับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื ่อนไขต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การ
ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู ่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน         ไม่กีด
กันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา 
ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม
ต่อการแข่งขัน    

ชุมชน สังคม :  
และ 
สิ่งแวดล้อม 

มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม      ตลอดจนคำนึงถึงการ ดำเนิน
ธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดำเนินการใด ๆ 
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 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
ฯ เช่นงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ 
เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เปิดเผย
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี  
เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้ง  ที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่  

 บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง 
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ
ทางการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยในปี 
2564 ผู้บริหารระดับสูงและนักลงทุนสัมพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านกิจกรรมสื่อสารต่างๆดังนี้  

กิจกรรม จำนวนคร้ัง จำนวนบริษัท จำนวนราย 

การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ ่มย่อย 
(Analyst Meeting) 

4 177 269 

การพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์, การประชุมทางโทรศัพท์ 
(Company visit/One on one Meeting, Conference call) 

95 360 524 

การเข ้ าร ่ วมงานประช ุมน ักลงท ุน ( Investor Conference) 
(Virtual) 

8 59 118 

เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 3   

 
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

(1)  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร โดย
ต้องมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กลต. กำหนด ที่ได้กำหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ ่งในสามของจำนวนกรรมการทั ้งหมด 
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่ง
เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัทฯ ทั้งหมด  ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งได้
เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน   

(2) ตามข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง1 ใน 3 ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 
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ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

(3) กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัท
ย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  

(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารระดับสูงอย่าง
ชัดเจนโดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด  

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธาน
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าท่ีแบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและ
ไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสรจ็ กรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีรับผดิชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทฯ ภายใต้
กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  
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7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 

7.1 โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน  13 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน  4  ท่าน กรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหารจำนวน  9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารร้อยละ 30.77 และสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ร้อยละ 69.13 ทั้งนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กลต. กำหนด จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน
ของกรรมการอิสระร้อยละ 38.46 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 รายคิดเป็นร้อยละ 7.69 ของ
กรรมการทั้งหมด และหากจะแบ่งตามช่วงอายุ กรรมการที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 3 ราย อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 
5 ราย อายุระหว่าง 61-70 ปี จำนวน 3 ราย อายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 2 ราย โดยกรรมการของบริษัทมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เฉพาะด้านหลากหลายวิชาชีพ และคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ โดย
ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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7.2 ข้อมูลของคณะกรรมการ 

รายชื่อ ประเภทของกรรมการ ตำแหน่ง 

1. นายสุคนธ์     กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหาร 

ประธานกรรมการ 

2. นายวินัย        วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. พล.ต.อ.ภาณุ  เกิดลาภผล กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายวีระชัย      งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ 
ก ร ร ม ก า ร ส ร ร หา แ ละ พ ิ จ า รณา
ค่าตอบแทน 

5. นายสุเมธ        มณีวัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
พัฒนาความยั่งยืน 

6. นายวีระ          วีระกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ  

7. นายพินิจ         พัวพันธ ์ กรรมการ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา
ความยั่งยืน 

8. นายกุดั่น         สุขุมานนท์ กรรมการ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา
ความยั่งยืน 

9. นายจงฮั่น        ไซ กรรมการ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  
10. นายฉัตรชัย    แก้วบุตตา กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการสินเช่ือ 
ก ร ร ม ก า ร ส ร ร หา แ ละ พ ิ จ า รณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

11. น.ส.ดวงใจ    แก้วบุตตา กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสินเช่ือ 

12. นายวิชิต       พยุหนาวีชัย กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

13. นายสมยศ    เงินดำรง กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสินเช่ือ 
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา หรือ นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมยศ  เงินดำรง หรือ นายวิชิต พยุ
หนาวีชัย และประทับตราสำคัญของบริษัท 

 
บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน
และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจโดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสนิใจใดๆ ใน
การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำท่ี
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
เกี ่ยวโยงกับรายการที ่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั ้นๆ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานผล
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  รับทราบและเสนอแนะเพื่อจำกัดความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด
แล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกำหนดนโยบาย
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ให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำปี 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. พิจารณากำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม รวมถึงการ
อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ   และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจไปตามกลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการ
อื่นๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการต่างๆ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  

4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใน และการ
เปิดเผยข้อมูล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. กำกับดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
ไปในทางที่มิชอบและพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสตัย์สุจริต มีเหตุมีผล
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี  

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ      สอบ
ทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับทราบรายงานและติดตามการบริหารกิจการจากกรรมการผู้จัดการ   

8. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 

9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน  
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

10. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง 

11. แต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจ
มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลา ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบ
อำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ 

12. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อน  

(ก) เรื่องใดๆที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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(ข) เรื่องใดๆที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯระบุใหต้้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
สำคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุนการลดทุนการออกหุ้นกู ้

(ฉ) การควบกิจการหรือเลิกบริษัทฯ 

(ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี ้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทำให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการอนุมั ติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ 

7.3  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายวินัย วิทวัสการเวช  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

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

3. นายวีระชัย     งามดีวิไลศักดิ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายวินัย  วิทวัสการเวช และนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน
เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯนายวินัย  วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปัจจุ บัน
ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม  จำกัด (มหาชน), และ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 
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กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ บริษัท 
ออโต้คอร์ป จำกัด (มหาชน) 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีโดยพิจารณางบ
การเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหลักการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรง
อยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป  

2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผูต้รวจสอบ
ภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการ
ประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไป
ในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืน
ใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กลต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ร วมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง รายงาน
ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทั้งนี้รายงาน
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ 
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- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

- ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่อื่น
ใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดังต่อไปนี้ 

- รายการที่มีหรืออาจก่อให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน 

- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆของสำนักงาน กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานและได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ ่งอาจรายงานสิ ่งที ่พบดังก ล่าวต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีได้ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในเรื่องต่างๆ ได้ 

10. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด 
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ท ำให้กรรมการ
ตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบ
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ท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย 

1. พล.ต.อ.ภาณุ  เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 นายประยงค์  แสนนวล เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ  

2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ 

4.   พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น     เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6.   ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปีและรายงาน     ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

8. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทำให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  สามารถ
พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ) 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องนำเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีจำนวน 5 ท่านประกอบด้วย 

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายสมยศ เงินดำรง กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นายวิชิต พยุหนาวีชัย กรรมการบริหารความเสีย่ง 
         นายวศิษฐ ์ กาญจนหัตถกิจ เลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขต อำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี ่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี ่ยง
ประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี ่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทจะยอมรับได้ 

5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด 

7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ
บริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ที่กำหนด 

8.  จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น 

9.  สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย 

1. นายสุเมธ  มณีวัฒนา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 
2. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน  
3. นายกุดั่น  สุขุมานนท์ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 

 นางโฉมชบา  สถาพรพงษ ์ เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 



 

 
 

100 

ขอบเขต อำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 

1. พิจารณาและกำหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

2. กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการกำกับ ดูแลและติดตามให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทประกาศ
กำหนด 

3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท 

4. ดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. ทบทวนและรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุง ต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามหลักการที่กำหนด 

คณะกรรมการบริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน  4  ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการบริหาร 

3. นายวิชิต  พยุหนาวีชัย กรรมการบริหาร 
4. นางวนาพร พรกิติพงษ์ กรรมการบริหาร 

นางวนาพร        พรกิติพงษ์  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และกลุ่ม 
เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินธุรกิจไปตามแผนที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี ้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัท 

2. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาและอนุมัติ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป 

3. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ธุรกรรม
ทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้สินเชื่อและเงินให้กู้ยืม การขายหลักประกันหรือทรัพย์สินรอการ
ขาย  การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน/บริการ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือภายใต้
วงเงินท่ีกำหนดในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ 
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4. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามทีค่ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ  ได้ตามที่
เห็นสมควร  

5.  มีอำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ทำให้คณะกรรมการ
บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

7.4 คณะผู้บริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

1. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
2. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา  กรรมการผู้จดัการ 
3. นายสมยศ  เงินดำรง  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินเช่ือ 
4. นางวนาพร  พรกิติพงษ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

           5.     นายประยงค์  แสนนวล  ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ 13  ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงิน
ประกันสังคมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น  โดยการให้โบนัสแก่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯจะพิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สำหรับกรรมกา ร     
ให้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู ้บริหาร 13 ราย ในปี 2564 และ 13 รายใน ปี 2563  รวม 78.95 ล้านบาทและ 77.24   ล้านบาท 
รายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบค่าตอบแทน (บาท) ปี 2564 ปี 2563 

เงินเดือนและโบนัส 75,814,360 74,540,528 
ผลตอบแทนอ่ืนๆ 3,136,328 2,704,581 
รวม 78,950,688 77,245,109 
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7.5 บุคลากร 

จำนวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 จำนวนพนักงาน (คน) 2564 2563 2562 
ฝ่ายการตลาด 274 23 2 

ฝ่ายอำนวยสินเช่ือ 186 104 81 
ฝ่ายบริการที่ปรึกษาการลงทุนและรับฝากเงิน 1 2 3 

ฝ่ายตรวจสอบ กำกับ และพัฒนาคุณภาพสินเช่ือ  628 868 857 
ฝ่ายกิจการสาขา  32 32 29 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 184 209 225 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 25 99 91 
ฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล 40 18 22 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 54 45 34 
สาขา 5,343 6,149 7,527 
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 20 20 26 
สำนักกรรมการผู้จัดการ 19 11 10 
จำนวนพนกังานรวมท้ังบริษัทฯ 6,806 7,580 8,907 

 
 
ผลตอบแทนพนักงาน 

ประเภทผลตอบแทน (บาท) 2564 2563 2562 

เงินเดือนและโบนัสรวม 1,101,582,892 1,491,985,593 1,334,403,575 
ค่าคอมมิชช่ัน 48,145,396 107,858,899 105,817,368 
ผลตอบแทนอ่ืนๆ 214,103,313 330,272,520 297,461,448 
ผลตอบแทนรวม 1,363,831,601 1,930,117,012 1,737,682,391 

ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวน 31,831,051 บาท ในปี 2563 
จำนวน 37,741,033  บาท ในปี 2564 จำนวน 28,987,220  บาท ในปี 2564 เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลดลง 
เป็นผลจากการแปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถที่
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการสัมมนาทั้งในรูปแบบ Orientation สำหรับพนักงาน
ใหม่ การสัมมนาในรูปแบบ In-house Training เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและ
จากคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกในเรื่อง
เกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การปรับเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี และการบัญชีภาษีอากร เป็นต้น 
นอกจากน้ี บริษัทฯ กำลังพัฒนาโปรแกรม E-Learning เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานผ่านระบบเครือข่ายภายในบริษัท 



 

 
 

103 

7.6  รายละเอียดบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านต่างๆ 

1. นางวนาพร  พรกิติพงษ ์  ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
2. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ ์  เลขานุการบริษัท 
3. นางสาวธิดา  แก้วบุตตา  นักลงทุนสัมพันธ์ 
4. บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของกรรมการ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ปรากฎตามเอกสารแนบ  
 
7.7 ผู้สอบบัญชี 
นายไพบูล   ตันกูล               ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 หรือ 
นายบุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย์   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือ 
น.ส.สินสิริ   ทังสมบัติ            ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ี

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จำกัด เป็นจำนวนเงิน  6,082,500 บาท และเป็นเงินจำนวน 6,673,500 บาท ในปี 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2564 ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 6,673,500  บาท ซึ่งเป็นค่า

สอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม นอกเหนือจากค่าตอบแทน

ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นท่ีต้องชำระให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 6,673,500 6,673,500 6,082,500 
-  บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 1,326,000 1,326,000 1,290,000 
-  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด 3,118,000 3,118,000 2,770,000 

-  บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด 645,000 645,000 530,000 
-  บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด 1,294,000 1,294,000 1,210,000 

-  บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จำกัด 116,000 116,000 113,000 
-  บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปติอล จำกัด 480,000 480,000 - 

-  บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จำกัด 174,500 174,500 169,500 
ค่าบริการอื่นๆ - - - 
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8. ผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 
8.1  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน  กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน โดยมีนายสุเมธ  มณีวัฒนา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คัดเลือกและสรรหาบุคคลที ่มีค ุณสมบัติ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยเสนอแต่งตั้ง นาย
วิชิต  พยุหนาวีชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน แทนนายประยงค์  แสนนวลที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท 

รวมทั้งได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 คน จึงมีกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระจำนวน 5 คน คือ 

1. พล.ต.อ.ภาณ ุ  เกิดลาภผล กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2. นายสมยศ  เงินดำรง  กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นายพินิจ  พัวพันธ ์  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
4. นายวีระ  วีระกุล  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
5. นายจงฮั่น  ไซ  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ซึง่บริษัทได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แตไ่มม่ีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการในระยะเวลาทีก่ำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณา
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติ
ให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ  

การให้ผู้ถือหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึง

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดโดยเปิดเผยไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัท ทั้งนีคุ้ณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอ

วาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีดังน้ี 

1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได ้

2. มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษทั โดยถือ

ต่อเนื่องมาไมต่่ำกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคณุสมบัต ิ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นทีสุ่ด บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะไดร้ับการบรรจรุายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสอืเชิญประชุมต่อไป ทั้งนี้ใน
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ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด (วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563) แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน  

ในรอบระยะเวลาปี 2564 มีกรรมการและผู้บรหิารเข้าร่วมการอบรม สัมมนาในหลักสตูรต่างๆ ดังนี ้

เนื้อหา ผู้จัด ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม 

การเตรียมความพร้อมกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal 
Data Protection 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ 

กรรมการอิสระ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

เลขานุการบริษัท 

การ เตร ี ยมความพร ้ อมจ ั ดทำ 
Sustainability Disclosure ต า ม 
One Report  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัท 

หลักสูตรการรายงานความยั ่งยืน
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัท 

SD Professional Sharing ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานกุารบริษัท 

 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นรายคณะ 

บริษัทฯมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะปลีะ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการเพื่อทราบและปรับปรุง ซึ่งบริษัทได้นำแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับปรุงใช้เป็น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยเนื้อหาในการประเมินประกอบด้วย โครงสร้างและคณุสมบัติของ

คณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ, บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์ระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะประจำป ี 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ยจากทุกองค์ประกอบ

เท่ากับ 90.09 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ 

บริษัทได้นำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับปรุงใช้เป็น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเนื้อหาในการประเมินประกอบด้วย โครงสร้างและ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ, บทบาทและหน้าท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการเป็นราย

คณะ 

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะประจำปี 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ยจากทุก

องค์ประกอบดังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ  91.25  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  89.91          คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง  93.89  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน  93.05 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

บริษัทได้นำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับปรุงใช้

เป็นแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการของบริษัท โดยเนือ้หาในการประเมินประกอบด้วย โครงสร้างและคณุสมบัติของ

คณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ, บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นรายคณะ 

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลประจำป ี 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ยจากทุกองค์ประกอบ

เท่ากับ  

การประเมินผลงานงานผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ

กรรมการผู้จดัการ โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะพิจารณาจากผลประกอบการประจำปี ซึ่งจะประกอบด้วย ผลกำไร

ประจำปีของบริษัทเปรียบกับกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั, การบริหารจดัการความเสี่ยงดา้นต่างๆ, ฐานะทางการเงิน, 

คุณภาพของสินทรัพย์จากการประกอบธุรกิจ และการทำงานร่วมกับคณะกรรมการ และการประเมินดา้นอ่ืนๆ เช่น วิสยัทัศน์ กล

ยุทธ์ ธรรมาภบิาลและการพัฒนาความยั่งยืน  

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

ในปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั ้งสิ ้น 10 ครั ้ง และ 13 ครั ้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังน้ีUมูลณ 3มิถุนายน 2555) 

รายชื่อ ตำแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 
1. นายสุคนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ 10/10 13/13 
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 9/10 12/13 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ/กรรมการผูจ้ัดการ 10/10 12/13 
4. พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 10/10 13/13 

5. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 10/10 13/13 
6. นายสมยศ  เงินดำรง กรรมการ 9/10 13/13 

7. นายวินัย  วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 10/10 12/13 
8. นายประยงค์  แสนนวล/1 กรรมการ 4/4 12/13 
9. นายสุเมธ  มณีวัฒนา กรรมการ/กรรมการอิสระ 9/10 12/13 

10. นายพินิจ  พัวพันธ์ กรรมการ 10/10 12/13 
11. นายวีระ  วีระกุล กรรมการอิสระ 10/10 13/13 
12. นายจงฮั่น ไซ/2 กรรมการ 10/10 8/13 
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รายชื่อ ตำแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 

13. นายกุดั่น  สุขุมานนท์ กรรมการ 10/10 4/13 
14. นายวิชิต  พยุหนาวีชัย/3 กรรมการ 5/5 - 

หมายเหตุ /1     นายประยงค์  แสนนวล ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯเมื่อ 22 มิถุนายน 2564  
/2   นายจงฮั่น ไซ ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดิน

ทางเข้าร่วมการประชุม และสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได้หลังจากมีประกาศ
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  

/3    นายวิชิต  พยุหนาวีชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 จึงเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ครั้งที่ 6/2564 เป็นต้นไป 

  
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำปี 2564 ณ วันที่ 23 เมษายน  2564  ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการดังนี ้

ตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบ้ียประชุม/ 

บำเหน็จกรรมการ 
ประธานกรรมการ 135,000 - 
รองประธานกรรมการ 90,000 - 
กรรมการที่มิได้เป็นพนักงานหรือผูบ้ริหาร 65,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 - 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 25,000 - 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่  
23 เมษายน 2564 ได้กำหนดโบนัสกรรมการของปี 2563 และ 2564 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
สามัญ ท้ังนี้โบนัสกรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารแต่ละรายที่ได้รับในงวดปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นอัตราที่
สอดคล้องต่อมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีดังนี ้
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รายชื่อ ตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  โบนัสกรรมการ 

2564 2563 2564 2563 

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ  1,620,000 1,620,000 941,300 1,066,000 
พล.ต.อ.ภาณุ เกดิลาภผล กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาฯ 
1,080,000 1,080,000 627,500 710,700 

นายวีระชัย งามดีวไิลศักดิ์  กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

1,080,000 1,080,000 627,500 710,700 

นายวินัย  วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

1,380,000 1,380,000 801,800 908,000 

นายสุเมธ  มณีวัฒนา กรรมการอิสระ 780,000 780,000 453,200 513,300 
นายพินิจ  พัวพันธ์ กรรมการ 780,000 780,000 453,200 513,300 

นายวีระ  วีระกลุ กรรมการอิสระ 780,000 780,000 453,200 513,300 
น.ส. ดวงใจ  แก้วบุตตา/1 กรรมการ - 195,000 - - 
นายจงฮั่น ไซ กรรมการ 780,000 780,000 453,200 64,100 
นายกุดั่น  สุขุมานนท์/2 กรรมการ 780,000 325,000 188,800 - 
รวม  9,060,000 8,800,000 4,999,700 4,999,400 

หมายเหตุ /1  น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในเดือนเมษายน ปี 2563 หลังได้รับตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการจะไม่ได้ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ  

 /2    นายกุดั่น  สุขุมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2563 
  

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทฯ ไมม่ีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ 

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสรมิสร้างรายได้ กำไร 

และศักยภาพการเจรญิเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

อีกทั้งการลงทุนต้องเป็นการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมบริษัทย่อย หรือมีส่วนกำหนดทิศ

ทางการบริหารและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจากน้ี การลงทุนจะเปน็ไปได้ท้ังในรูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน หรือการลงทุน

บางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไมม่นีโยบายที่จะลงทุนในบริษัทท่ีไมส่ามารถส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการได ้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน โดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ ดูแลการตรวจสอบของบริษัท บริษทัย่อย และบริษัทร่วมให้

ดำเนินการภายใตร้ะบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

ในปี 2564 บริษัทฯได้มีการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ซึ่งเดมิเป็นบริษทัย่อยของบริษัท

ฯ หลังการร่วมลงทุนมผีลทำให้บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด เปลีย่นสภาพจากบริษัทย่อยเป็นบริษทัร่วม และได้มีการให้การ

สนับสนุนเงินทุนผ่านสญัญากู้ยมืเงินซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจปกต ิและมีการร่วมลงทุนกับ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 



 

 
 

109 

(มหาชน) ในบริษัทบริหารสินทรพัย์ เอสดับบลิวพี จำกัด ซึ่งจะไดร้ับประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหาร

จัดการอสังหาริมทรัพย์ ของ บมจ. โนเบิล ดเีวลลอปเมนท์ เพื่อต่อยอดธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

 การติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน และให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯตระหนักถึงมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

รายการที่เกีย่วโยงกัน 

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยกำหนดใหผู้้บรหิารหรือผู้ที่มีส่วนไดส้่วน

เสียไมส่ามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัตริายการดังกล่าวได้และในกรณีที่มรีายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มสี่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทฯ จะจัดใหม้ี

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้าน

ราคาของรายการนั้นโดยพิจารณาดูเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบ

ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจ

เกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มบีุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเชน่ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาอิสระหรือสำนักงานกฎหมาย

เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเปน็ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็น

ของบุคคลที่มีความรูค้วามชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือผูถ้ือหุ้น แล้วแต่กรณีทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินท่ีไดร้ับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี ยังได้มีการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ในการทำธุรกรรม

ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัตเิข้าทำ

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการ

ดังกล่าว เป็นรายการทีด่ำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดำเนินต่อไปรวมทั้งรายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไมต่้องขออนุมัติ

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ในกรณีที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าใน

ลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง โดยฝา่ยบรหิารจะต้องจัดทำรายงานสรุปการ

ทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

ในปี 2564 ไม่มีรายการระหว่างกนัใด ที่ขัดต่อมาตรการการทำรายการระหวา่งกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบการทำรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส 

การดำรงตำแหน่งกรรมการนอกกลุ่มบริษัทฯของกรรมการและผู้บรหิาร 

 บริษัทฯ ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการอื่น 

นอกเหนือจากกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งการรายงานจะนับรวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไมบ่รรลุนติิภาวะ และกิจการที่
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กรรมการหรือผู้บริหารและคูส่มรสของกรรมการและผู้บริหารเป็นผูม้ีอำนาจควบคุมกิจการ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ 

 บริษัทฯได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้าม  มิให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดบัตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเปน็เวลา 24 ช่ัวโมงภายหลัง

ข้อมูลสารสนเทศสำคญัถูกเปิดเผย และกรรมการ ผู้บรหิาร และผูด้ำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น

ระดับผู้จัดการฝา่ยขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน กลต. ทุกครั้งเมื่อ

มีการซื้อขาย ภายใน 3 วันทำการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด  และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ 

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง 

รายงานความเคลื่อนไหวของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

หุ้นสามัญ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 64 

ซ้ือเพ่ิม ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 64 

1. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ - - - - 

2. นายวินัย  วิทวัสการเวช - - - - 

3. พล.ต.อ. ภาณุ  เกิดลาภผล - - - - 

4. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ - - - - 

5. นายสุเมธ  มณีวัฒนา - - - - 

6. นายพินิจ  พัวพันธ ์ - - - - 

7. น.ส.ธิดา  แก้วบุตตา 394,854,856 - - 394,854,856 

8. น.ส.ดวงใจ  แก้วบุตตา 100,582,196 - - 100,582,196 

9. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 50,276,399 450,000 - 50,726,399 

10. นายสมยศ  เงินดำรง - - - - 

11. นายวีระ  วีระกุล 278,869 - - 278,869 

12. นายจงฮั่น ไซ - - - - 

13. นายประยงค์  แสนนวล 500,000 - 200,000 300,000 

14. นายกุดั่น  สุขุมานนท์ - 350,000 - 350,000 

15. นางวนาพร  พรกิติพงษ์ 1,049,583 -  1,049,583 

16. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ - -  - 
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ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ

บริษัท คร้ังท่ี 2 
ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 64 

ซ้ือเพ่ิม ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 64 

1. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ - - - - 

2. นายวินัย  วิทวัสการเวช - - - - 

3. พล.ต.อ. ภาณุ  เกิดลาภผล - - - - 

4. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ - - - - 

5. นายสุเมธ  มณีวัฒนา - - - - 

6. นายพินิจ  พัวพันธ ์ - - - - 

7. น.ส.ธิดา  แก้วบุตตา 15,794,191 - - 15,794,191 

8. น.ส.ดวงใจ  แก้วบุตตา 4,003,287 - - 4,003,287 

9. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 2,011,056 - - 2,011,056 

10. นายสมยศ  เงินดำรง - - - - 

11. นายวีระ  วีระกุล 11,154 - - 11,154 

12. นายจงฮั่น ไซ - - - - 

13. นายประยงค์  แสนนวล 20,000 - 20,000 - 

14. นายกุดั่น  สุขุมานนท์ - - - - 

15. นางวนาพร  พรกิติพงษ์ 41,983 -  41,983 

16. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ - -  - 

 

 ทั้งนี้ การรายงานการซื้อขายของกรรมการและผู้บริหาร ทีเ่กิดขึ้นนั้น กรรมการและผู้บริหาร ไดร้ายงานการความ

เคลื่อนไหวของการถือครองหุ้นสามัญและใบสำคญัแสดงสิทธิ (แบบ 59) ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตาม

กำหนด รวมทั้งช่วงระยะเวลาในการซื้อขายของกรรมการและผู้บรหิารก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ี

สำคัญ 

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทฯมีนโยบายและมาตรการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิที่ชัดเจน มีการกำหนด

บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องต่างๆเช่น คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บรหิารและพนักงาน โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบตัิตามมาตรการในการต่อต้าน

ทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะประกาศเจตนารมย์ในการตอ่ต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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4. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด 

 บริษัทฯมีช่องทางให้มีการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส โดยพนกังานสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยตรงท่ี

ผู้บังคับบัญชา หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ส่ง

จดหมายอเิล็กทรอนิคส์ได้ที่ ac@srisawadpower.com  

 ในปี 2564 ไม่มีการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสแต่อย่างไร 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในการการกำกับดูแลรายงานทางการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทที่ได้จัดทำขึ้นให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ใช้
นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเป็นที่รับรองโดยทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ ดูแล
รับผิดชอบและสอบทานให้บริษัทมีรายงานและงบการเงินที่ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีที่ ครบถ้วนรวมถึงเปิดเผย
รายการที่เกี ่ยวโยงหรือเกี ่ยวข้องกันและรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานและงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีอิสระได้ถูกจัดทำขึ้นโดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
ทีถู่กต้องครบถ้วนถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 
1. นายวินัย  วิทวัสการเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 4/4 

2. พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ 5/5 4/4 
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 4/4 

 

 ทั้งนี้ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานความเห็นต่อรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยใน

ทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับข้อสังเกตจากการสอบทานและการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีจะไม่มฝี่ายจัดการเขา้ร่วมประชุม 

mailto:ac@srisawadpower.com
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2. สอบทานการควบคมุภายใน และการควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้สอบบญัชีและผูต้รวจสอบ

ภายในของบริษัท รวมทั้งมีการประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาให้ความเห็นและอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจำป ี และประเมินผลการปฏิบตัิงานพร้อมให้คำแนะนำ

แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาก่อนการทำรายการและ

มีการสอบทานรายการที่ไดม้ีการพจิารณาแล้วทุกไตรมาส 

5. พิจารณาคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีคนเดิมเกษียณอายุการทำงานจากบรษิัทตรวจสอบบญัชี

เดิม (บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน  

6. พิจารณาข้อมลู ข้อเท็จจริง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อไม่ก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และเป็นไปตามมาตรการการกำกบัดูแลกิจการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจดัทำแบบประเมินตนเองเป็นรายคณะของกรรมการชุดย่อย และผลจากการ

ประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิัติหน้าทีไ่ด้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้อยา่งครบถ้วน และ

คณะกรรมการปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นอิสระ  

 8.3  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 
1. พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
3/3 3/3 

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3/3 3/3 

3. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3/3 3/3 

 ทั้งนี้ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนมีดังนี ้

1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทน

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นและนำเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไมม่ีผู้ถือหุ้น

เสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงพิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถ

ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระแล้ว จึงเสนอให้พิจารณากรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

วาระ โดยกรรมการที่จะต้องออกตามวาระมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย ในวาระนี ้
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ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไมเ่ข้าร่วมการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระในการพิจารณา 

2.  พิจารณาคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคล เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก โดย

ในเดือนมิถุนายน 2564 นายประยงค์  แสนนวล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจึงพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ของ นายวิชิต  พยุหนาวีชัย เข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง รวมทั้งพิจารณาให้นายวิชิต  พยุหนาวีชัย เข้าเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ

ของปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ผลกำไรประจำปีของบริษัทเปรียบกับกับแผนกล

ยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท, การบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นต่างๆ, ฐานะทางการเงิน, คุณภาพของสินทรัพย์จาก

การประกอบธุรกิจ และการทำงานร่วมกับคณะกรรมการ และการประเมินด้านอื่นๆ เช่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ธรรมาภิ

บาลและการพัฒนาความยั่งยืน  

4. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงได้กับบริษัทที่

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นและ

นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอรายงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

 ทั้งนี้จากการจัดทำแบบประเมินตนเองเป็นรายคณะของกรรมการชุดย่อย ผลจากการประเมินพบว่า คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดต้ามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อย่าง

ครบถ้วน และคณะกรรมการปฏบิตัิงานได้อย่างเป็นอสิระ  

  8.4  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดม้ีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารคงามเสีย่งท่ีเข้าร่วม

ประชุมดังนี ้

รายชื่อ ตำแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 

2. นายสุคนธ์  กาญจนหตัถกิจ/1 กรรมการบริหารความเสีย่ง 1/1 3/3 
3. พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
4. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
5. นายสมยศ  เงินดำรง กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 

6. นายประยงค์  แสนนวล กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
7. นายวิชิต  พยุหนาวีชัย/2 กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 - 

 หมายเหต ุ/1  นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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/2  นายวิชิต  พยุหนาวีชัย ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายสุคนธ์  กาญ

จนหัตถกิจ 

 ทั้งนี้ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี ้

1. พิจารณาประเมินความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยมผีู้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ การ

ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด กับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 

(มหาชน) และการร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท เงินสดทนัใจ จำกัด กับธนาคารออมสิน  

2. พิจารณาประเมินความเสี่ยง ในการลงทุนในบริษัท เอสลิสซิ่ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของบริษัท ศรีสวสัดิ ์

แคปปิตอล จำกดั ซึ่งประกอบธุรกจิให้สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม ่

3. พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทำให้ไม่

สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงระงับการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ และจำกดัการดำเนินธุรกิจใน

ประเทศเวยีตนาทและลาว 

4. พิจารณาปจัจัยความเสีย่งในด้านตา่งๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อรายย่อย ความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการ ความเสีย่งด้านการตั้งสำรอง ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ และความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ โดยมี

การพิจารณาประเมินความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อจะไดร้ับทราบสถานะความเสีย่งและพิจารณากรอบแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงและกำหนดตัวช้ีวัด   

8.5  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทมมีติแต่งตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความ

ยั่งยืนท่ีเข้าร่วมประชุมดังนี ้

รายชื่อ ตำแหน่ง ปี 2564 
1. นายสุเมธ  มณีวัฒนา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ

พัฒนาความยั่งยืน 
1/1 

2. นายพินิจ  พัวพันธ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา
ความยั่งยืน 

1/1 

3. นายกุดั่น  สุขุมานนท์ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา
ความยั่งยืน 

1/1 

 

 ทั้งนี้ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนตามกฎบตัรของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนมีดังนี ้
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1. ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรับปรุงแกไ้ขคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเกี่ยวกับเรื่องวาระการดำรง

ตำแหน่งให้ไมเ่กิน 9 ปีหรือ 3 วาระตดิต่อกัน ทั้งนี้คุณสมบัตินี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจ

พิจารณาเรื่องความเป็นอิสระด้วยก็ได ้

2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรบัการพัฒนาสู่

ความยั่งยืน 

 ทั้งนี้จากการจัดทำแบบประเมินตนเองเป็นรายคณะของกรรมการชุดย่อย ผลจากการประเมินพบว่า คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและพัฒนาความยั่งยืน

ได้อย่างครบถ้วน และคณะกรรมการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ  

 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน
ให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
รายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมาและไดส้รปุระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ท้ัง 5 ด้าน ตามแนวทาง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission)   ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง  3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   4) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการรายงานและติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่ สำหรับผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วสรุปได้ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
การส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างอย่างเหมาะสม  การ
กำหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

2) การประเมินความเสี่ยง  

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินธุรกิจและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้บริหารเป็นผู้วเิคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและเสนอแนะเพื่อจำกัดความเสี่ยงหรือ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีกำหนดแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้   

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน  
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กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนอง
และปฏิบัติตามจากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม มี
การแบ่งแยกหนา้ที่เพื่อไม่ให้เอื้อต่อการกระทำทุจริต และมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหาร หรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตาม
ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ  
มีการปรับปรุงให้มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีท่ีมีความสำคัญต่อการจัดทำรายงาน
ทางการเงิน นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการสำรองข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันโดยการสำรองลง
เทป และจัดเก็บไว้ในอีกสถานที่ซึ่งห่างจากสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉิน กลุ่มบริษัทฯ 
จะยังมีข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

5) ระบบการรายงานและติดตาม 
กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี
การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบสาขา ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สาขาทั้งหมดเป็นประจำ และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัตติาม
คู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กลุ ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จำกัด ให้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่ม
บริษัทฯ ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  2/2565  เมื่อวันท่ี 28  กุมภาพันธ์  2565  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริห ารชี้แจงระบบต่างๆ ในการ
บริหารงานและการควบคุมภายใน รวมถึงการซักถามข้อมูลจากผู้บริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 5 
ส่วน ประกอบด้วย การควบคุมภายสภาพแวดล้อมในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม  

ทั้งนี้ยังให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ
เพื่อสามารถดำเนินงานระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้าน วงจรรายได้หรือค่าใช้จ่าย และได้
ติดตามควบคุมดูแลการใช้งานและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่พนั กงานและผู้บริหารอาจ
นำไปใช้โดยมิชอบ  

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2565  ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
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การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีการควบคุมอย่างเพียงพอตามแนวทางที่กำหนด 
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริษัทฯไม่มีหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภายในโดยตรง แต่ กลุ ่มบริษัทฯได้
จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทคือ 

 บริษัท พีแอนด์ แอล อินเทอร์นอลออดิท จำกัด 

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

ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 

9.2 รายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ มีมาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติใหเ้ข้าทำรายการระหว่างกัน 

 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนมุัติให้เข้าทำรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยกำหนดให้ผูบ้ริหารหรอืผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้และในกรณีที่มีรายการระห ว่างกันของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่ วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำ
รายการความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นโดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความ
ชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาอิสระหรือสำนักงานกฎหมายเป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริ ษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความ
ชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯและ/
หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ใน การทำธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติ
เข้าทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ 
(ไม่ว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดำเนินต่อไปรวมทั้งรายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) 
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่รายการดังกล่าวเป็น
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่ วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่าย
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บริหารจะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยจะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตาม
ลักษณะการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรมไปยังบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วย
ความจำเป็นและสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง จะเป็นรายการที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด โดยมีแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตดังนี้ 

- การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสาขามีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นรายการค่าเช่าอาคารจะ
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเช่าที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถ
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหามูลค่าค่าเช่า
ตลาดปัจจุบันและใช้กับวัตถุประสงค์สาธารณะและเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ  

- ดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเกดิจากการลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีบริษัทฯเป็นผูอ้อก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจา่ยให้กับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นอัตราเดียวกับผูถ้ือหุ้นกู้ในรุ่นนั้นๆ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

1. บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จำกัด 
 (“ศรีสมานคอนโดเทล”) 

ลักษณะธรุกิจ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อยละ 

7.32 และและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ กรรมการบริหาร ของบรษิัทฯ 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญร่้อยละ 50  และเป็น
กรรมการในศรสีมานคอนโดเทล  

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อย
ละ 28.76 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50 
และเป็นกรรมการในศรสีมานคอนโดเทล 

เช่าอาคาร 

กลุ ่มบริษัทฯ เช่าพื ้นที ่เนื ้อที ่ 2,039.57 
ตารางเมตร ค่าเช่า 171.80  บาท/ตาราง
เมตร/เดือน และห้องพัก ตั้งอยู่ที ่อาคาร  
ศรีสมานคอนโดเทล               ซอยอิน
ทามาระ 41 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม. เพื ่อใช้เป็น
สำนักงานและสถานที ่เก็บเอกสารและ
หลักประกันของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นที่
พ ักพนักงาน โดยมีระยะเวลาเช่าตาม
สัญญาเท่ากับ 1 ปี  

 ค่าเช่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,642,156 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,799,230 
 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าสถานที่จากศรีสมานคอนโดเทล 
เพื ่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที ่เก็บสัญญาและ
หลักประกัน และเป็นที ่พักสำหรับพนักงานที่มา
ฝ ึกอบรมเพื ่อการดำเนินธ ุรก ิจปกติ และอัตรา
ค่าบริการที่เรียกเก็บและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไป
ตามที่ศรีสมาน คอนโดเทล คิดกับบุคคลภายนอก
และเป็นไปตามธุรกิจปกติของศรีสมานคอนโดเทล  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยสัญญาเช่าคิดราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับอาคารในบริเวณใกล้เคียง และเป็นอัตราเดียวกับ
การให้บุคคลภายนอกเช่าห้อง และเงื่อนไขการชำระ
ราคาเป็นไปตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จำเป็นและสมเหตุสมผล 

2. บริษัท ศรีสมาน กรุงเทพ  จำกัด 
 (“ศรีสมานกรุงเทพ”) 

ลักษณะธรุกิจ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็น
สำนักงานสาขา จำนวน 2 แห่ง ระยะเวลา
เช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี ตั้งแต่มกราคม 
2562 สิ้นสุด ธันวาคม 2564  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากศรีสมานกรุงเทพ เพื่อใช้
เป็นสาขาทำการ 2 แห่ง ในการดำเนินธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าของสาขาปทุมธานี มี
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
- นายฉัตรชัย แก้วบุตตาผู้ถือหุ้นร้อยละ 

3.66 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ของบรษิัทฯ 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญร่้อยละ 40 และเป็น
กรรมการของศรีสมานกรุงเทพ 

- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อยละ 
7.32 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ เปน็ผู้ถือ
หุ้นร้อยละ11  ในศรีสมานกรุงเทพ 

- นางจริยา แก้วบุตตา  
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.94 ของบริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้

ถือหุ้นร้อยละ 7.32 ดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร  

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา     ผู้
ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 28.76   

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา   ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 3.66 และดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. อาคารพาณิชย์ จำนวน 4 ชั ้น 4 คูหา 
เนื้อท่ีรวม 80.3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนสาย
รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี  
2. อาคารพาณิชย์ จำนวน 4 ชั ้น 2 คูหา 
เนื ้อที ่รวม 36.0 ตารางวา ตั ้งอยู ่ที ่ถนน
รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กทม.  
3. อาคารพาณิชย์ จำนวน 4 ชั้น 2 คูหา 
เน ื ้ อท ี ่ ร วม  31 ต าร า งวา  ต ั ้ ง อย ู ่ ที่
ถนนจรัญสนิวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบาง
พลัด กทม. 
 
 

 ค่าเช่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1,259,640 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1,259,640 

 
 

ราคาเท่ากับอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยบริษัท ฟาสท์ 
แอนด์ แฟร์ แวลูเอช่ัน จำกัด (“ผู้ประเมินอิสระ”)   

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทำบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าระบุว่าภายหลังสัญญา
เช่า ผู ้ให้เช่าจะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 
ของอัตราค่าเช่าเดิม และกำหนดอายุการต่อสัญญา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การเช่าอาคารทั้ง 2 แห่ง เป็นรายการที่สนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะทรัพย์สินที่เช่า
มีความจำเป็นและเหมาะสม และเงื ่อนไขการเช่า
เป็นไปตามธุรกิจรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็น
และสมเหตุสมผล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

เป็นผู ้ถ ือหุ ้นใหญ่ร ้อยละ 40 และเป็น
กรรมการของศรีสมาน กรุงเทพ 

3. บริษัท ไอ.ดี. 2007 จำกัด 
 (“ไอ.ดี. 2007”) 

ลักษณะธรุกิจ 
ซื้อขายจัดสรรทีด่ิน 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
- นายฉัตรชัย แก้วบุตตาผู้ถือหุ้นร้อยละ 

3.66 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 
ประธานเจา้หน้าบรหิารของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 และเป็นกรรมการ
ของไอ.ดี. 2007  

- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อยละ 
7.32 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ เปน็ผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 30 ใน ไอ.ดี. 2007 

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อย
ละ 28.76  เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1 ในไอ.ดี. 
2007 

เช่าท่ีดินและอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าท่ีดินและอาคารตัง้อยู่ท่ี
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี่  กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า
ตามสญัญาเท่ากับ 3 ปี ตั้งแต่มกราคม 
2562 สิ้นสุด ธันวาคม 2564 
1. ที่ดินเนื้อที่รวม 7-1-61 ไร่ (2,961 
ตารางวา) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเก็บทรัพย์สิน
รอการขาย 
2. อาคารสิ่งปลูกสรา้ง ซึ่งประกอบดว้ย
อาคารสำนักงานสาขาและอาคารโกดัง
เก็บของช้ันเดียว เนื้อที่ใช้สอยรวม 728 
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสำนักงาน
สาขาและโกดัง 
3. อาคารสำนักงานท่ีเป็นทีต่ั้งของ
สำนักงานใหญ่ของบริษัท เนื้อท่ีใช้สอย
ประมาณ 7,000 ตารางเมตร เริม่สัญญา
เช่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที ่ดินและอาคารจากไอ.ดี. 2007 
เพื ่อใช้เป็นสถานที ่เก็บรถยึดที่ไม่ได้ทำการขายที่
สาขา ส่วนอาคารใช้เป็นสาขาของบริษัทฯ เพื่อ
ดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และอัตราค่าเช่า
ปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทฯ เช่าอยู่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าที่
ประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ เพื ่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ  

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทำบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าระบุว่าภายหลังสัญญา
เช่าสิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าจะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อย
ละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดิม และกำหนดอายุการต่อ
สัญญาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

ในส่วนของสำนักงานบริษัทซึ่งกลุ่มบริษัทฯได้มีการ
ให้ท่ีปรึกษาดำเนินการจัดหาพื้นที่ เปรียบเทียบราคา 
ซึ่งมิได้แตกต่างจากผู้ให้บริการในขนาดและบริเวณ
ใกล้เคียง 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

- นางจริยา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.94  
ของบริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้

ถือหุ้นร้อยละ 7.32 ดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
ของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา     ผู้
ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 28.76  

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 3.66 และดำรงตำแหนง่เป็น
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.75 ของไอ.ดี. 2007 

 
 ระยะเวลาเช่าเท่ากับ 3 ปี  
 ค่าเช่า 

 เงินประกันการเช่า 

 

 
 

48,553,938 

4,047,314 

 

 
 

48,553,938 

4,047,314 

 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าที่ดินและอาคารของทั้ง 2 แห่ง มีความจำเปน็
สำหรับการดำเนินธุรกิจโดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียง
แล้วต่ำกว่าค่าเช่าที่สำรวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์สาธารณะและเงื ่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินท่ีเช่ามีความจำเป็นและ
เหมาะสมรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและ
สมเหตุสมผล 
ส่วนการเช่าสำนักงานใหญ่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขการ
เช่าเป็นไปตามธุรกิจปกติ ลักษณะทรัพย์สินที่เช่ามี
ความจำเป็นและเหมาะสมรายการดงักล่าวจึงมีความ
จำเป็นและสมเหตุสมผล 

4. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.32 กรรมการผู้จัดการ 

และกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้น

ร้อยละ 3.66 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

ดอกเบี้ยจ่าย 
นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา ได้ลงทนุในหุ้น
กู้ของบริษัทจำนวน 13 ล้านบาท 

 
 

487,500 
 
 

 
 

122,877 

การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนซื้อหุ้นกู้
จากผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุม่บริษัทฯ ไม่มีคา่ใช้จ่ายในการค้ำประกันแต่
อย่างใด 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

บริหาร กับนางจริยา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 5.94 ของบริษัทฯ 

- พี่ของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู ้ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 28.76  

5. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.66 กรรมการ และ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ของบรษิัทฯ 
- บิดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ือหุ้น

ใหญ่ร้อยละ 28.76  
- บิดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือ

หุ้นร้อยละ 7.32 กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 

 
 

เช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าท่ีดินพร้อมอาคารพาณชิย์ 
2 แห่ง ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 
ปี ตั ้งแต่มกราคม 2562 สิ ้นสุด ธันวาคม 
2564 
1. ที่ดินเนื้อที่ 519 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จำนวน 2 ชั้น (ชั้นใต้ดินและช้ัน
ลอย) ตั้งอยู่ที่ถนนสายหล่มสัก-เพชรบูรณ์ 
ตำบลช ัยนารายณ์  อำเภอช ัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  
2. ที่ดินเนื้อที่ 213 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จำนวน 2 ชั ้น ตั ้งอยู ่ที ่ถนนสุด
บรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 

 ค่าเช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,017,344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,017,344 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าที ่ดินและอาคารจากนายฉัตรชัย 
แก้วบุตตาดังนี ้

 ที่ดิน และอาคารจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นสาขา 
และที ่จอด/ขายรถที่ยึดซึ ่งส่วนใหญ่เป็นรถเชิง
เกษตร รถแทรกเตอร์ จึงจำเป็นต้องใช้พื ้นที่ที ่มี
ขนาดใหญ่ 

 ที่ดิน และอาคารจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้เป็นสาขา
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ริมถนนใหญ่ สามารถใช้พื้นที่
ส ่วนหนึ ่งในการจัดวางรถมอเตอร์ไซด์เพื่อขาย 
และมีห ้องจัดเก ็บทรัพย์ส ินรอการขายที ่เป็น
สัดส่วน อีกทั ้งย ังมีพื ้นที ่จอดรถด้านหลังเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

โดยอัตราค่าเช่าปัจจุบันของทั้ง 2 แห่ง ต่ำกว่า
อัตราค่าเช่าที ่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

 
 

 

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทำบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าระบุว่าภายหลังสัญญา
เช่าสิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าจะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อย
ละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดิม และกำหนดอายุการต่อ
สัญญาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าที่ดินและอาคารของทั้ง 2 แห่ง มีความจำเปน็
สำหรับการดำเนินธุรกิจเพราะนอกจากจะเป็นสาขา
แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ำ
กว ่าค ่าเช ่าท ี ่สำรวจโดยผู ้ประเม ินอ ิสระ ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์สาธารณะ  และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สินท่ีเช่ามีความจำเป็นและ
เหมาะสม รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและ
สมเหตุสมผล 

6. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 28.76 ของบริษัทฯ 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 4 
ช้ัน 2 คูหา เนื้อที่รวม 55.3 ตารางวา 

 
 
 

 
 
 

 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางสาวธิดา แก้วบุตตา 
เพื่อใช้เป็นสาขาสำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 3.66 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทฯ กับนางจริยา แก้วบุต
ตาผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.94 ของบริษัทฯ 

- น้องสาวของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา     
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.32 กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 

ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กทม. เพ่ือใช้เป็นสำนักงาน
สาขา ระยะเวลาตามสญัญาเช่า 3 ปีตั้งแต่
มกราคม 2562 สิ้นสุด ธันวาคม 2564 

 ค่าเช่า 

 
 

 
 
 
 
 

605,916 

 

 
 
 
 
 

605,916 

 

กลุ่มบริษัทฯ  และอัตราค่าเช่าปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทฯ 
เช่าอยู่ ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 

นอกจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทำบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าระบุว่าภายหลังสัญญา
เช่าสิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าจะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อย
ละ 12 ของอัตราค่าเช่าเดิม และกำหนดอายุการต่อ
สัญญาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ลักษณะทรัพย์สินที่เช่ามีความจำเป็นและเหมาะสม 
เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจากบุคคลภายนอก 
โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ำกว่าค่าเช่าท่ีสำรวจ
โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาธารณะ และ
เงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึง
มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 

7. นางจริยา  แก้วบุตตา 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

เช่าอาคาร 
กล ุ ่มบร ิษ ัทฯ เช ่าอาคารพาณิชย ์รวม
จำนวน 4 แห่งระยะเวลาเช่าตามสัญญา

 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางจริยา แก้วบุตตาเพื่อ
ใช้เป็นสาขา และอัตราค่าเช่าปัจจุบันที่กลุ่มบริษัทฯ 
เช่าอยู่ ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ นอกจากนั้นผู้ให้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา  ผู้
ถือหุ้นร้อยละ 7.32 กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 28.76 ของบริษัทฯ 

- ภรรยานายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 3.66  กรรมการ และ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ของบรษิัทฯ 

เท่ากับ 3 ปี ตั้งแต่มกราคม 2562 สิ้นสุด 
ธันวาคม 2564 
1. อาคารพาณิชย์ จำนวน 4 ชั ้น 2 คูหา 
เนื ้อที ่รวม 36.7 ตารางวา ตั ้งอยู ่ที ่ถนน
เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
2. อาคารพาณิชย์ จำนวน 3 ชั้น 2 คูหา 
เนื้อที่รวม 64 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนสาย
รังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอ
ธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
3. อาคารพาณิชย์ จำนวน 4 ชั ้น 3 คูหา 
เนื ้อที ่รวม 54 ตารางเมตร ตั้งอยู ่ที ่ถนน
สุขุมวิท ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  
4. ที ่ด ินว่างเปล่า เนื ้อที ่ 10 ตารางวา
บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
กทม.  

 ค่าเช่า 

ดอกเบี้ยจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3,104,676 

 

235,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3,104,676 

 

59,472 

เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงแนบ
ท้ายสัญญาเช่าระบุว่าภายหลังสัญญาเช่าสิ้นสุดลง 
ผู้ให้เช่าจะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของ
อัตราค่าเช่าเดิม และกำหนดอายุการต่อสัญญาไม่
น้อยกว่า 3 ปี  

การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นการลงทุนซื้อหุ้นกู้
จากผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ลักษณะทรัพย์สินที่เช่ามีความจำเป็นและเหมาะสม 
เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจากบุคคลภายนอก 
โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ำกว่าค่าเช่าที่สำรวจ
โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ ่งมีวัตถุประสงค์สาธารณะ  
และเง ื ่อนไขการเช่าเป ็นไปตามธุรกิจ รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

นางจริยา  แก้วบุตตา ลงทุนในหุ้นกู้ของ
บริษัทจำนวน 7.1 ล้านบาท 

 

 
 

 

8.  บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด  
ลักษณะธรุกิจ 
พัฒนาและให้บริการซอฟท์แวร ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท 
- นายวีระ  วีระกลุ กรรมการอสิระของ

บริษัทฯ เป็นกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ฟรีวิลล์ 
โซลูช่ันส์ จำกดั 

บริการซอฟท์แวร์ 
บริษัทฯได้ใช้บริการซอฟท์แวร์ในส่วนที่
เกี่ยวกับการให้สวัสดิการเงินกู้แก่พนักงาน 
 
-ค่าบริการ 
 
 

 
 
 
 
 

432,936 

 
 
 
 
 

464,555 

บริษัทฯใช้บริการจากบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จำกัด 
ซึ ่งเป็นการให้บริการตามปกติของบริษัท ฟรีวิลล์ 
และเป็นราคาที่ บริษัท ฟรีวิลล์ ใช้กับลูกค้าปกติ 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯผู้ให้บริการให้บริการด้วยอัตรา
เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความ
จำเป็นและสมเหตุสมผล 
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ส่วนที่ 3  งบการเงิน 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูร้ับผดิชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  รวมทั้งข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน  งบ

การเงินของบริษัทฯจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ไป  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

อย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมลูที่สำคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 

 คณะกรรมการได้จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน   

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคุณภาพของ

รายงานทางการเงิน  รวมทั้งการควบคุมภายในแล้ว เห็นว่าระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่นา่พอใจ  สามารถให้ความ

เชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2564  มีความเชื่อถือได้ 

 

 

 

 

       

                  นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ              นายฉัตรชัย    แกว้บุตตา 

              ประธานกรรมการ     ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดย ณ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระที่มไิด้ดำรงตำแหนง่กรรมการบริหารจำนวน  3  ท่าน  และมีกรรมการสองท่านที่มคีวามรู้ความสามารถด้าน

บัญชีและการเงิน โดยทุกท่านเป็นบุคคลอิสระจากการบรหิารงานของบริษัท ดังนี ้

 นายวินัย  วิทวัสการเวช เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 นายวีระชัย   งามดีวิไลศักดิ ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีได้ กำหนดไวร้วมทั้งปฏิบัติหนา้ที่ตามทีไ่ด้รับอบหมาย 

จากคณะกรรมการโดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปร่งใส การถ่วงดุลอำนาจ และความสามารถท่ี

ตรวจสอบได้ รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในด้านตา่งๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ

ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูและระบบการตดิตาม คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ   

 ในปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมรวม 5  ครั้ง โดยไมม่ีฝา่ยบริหาร ซึ่งไดเ้ชิญ ผู้สอบบัญชี รวมทั้ง

ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบรหิาร เพื่อทราบและดำเนินการเป็นรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงินประจำปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

2.  รับทราบและเสนอความคิดเห็นตอ่ผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

3.  พิจารณาผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอัน

เกี่ยวเนื่องกับระบบการปฏิบตัิงาน และการควบคุมภายในองค์กร  และเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณา

ปรับปรุง และแกไ้ขตามควรแก่กรณรีวมทั้งติดตามผลความคบืหน้าของการปรับปรุงและแกไ้ขอย่าง

ต่อเนื่อง 

4.  ดูแลให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

5.  พิจารณาเหตผุลและให้ความเห็นตอ่การทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัท, บริษัทย่อย และผู้ที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าการทำรายงานส่วนใหญ่เป็นการทำรายการเพื่อ

การดำเนินธรุกิจปกติของบริษัทฯ และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกจิ รวมทั้งพิจารณามาตรการขจัดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้รดักุมและเพียงพอ 
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6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอ นายไพบูล  ตันกูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ น.ส.สินสริิ  ทัง

สมบัติ  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ นายบญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 6552 แห่ง บริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบญัชี  บริษัทประจำป ี

2564 และเสนอกำหนดค่าสอบบญัชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ และนำเสนอให้ท่ีประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบรษิัทและกำหนดคา่สอบบญัชี ประจำป ี

2564 

7.  พิจารณาคดัเลือก บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏบิัติงานทุกระบบ 

        การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี  2564  ไดร้ับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง ซึ่งทาง

คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคณุมา  ณ  โอกาสนี ้       

   

        

          

                     

         

        นายวินัย   วิทวัสการเวช  

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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งบการเงิน 

 

 



 

 

บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 



 

 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
 
ควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจ้ำเหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั )มหำชน( )บรษิทั( และ
บริษัทย่อย )กลุ่มกิจกำร( และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึง่ประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขำ้พเจ้ำได้ปฏบิตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชี 
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมคีวำมเป็นอิสระจำกกลุ่มกิจกำรและ บรษิัท 
ตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชีทีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชีในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจ้ำได้ปฏิบตัติำมควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น  ๆ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัทีสุ่ดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของขำ้พเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปจัจุบนั ขำ้พเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจ้ำ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ 
 



 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนส าหรบัเงิน
ให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรบั 

 

อำ้งถงึหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่8 เรื่อง ประมำณกำรทำง
บัญชีที่ส ำคัญ และกำรใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับเรื่องนี้  และข้อที่ 11 
เรื่อง เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 
 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบัมสีดัส่วนรอ้ยละ 73.28 
ของสนิทรพัย์รวมของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกจิกำรได้ประมำณค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบัเงนิให้สนิเชื่อแก่
ลูกหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั โดยพจิำรณำทัง้ขอ้มูลเชงิปรมิำณ และ
ปจัจยัเชงิคุณภำพ 
 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบเรื่องนี้เนื่องจำกขอ้ก ำหนด
ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทำงกำรเงนิ ท ำใหต้้องมกีำรใชแ้บบจ ำลองที่ซบัซอ้น และสมมตฐิำน
ทีส่ ำคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิในอนำคต และควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ 
 

อกีทัง้ผูบ้รหิำรใชดุ้ลยพนิิจทีส่ ำคญัในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

• จดัท ำแบบจ ำลองเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณค่ำ
เผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยแบบจ ำลอง
มคีวำมซบัซ้อนและใช้ดุลยพนิิจในกำรพจิำรณำควำมเหมำะสม
ของกำรสรำ้งแบบจ ำลอง 

• สมมติฐำนที่ผู้บริหำรใช้ในกำรพิจำรณำตัง้ส ำรองเพิ่มเติม
ส ำหรบัส ำรองที่กลุ่มกจิกำรตัง้ไวร้บัรองปจัจยัอื่นทีไ่ม่สำมำรถ
ใส่ในแบบจ ำลองได ้(Management Overlay) 

• ข้อมูลและสมมติฐำนที่ส ำคัญที่มีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัลูกหนี้แต่ละรำย
ที่เป็นสำระส ำคญั และสินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรำยกำร  เช่น กระแสเงนิสดที่
คำดว่ำจะไดร้บัในอนำคต และรำคำประเมนิหลกัประกนั   

 

นอกจำกนี้ จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกิจกำรใช้แนวทำง
ปฏิบัติทำงกำรบัญชีเรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับ
กจิกำรที่ใหค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย กำรใช้ขอ้ผ่อนปรนดงักล่ำวจะมี
ผลกระทบทำงบญัชใีนเรื่องพจิำรณำจดัชัน้ลูกหนี้ 
 

ขำ้พเจ้ำประเมนิควำมเหมำะสมของกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำรใน
กำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเงนิ
ให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรบั โดยกำรสอบถำมผู้บรหิำร
เกี่ยวกบัวธิกีำร และสมมตฐิำนที่ใช้ พรอ้มทัง้ท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั
กระบวนกำร และหลกัเกณฑ์ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 

ข้ำพเจ้ำประเมินควำมเหมำะสมของวธิีกำรค ำนวณในแบบจ ำลอง
แบบกลุ่มลูกหนี้ว่ำเป็นไปตำมหลักกำรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิ 
 

ข้ำพเจ้ำประเมินกำรออกแบบกำรควบคุม และทดสอบควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมที่เกี่ยวข้องกับค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ดงันี้  
• กำรควบคุมควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องของข้อมูลที่

ส ำคญัทีน่ ำเขำ้ในแบบจ ำลอง 
• กำรควบคุมกำรบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ

จะเกิดขึ้นที่ค ำนวณได้จำกแบบจ ำลองบนัทึกไปยงับญัชแียก
ประเภท 

• กำรควบคุมด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรบัข้อมูล
สนิเชื่อ และกำรจดัลูกหนี้แยกตำมอำยุหนี้ 

 

ข้ำพเจ้ำประเมินและพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรใช้สมมติฐำน
ขอ้มูลคำดกำรณ์ในอนำคตโดยใช้วธิกีำรทำงสถติิและทดสอบขอ้มูล 
ทีใ่ชใ้นกำรน ำเขำ้ไปในแบบจ ำลองกบัขอ้มลูภำยนอกทีน่่ำเชื่อถอื 
 

ขำ้พเจำ้ประเมนิและพจิำรณำควำมเหมำะสมของกำรตัง้ส ำรองที่กลุ่ม
กิจกำรตัง้ไว้ร ับรองปจัจัยอื่นที่ ไม่สำมำรถใส่ในแบบจ ำลองได ้
(Management Overlay) โดยกำรท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์
ทีน่ ำมำใช ้และทดสอบกำรค ำนวณ 
 

ขำ้พเจ้ำทดสอบควำมถูกต้องของกำรจดัชัน้ลูกหนี้ซึ่งรวมถึงลูกหนี้
ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ ในสถำนกำรณ์ที่ได้ร ับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด COVID-19 ตำมมำตรกำร
ผ่อนปรนชัว่ครำวทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชี 
 

ข้ำพเจ้ำทดสอบกำรค ำนวณผลขำดทุนทำงด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ และตรวจยอดกบัรำยกำรทีบ่นัทกึในสมุดบญัชแียกประเภท
ทัว่ไป 
 

ในภำพรวม แบบจ ำลองและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณกำร 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัเงนิใหส้นิเชื่อ
แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบัเหมำะสมตำมหลกัฐำนสนับสนุน 

  

  



 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของใบอนุญาตทางการเงินทีไ่ด้จากการ
รวมธรุกิจ 
 
อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่  8 เรื่อง ประมำณกำร 
ทำงบัญชีที่ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน
กำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิจำกกำรรวมธุรกจิ  
 
กลุ่มกิจกำรมใีบอนุญำตทำงกำรเงนิที่ได้จำกกำรรวมธุรกิจมูลค่ำ 
554 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มกิจกำร
ต้องท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิอย่ำงน้อย
เป็นประจ ำทุกปีตำมขอ้ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรประเมินกำรด้อยค่ำดังกล่ำว 
เนื่องจำกกำรประเมนิมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืจำกกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดในแต่ละปี มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บรหิำรอย่ำงมีนัยส ำคญั ซึ่งอ้ำงอิงสมมติฐำนต่ำง ๆ ที่มผีลมำจำก
กำรคำดกำรณ์สภำวะตลำดและเศรษฐกจิในอนำคตในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
• อตัรำกำรเตบิโตของเงนิใหส้นิเชื่อ  
• อตัรำตน้ทุนดอกเบีย้  
• อตัรำรำยไดค้่ำธรรมเนียม 
• อตัรำคดิลด ทีค่ ำนวณจำกตน้ทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 
จำกกำรประเมนิกำรด้อยค่ำประจ ำปี ผู้บรหิำรสรุปว่ำไม่มกีำรด้อยค่ำ
ของใบอนุญำตทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิกำรพจิำรณำของผูบ้รหิำรเกีย่วกบักำรดอ้ยค่ำของ
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรรวมธุรกจิ ดว้ยวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
 
ขำ้พเจ้ำสอบถำมผู้บรหิำรเพื่อท ำควำมเข้ำใจหลกัเกณฑ์และขอ้มูล 
ทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิ  
 
ขำ้พเจ้ำเปรยีบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกดิขึน้จรงิในปีปจัจุบนักบั
ตวัเลขทีค่ำดกำรณ์ไว ้เพื่อพจิำรณำว่ำผลกำรด ำเนินงำนที่คำดกำรณ์
ไวเ้ป็นกำรประมำณกำรในแง่บวกเกนิกว่ำผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้
จรงิหรอืไม่ 
 
ขำ้พเจำ้ประเมนิสมมตฐิำนทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำรทีใ่ชใ้นกำรคำดกำรณ์ 
เช่น ประมำณกำรรำยไดจ้ำกเงนิใหส้นิเชื่อโดยเปรยีบเทยีบกบัตวัเลข
ทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมถงึทดสอบควำมเหมำะสมของอตัรำตน้ทุนส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ที่ใช้เป็นอตัรำคดิลดในกำรค ำนวณมูลค่ำของใบอนุญำตทำง
กำรเงนิ โดยกำรเปรยีบเทียบอัตรำคิดลดกับแหล่งข้อมูลภำยนอก 
ทีเ่ชื่อถอืได ้ 
 
ผลจำกกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจ้ำประเมนิว่ำ สมมตฐิำน
ที่ส ำคญัที่ผูบ้รหิำรใช้ในกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำของใบอนุญำตทำง
กำรเงนิมคีวำมเหมำะสมตำมหลกัฐำนสนับสนุน  

 
ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ เฉพำะกิจกำรข้อ 5 ที่อธิบำยถึงนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรน ำ
ขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ  2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตั ิทัง้นี้ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกเรื่องทีข่ำ้พเจำ้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 



 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบด้วย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนัน้  ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รบัรำยงำนประจ ำปีภำยหลังวนัที่ในรำยงำน 
ของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื  กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำขอ้มูลอื่น 
มคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ี่ไดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำ
ขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจ้ำสรุปได้ว่ำมกีำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั  ขำ้พเจ้ำต้องสื่อสำรเรื่อง
ดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมกำรมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิกำรและบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัช ี
ซึง่รวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และถอืว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
แต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 



 

 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพและกำรสังเกต  และสงสัย 
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และ 
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่งที่เกดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบั
กำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจรงิหรือ 
กำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีี่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี และกำรเปิดเผยขอ้มูล 
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 
และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญั  
ต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั 
ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ  โดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ  อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรอื
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม  รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมที่ควร
หรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรอืกจิกรรมทำงธุรกจิภำยใน 
กลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิรวม ข้ำพเจ้ำรบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบตัิงำน
ตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  

 
ขำ้พเจ้ำได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว ้
ประเด็นที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  หำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกบัควำมเป็นอิสระและ  
ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขำ้พเจ้ำเชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอกอำจพจิำรณำ
ว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 



 

 

จำกเรื่องทีส่ ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำรในงวดปจัจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญช ี 
เวน้แต่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพจิำรณำว่ ำ 
ไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบ
มำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4298  
กรุงเทพมหำนคร  
28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 2,688,647 1,837,586 137,639 276,581

สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจ าหน่าย 527 525 - -

ส่วนของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 11, 12 23,916,289 30,587,781 - -

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจากการขายลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื

และดอกเบี้ยคา้งรบั 38 ฉ) - - - 1,517,512

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบี้ยคา้งรบั 38 ช) 1,883,508 - 12,508,980 17,675,664

ดอกเบี้ยคา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 ซ) - - 18,109 -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถาบนัการเงนิ 500,000 4,350,000 - -

ลกูหนี้อืน่ 13 1,542,398 823,349 4,801 5,732

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 14 722,480 664,720 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 77,209 20,393 10,647 7,271

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 31,331,058 38,284,354 12,680,176 19,482,760

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 15.1 1,710,144 73,963 5,846 5,828

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 15.2 37,131 120,209 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 17 1,470,460 - 1,499,400 -

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - สุทธิ 17 - - 10,755,420 10,512,880

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั - สุทธิ 11, 12 12,697,791 10,366,498 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 ซ) - - 5,177,200 -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 18 611,187 641,741 14,628 15,547

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 19 1,113,327 1,497,140 24,965 37,056

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 20 622,468 605,144 229 520

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 21 164,680 245,627 - 5,623

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 22 208,619 172,696 3,287 3,287

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 18,635,807 13,723,018 17,480,975 10,580,741

รวมสินทรพัย์ 49,966,865 52,007,372 30,161,151 30,063,501

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิรบัฝาก 23.1 169,901 5,234,096 - -

ตราสารหนี้ทีอ่อก 23.2 6,000 6,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 24.1 500,000 200,000 500,000 200,000

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 24.3 2,798,774 1,307,129 1,322,440 1,163,796

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 25 508,660 544,540 1,251 1,826

เจา้หนี้อืน่ 26 2,694,978 940,577 118,376 121,508

ส่วนของหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธทิีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 5,793,803 3,752,176 5,793,803 3,752,176

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 671,288 618,644 - -

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 108,591 55,818 5,127 4,186

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 13,251,995 12,658,980 7,740,997 5,243,492

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.3 456,000 2,930,773 208,333 1,155,773

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21 204,461 124,216 47,477 -

หนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 3,696 15,064 3,696 15,064

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 25 629,774 932,987 25,772 36,686

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 27 8,279,634 11,063,460 8,279,634 11,063,460

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 48,148 68,609 14,790 11,292

ประมาณการค่ารือ้ถอน 117,827 143,405 404 428

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 9,739,540 15,278,514 8,580,106 12,282,703

รวมหน้ีสิน 22,991,535 27,937,494 16,321,103 17,526,195

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรอืนหุน้ 

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจ านวน 1,429,009,569 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2563 : จ านวน 1,428,078,488 หุน้) 29 1,429,009 1,428,078 1,429,009 1,428,078

   ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 1,373,152,393 หุน้  

มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2563 : จ านวน 1,373,152,393 หุน้) 29 1,373,152 1,373,152 1,373,152 1,373,152

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 29 6,207,179 6,207,179 6,207,179 6,207,179

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 29 36,190 36,190 36,190 36,190

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 31 142,900 142,807 142,900 142,807

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 17,263,484 15,003,839 6,083,583 4,790,028

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย (320,154) (665,152) - -

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ (4,890) (13,148) (2,956) (12,050)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทั 24,697,861 22,084,867 13,840,048 12,537,306

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 2,277,469 1,985,011 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 26,975,330 24,069,878 13,840,048 12,537,306

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 49,966,865 52,007,372 30,161,151 30,063,501

 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

9



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็  

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยได้

รายไดด้อกเบี้ย 6,855,328 8,166,091 731,061 735,476

เงนิปนัผลรบั 567 2,036 3,340,996 1,017,547

รายไดอ้ืน่ 32 3,374,939 2,824,901 537,772 16,100

รวมรำยได้ 10,230,834 10,993,028 4,609,829 1,769,123

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร 34 190,434 161,472 32 119

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 34 3,285,455 3,625,262 91,994 75,581

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) (455,105) 321,013 - -

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,020,784 4,107,747 92,026 75,700

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 7,210,050 6,885,281 4,517,803 1,693,423

ตน้ทนุทางการเงนิ 33 (790,684) (902,612) (645,857) (665,428)

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี (28,940) - - -

ก ำไรก่อนก่อนภำษีเงินได้ 6,390,426 5,982,669 3,871,946 1,027,995

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 35 (1,352,488) (1,191,838) (106,190) (2,092)

ก ำไรส ำหรบัปี 5,037,938 4,790,831 3,765,756 1,025,903

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 28 12,968 (3,736) (620) 509

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 21 (2,594) 747 124 (102)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 10,374 (2,989) (496) 407

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมเงนิลงทนุในตราสารหนี้

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (1,088) (411) - -

ผลก าไรจากเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 11,368 572 11,368 572

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (137) 309 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 21 (2,056) (32) (2,274) (114)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 8,087 438 9,094 458

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 5,056,399 4,788,280 3,774,354 1,026,768

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบง่ปันก ำไร :

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 4,722,143 4,508,329 3,765,756 1,025,903

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 315,795 282,502 - -

5,037,938 4,790,831 3,765,756 1,025,903

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 4,739,608 4,506,502 3,774,354 1,026,768

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 316,791 281,778 - -

5,056,399 4,788,280 3,774,354 1,026,768

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 36 3.44 3.32 2.74 0.76

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

ส่วนเกิน ส่วนต ำ่กว่ำทนุจำก ผลต่ำงของ รวม

มลูค่ำหุ้นจำก ทนุ กำรเปล่ียนแปลง อตัรำแลกเปล่ียน กำรป้องกนั องคป์ระกอบ

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน กำรจ่ำยโดย ส ำรองตำม ก ำไรสะสม สดัส่วนกำรถอืหุ้น สินทรพัย์ จำกกำรแปลงค่ำ ควำมเส่ียงใน อ่ืนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย ท่ียงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย ทำงกำรเงิน งบกำรเงิน กระแสเงินสด ส่วนของเจ้ำของ บริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ เจ้ำของ

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

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 - - - - (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

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของส ำหรบัปี 

เพิม่หุน้สามญั 29 36,905 1,752,109 - - - - - - - - 1,789,014 - 1,789,014

เงนิปนัผล 30 - - - - (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

การเพิม่ขึน้ของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

   จากการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 92,305 92,305

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

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 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

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

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของส ำหรบัปี 

เงนิปนัผล 30 - - - - (2,471,612) - - - - - (2,471,612) (163,747) (2,635,359)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 4,731,350 - (714) (122) 9,094 8,258 4,739,608 316,791 5,056,399

การเพิม่ขึน้ของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

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

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - 344,998 - - - - 344,998 133,593 478,591

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 93 (93) - - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 1,373,152 6,207,179 36,190 142,900 17,263,484 (320,154) (940) (994) (2,956) (4,890) 24,697,861 2,277,469 26,975,330

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น ทุน

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จำกกำรจ่ำยโดย ส ำรองตำม ก ำไรสะสม สินทรพัย์ กำรป้องกนัควำมเส่ียง รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย ท่ียงัไม่ได้จดัสรร ทำงกำรเงิน ในกระแสเงินสด ของส่วนของเจ้ำของ เจ้ำของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

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

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี - - - - (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

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจ้ำของส ำหรบัปี 

เพิม่หุน้สามญั 29 36,905 1,752,109 - - - - - - 1,789,014

เงนิปนัผล 30 - - - - (1,922,405) - - - (1,922,405)

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

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 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

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

กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจ้ำของส ำหรบัปี 

เงนิปนัผล 30 - - - - (2,471,612) - - - (2,471,612)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 3,765,260 - 9,094 9,094 3,774,354

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 31 - - - 93 (93) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 1,373,152 6,207,179 36,190 142,900 6,083,583 - (2,956) (2,956) 13,840,048

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 6,390,426 5,982,669 3,871,946 1,027,995

รำยกำรปรบักระทบก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรด ำเนินงำน:

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (31,078) (54,810) - (77)

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - (271,811) (8,823)

ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 15 (40,280) (60,277) (18) (39)

ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทนุ (230,898) - (263,320) -

ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทนุของบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 17 28,940 - - -

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 18, 19, 20 846,927 874,177 3,567 3,687

ค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทนุในกำรออกหุน้กู้ 27 24,602 17,325 24,602 17,325

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 17 - - 5,000 -

ค่ำตดัจ ำหน่ำย(ส่วนต ่ำ)ส่วนเกนิมลูค่ำเงนิลงทนุในหุน้กู้ 15 (10) 432 - -

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 4,537 2,991 - -

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (19,930) (6,469) - -

ก ำไรจำกกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ (3,507) (4,508) - -

ขำดทนุ (โอนกลบั) จำกกำรดอ้ยค่ำของทรพัยส์นิรอกำรขำย 33,819 (1,288) - -

ขำดทนุจำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย 87,938 114,238 - -

(โอนกลบั) ผลขำดทนุดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (455,105) 321,013 - -

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 28 14,629 18,719 3,009 1,819

ตน้ทนุค่ำรือ้ถอน 4,721 4,215 18 17

เงนิปนัผลรบั (567) (2,036) (3,340,996) (1,017,547)

รำยไดด้อกเบี้ย (6,981,985) (8,182,548) (733,684) (742,647)

ดอกเบี้ยจ่ำย 761,361 881,072 621,237 648,086

กำรเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน :

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั (2,007,643) (2,250,876) - -

ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - - 1,420,215 1,389,991

ลกูหนี้อืน่ (431,659) 29,039 (127) 91,118

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ 3,850,000 (3,680,000) - -

ทรพัยส์นิรอกำรขำย - สุทธิ (355,642) (6,532) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (20,117) (3,886) (3,376) (2,088)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (38,654) (35,459) - -

เงนิรบัฝำก (5,064,195) (1,114,237) - -

เจำ้หนี้อืน่ 1,033,088 253,451 3,259 17,254

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 54,393 (4,578) 941 (1,386)

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (338) - - -

เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (2,546,227) (6,908,163) 1,340,462 1,424,685

ดอกเบี้ยรบั 6,898,774 7,979,111 759,517 389,916

ดอกเบี้ยจ่ำย (732,398) (821,709) (626,367) (628,281)

จ่ำยภำษเีงนิได้ (855,778) (1,063,077) (55,240) (2,583)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,764,371 (813,838) 1,418,372 1,183,737

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

กำร(เพิม่ขึน้) ของเงนิสดทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ (2) (5) - -

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 164,676 427,780 - 350,000

เงนิสดจ่ำยจำกกำรซือ้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 15 (1,650,000) - - -

เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 ช) 3,915,000 - 9,230,040 3,072,821

เงนิสดจ่ำยเพื่อเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 ช), 38 ซ) - - (9,187,200) (5,719,000)

เงนิสดรบัจำกกำรขำยอุปกรณ์ 26,827 7,358 - -

เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้อุปกรณ์ 18 (177,190) (252,121) (75) -

เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20 (18,548) (13,821) - (54)

เงนิสดรบัจำกกำรขำยส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย 17 - - 673,692 18,823

เงนิสดรบั (จ่ำย) เพื่อซือ้บรษิทัย่อย 33,421 80,184 (1,885,501) (242,500)

เงนิสดรบัจำกเงนิปนัผล 567 2,036 3,340,996 1,017,547

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 2,294,751 251,411 2,171,952 (1,502,363)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 24.1 3,000,000 2,070,000 3,000,000 2,070,000

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 24.1 (2,700,000) (3,773,523) (2,700,000) (3,773,523)

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 24.3 1,600,000 1,775,000 500,000 -

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 24.3 (1,583,128) (1,909,629) (1,288,796) (1,233,240)

เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 27 2,986,899 5,969,120 2,986,899 5,969,120

เงนิสดจ่ำยคนืจำกกำรออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 27 (3,753,700) (2,391,100) (3,753,700) (2,391,100)

เงนิสดรบัจำกกำรจ่ำยช ำระใบส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้ทนุ - 1,789,014 - 1,789,014

เงนิสดสุทธจิำกกำรเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย (1,819,066) 18,823 -

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุในบรษิทัย่อยส ำหรบัส่วนไดเ้สยี

ทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 1,365,496 - - -

เงนิปนัผลจ่ำยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม (163,747) (222,759) - -

เงนิปนัผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของกลุม่กจิกำร (2,470,429) (1,922,095) (2,470,429) (1,922,095)

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิตน้ของสญัญำเชำ่ (670,283) (652,067) (3,240) (3,370)

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (4,207,958) 750,784 (3,729,266) 504,806

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 851,164 188,357 (138,942) 186,180

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

(ขำดทนุ) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด (103) 317 - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 10 2,688,647 1,837,586 137,639 276,581

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด :

วดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม

ผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 15 (1,088) (411) - -

กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 19 458,720 612,771 -

โอนยำ้ยพนกังำน - - 131 -

กำรจดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ - 52,042 - 445

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4, 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหำนคร 10210 
 
บรษิทัมคีรอบครวัแกว้บุตตำ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 45.71 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 54.29 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ ‘กลุ่มกจิกำร’ 
 
กำรประกอบกิจกำรหลกัของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี้ กำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิโดยเฉพำะกำรให้เช่ำซื้อ กำรให้กู้ยมืเงนิ กำรบรหิำรสนิทรพัย ์
ด้อยคุณภำพ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น กำรใหบ้รกิำรด้ำนกำรบรหิำรจดักำรและที่ปรกึษำด้ำนกำรจดักำรระบบสนิเชื่อรำยย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ และ
กำรขำยเชื่อในต่ำงประเทศ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 

 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) เริม่มคีวำมรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อภำคธุรกจิ ลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำร และประชำชนทัว่ไปในวงกวำ้ง ทัง้นี้ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ 
ที่ได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้เพิม่เติม เพื่อช่วยสถำนกำรณ์ 
กำรระบำดของ COVID-19 กบัสถำบนักำรเงนิ สถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิและผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงนิอื่น รวมถงึรฐับำลไดม้กีำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินจำกกำรระบำดของ COVID-19 
 
จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรยงัคงมแีนวทำงในกำรช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ตำม
มำตรกำรกำรช่วยเหลือของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยให้ลูกหนี้พกัช ำระเงนิต้นหรอืขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย  
2 เดอืน หรอื 2 งวด 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเวน้สินทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิบำงรำยกำร (รวมถงึตรำสำรอนุพนัธ)์ และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลพนิิจของผูบ้รหิำรหรื อ
รำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุ 8 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนั
หรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั  
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) กำรปรบัปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เติมหลกักำรใหม่และแนวปฏิบตัใินเรื่อง

ต่อไปนี้ 

- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปจัจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 

- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกจิกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบด้วยกจิกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่งไม่จ ำเป็นต้อง
เป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 

- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สินในงบกำรเงิน รวมทัง้  
ได้อธิบำยให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร  
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธรุกิจ ได้ใหค้ ำนิยำมของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ่งก ำหนดให้
กำรไดม้ำซึง่ธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปจัจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึง่เมื่อน ำมำรวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญั
ท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำร
ทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุน 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ  
เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง  
ที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้ก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรให้ข้อมูล
เพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง นโยบำย
กำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกนักับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคิด และอธิบำยถึงกำรน ำควำมมสีำระส ำคญั  
ไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1  
 
มำตรฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565  

ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

(TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีเร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรที่อำจได้รบัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
ทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  
 
มำตรกำรผ่อนปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก ่
• เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

(รวมถึงหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในกำรก ำหนด
กระแสเงินสดตำมสัญญำเทียบเท่ำกับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจกำรจะไม่ต้องรบัรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
เปลีย่นแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำตำม TFRS 16 ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำ
เช่ำเนื่องจำกกำรเปลีย่นเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ ก็ใหถ้อืปฏบิตัติำม
วธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ควำมสมัพนัธ์ของกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของควำมไม่มปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อย่ำงไร 
• ควำมคบืหน้ำของแผนในกำรเปลี่ยนไปใช้อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิอื่น และวธิกีำรบรหิำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวของ

กจิกำรในช่วงกำรเปลีย่นแปลง 
 

ข) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เรื่อง แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 
 
กลุ่มกิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ร ับผลกระทบจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 สำมำรถเลือกน ำแนวปฏิบัติ 
ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชตีำมแนวทำงในหนังสอืเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยที ่ฝนส2.ว. 802/2564 มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบั
กำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ดงักล่ำวระหว่ำง วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2566  แนวทำงกำรให้
ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ส ำคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกบักำรจดัล ำดบัชัน้ลูกหนี้ส ำหรบักำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที ่
คำดว่ำจะเกดิขึน้เป็นตน้ ผลกระทบทีค่ำดว่ำจะเกดิจำกกำรน ำแนวปฏบิตัดิงักล่ำวมำถอืปฏบิตัไิม่เป็นนัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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5 นโยบำยกำรบญัชี 

 

5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 

บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอืมสีทิธิ  
ในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
ผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึ
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ข) บรษิทัร่วม 
 

บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม เงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ได้มำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผูไ้ด้รบักำรลงทุนตำม
สดัส่วนที่ผูล้งทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลงักำรได้มำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบรษิทัร่วมนัน้ 
ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนที่เกินกว่ำส่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้  
เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนบรษิทัร่วม 
 

ง) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนใน
บรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรบัรู้ใน
ส่วนของเจำ้ของ 
 

ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำรควบคุมร่วม 
ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่เหลอือยู่  
จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงที่เกดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็น
มูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครองที่เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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จ)  รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 

 
รำยกำรยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกจิกำรมสี่วนได้เสียผ่ำนส่วนแบ่งก ำไรในบรษิทั
ร่วมและกำรร่วมคำ้ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมี
หลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

5.2 กำรรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ ำหรบักำรซื้ อ
ธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกที่จะวดัมลูค่ำของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมหรอืด้วย
มลูค่ำของสนิทรพัยส์ุทธขิองส่วนทีเ่ป็นส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของของผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีในผูไ้ดร้บั
กำรลงทุนซึง่ถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธิ
ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ี่ได้มำ จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจจะถู ก 
วดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ จะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่ 
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5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั และเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกดิจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอตัรำ
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุน
ของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้น
ก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที่มภีำวะเงนิเฟ้อรุนแรง) 
ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ
ดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้
อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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5.5 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิใน
กำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) 
หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์
เท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน  
ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้เงนิลงทุนใน
ตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเท่ำนัน้  

 
ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่ม
กิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธิในกำรได้รบั
กระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็น
เจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์นัน้ในกรณีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย FVPL ส ำหรับสินทรพัย ์
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของ
กำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
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ง) ตรำสำรหนี้ 

 
กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้สำมำรถแบ่งได้เป็น  
3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ยเงนิต้น

และดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยได้ดอกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิี
อตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรำยกำรรำยได้ดอกเบี้ยหรอืรำยได้อื่น ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะ
รบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในรำยไดอ้ื่นหรอืค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระกระแสเงนิสดตำม

สญัญำซึง่ประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
และรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ 1) รำยกำรขำดทุน/ก ำไร
จำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้ดอกเบี้ยที่ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน จะ
รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนที่รบัรูส้ะสมไวใ้นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่นหรอืค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
รำยไดด้อกเบีย้จะแสดงในรำยกำรรำยได้ดอกเบีย้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมลูค่ำดว้ยรำคำ

ทุนตดัจ ำหน่ำยหรอืมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นขำ้งต้น ด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนโดยก ำไรหรอื
ขำดทุนที่เกดิจำกกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินรำยได้อื่นหรอืค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบรหิำรในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร (ขำดทุน)จำกมูลค่ำยุติธรรมในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจัดประเภทก ำไร(ขำดทุน)ที่รบัรู้สะสมดังกล่ำวไปยังก ำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำร 
ตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปนัผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
และแสดงในรำยกำรเงนิปนัผลรบั เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนจะรบัรูใ้นรำยไดอ้ื่น
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
 
ขำดทุนและกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 
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5.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 

 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื และลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืส่วนบุคคล 
 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ลูกหนี้เงนิใหกู้้ยมื และลูกหนี้เงนิใหกู้้ยมืส่วนบุคคล รบัรูเ้ริม่แรกด้วยจ ำนวนที่เท่ำกบัเงนิลงทุนสุทธใินสญัญำและ 
วดัมูลค่ำภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำสุทธทิีจ่ะได้รบั โดยแสดงด้วยจ ำนวนหนี้ตำมสญัญำหกัด้วยดอกเบี้ยทีย่งัไม่ถอืเป็นรำยได้ หรอื 
เงนิลงทุนสุทธใินสญัญำ และค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลูกหนี้ 
 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลูกหนี้ทีร่บัซื้อมำจำกสถำบนักำรเงนิ แสดงตำมรำคำทุนทีจ่่ำยซื้อและตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิ 
สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อซื้อหรอืเกิดรำยกำรของ
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลูกหนี้ (ถำ้ม)ี  
 

5.7 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
 
ก) วธิทีัว่ไป (General approach) 

 
บรษิทัเลอืกใช้วธิทีัว่ไปส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิวีดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 
และสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำด้วยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว โดยใน
แต่ละระดบัจะก ำหนดวธิกีำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีแ่ตกต่ำงกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดบัที ่1 หำกควำมเสีย่งด้ำนเครดติของเครื่องมอืทำงกำรเงนิไม่เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก  

ค่ำเผื่อผลขำดทุนของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน  
12 เดอืนขำ้งหน้ำ 

- ระดบัที่ 2 หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเครื่องมอืทำงกำรเงนิเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่ม  
ค่ำเผื่อผลขำดทุนของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ 

- ระดบัที่ 3 เมื่อสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเข้ำเงื่อนไขเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ค่ำเผื่อผลขำดทุนของ
เครื่องมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ 

 
ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อด้อยค่ำภำยใตว้ธิกีำรพจิำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพเครดติของสนิทรพัยแ์บบสำมระดบั ค่ำเผื่อด้อยค่ำ  
จะถูกค ำนวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยค ำนึงถงึขอ้มูลคำดกำรณ์ในอนำคต ยกเวน้ค่ำเผื่อด้อยค่ำของเงนิให้
สนิเชื่อใหแ้ก่ลูกหนี้ทีเ่ป็นสำระส ำคญั ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำจะถูกค ำนวณเป็นแบบรำยสญัญำ (Individual assessment) 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมี
นัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ โดยเปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำที่จะเกดิขึน้ ณ วนัที่รำยงำน กบัควำม
เสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก 
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกับ
ประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนด้ำนเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนด้ำนเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
(เช่น มูลค่ำปจัจุบนัของจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก) โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั 
หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่งกลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะได้รบั คดิลดด้วยอตัรำดอกเบีย้  
ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
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กลุ่มกจิกำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรบักจิกำรทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ออกโดยสภำวชิำชีพบัญชี ตำมแนวทำงในหนังสอืเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ธปท. 
ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่อง แนวทำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ลงวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2563 และหนังสอืเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่อง มำตรกำรกำรให้
ควำมช่วยเหลือลูกหนี้เพิม่เตมิในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ลงวนัที่ 26 มนีำคม 2563 มำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี้ 
 
• ในกรณีทีก่ำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้ท ำใหอ้ตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (Effective interest rate) เดมิไม่สะทอ้นประมำณกำรกระแสเงนิสด

ทีจ่ะไดร้บัจำกสนิเชื่อนัน้แลว้ กลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิใหม่เป็นอตัรำคดิค ำนวณมลูค่ำปจัจุบนัของสนิเชื่อทีป่รบัปรุง
โครงสรำ้งหนี้ภำยใตแ้นวทำงกำรใหค้วำมช่วยเหลอืตำมหนังสอืเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยได ้

• กลุ่มกจิกำรคงกำรจดัชัน้หนี้ของลูกหนี้ตำมเดมิก่อนเขำ้มำตรกำรภำยใต้แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลอืตำมหนังสอืเวยีนของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 

ข) สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเกดิรำยกำร 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อซื้อหรือเกิด
รำยกำรเท่ำกบัผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดซึ่งกลุ่มกจิกำรต้องได้รบัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึ่งกลุ่มกิจกำร  
คำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิปรบัด้วยควำมเสีย่งด้ำนเครดติ และกลุ่มกจิกำรจะรบัรูจ้ ำนวนเงนิของกำรเปลี่ยนแปลง
ของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ เป็นผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรหรอืขำดทุน โดยกลุ่มกจิกำร
จะรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุเป็นผลก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ แม้ว่ำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีน้่อยกว่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ซึ่งเคย
รวมในกระแสเงนิสดทีป่ระมำณกำร กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก 

 
5.8  ทรพัยสิ์นรอกำรขำย 

 
ทรพัยส์นิรอกำรขำยประกอบดว้ยอสงัหำรมิทรพัย์และสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่แสดงดว้ยมลูค่ำตำมบญัชสีุทธขิองลูกหนี้ หรอืมลูค่ำยุตธิรรมของ
ทรพัย์สนิหกัด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำในขณะที่ได้สนิทรพัย์นัน้มำ ในกรณีที่ทรพัย์สนิ รอกำรขำย 
มกีำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูค้่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรพัยส์นิรอกำรขำยทัง้จ ำนวน 
 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยทรพัย์สนิรอกำรขำยจะรบัรูเ้ป็นรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน เบด็เสรจ็ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำย และ
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

5.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุนเริ่มแรก  
จะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึตน้ทุนทีป่ระมำณในเบือ้งตน้ส ำหรบักำรรือ้ กำรขนยำ้ย และ
กำรบูรณะสถำนทีต่ ัง้ของสนิทรพัยซ์ึง่เป็นภำระผกูพนัของกลุ่มกจิกำรเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ 
 
ต้นทุนที่เกดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตต่อ
กลุ่มกจิกำร มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึน้ 
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ที่ดนิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ทีด่นิ ไม่คดิค่ำเสื่อม 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 20 ปี 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 3, 18 ปี 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 5 ปี 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5, 10 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำย
สนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 

5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทกึด้วยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 
การวจิยัและพฒันา/สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีก่จิการพฒันาขึ้นเอง 
 
รำยจ่ำยเพื่อกำรวจิยัรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 
รำยจ่ำยที่เกดิจำกโครงกำรพฒันำจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวขอ้งได้อย่ำงน่ำเชื่อถอื แ ละมี
ควำมเป็นไปไดท้ัง้ทำงด้ำนเทคนิค ดำ้นกำรเงนิ ดำ้นกำรคำ้ และดำ้นทรพัยำกร และมคีวำมสำมำรถและควำมตัง้ใจที่จะพฒันำใหเ้สรจ็สิ้น
และน ำสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้มำใชง้ำนหรอืขำย  
 
ตน้ทุนกำรพฒันำทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป  
 
กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยที่เกิดจำกกำรพฒันำที่กลุ่มกิจกำรบนัทึกไว้เป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมื่อสนิทรพัย์นัน้พร้อมใช้งำนหรอืขำย  
ดว้ยกำรตดัจ ำหน่ำยโดยวธิเีสน้ตรง ตลอดระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้แต่สงูสุดไม่เกนิ 5 ปี 
 
ใบอนุญาตทางการเงนิ 
 
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิทีไ่ดม้ำจำกกำรรวมกจิกำร จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ ซึง่มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่จ ำกดั และไม่มี
กำรปรบัมลูค่ำเนื่องจำกไม่ได้มตีลำดซื้อขำยคล่องรองรบั ใบอนุญำตทำงกำรเงนิจะไม่มกีำรจ ำหน่ำย แต่จะมกีำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในแต่
ละปี พจิำรนำตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.11 
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5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี และ
เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชีว้่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมี
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัยส์ูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถงึจ ำนวนที่สงูกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำร
จ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำใหเ้กดิกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น ๆ   
ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

5.12 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปนัส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอด
ระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้
ตำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรปนัส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำตำม
รำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบ
ของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึง่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของ
สญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำปจัจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปจัจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนัยได ้กลุ่มกจิกำรจะคดิ
ลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ ซึ่งก็คอือตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยมืเพื่อให้ได้มำซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำใกล้เคยีงกนั ในสภำวะ
เศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำซึ่งก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยผนัแปรตำมดชันีหรอือตัรำ ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจนกระทัง่
ดชันีหรอือตัรำนัน้มผีลต่อกำรจ่ำยช ำระ กลุ่มกจิกำรปรบัปรุงหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำไปยงัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ี่เกี่ยวขอ้งเมื่อกำรจ่ำยช ำระ
ค่ำเช่ำดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสัญญำเช่ำ 
ทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย เครื่องถ่ำยเอกสำร และตูค้อนเทนเนอร์ 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่ปฏบิตัติำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำ 
ทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำ
วชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนดตำมสดัส่วนที่ได้รบัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำที่ได้รบักำรลดค่ำเช่ำ และ  
กลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่รบัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำ  
ที่ลดลง โดยรับรู้ผลต่ำงที่เกิดขึ้นเป็นรำยกำรรำยได้อื่น แทนกำรปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และวัดมูลค่ำหนี้สินตำม 
สญัญำเช่ำจำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 
 
เริม่จำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้หยุดใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวดงักล่ำวและกลบัมำใช้มำตรฐำนกำรบญัชีที่เกี่ยวข้อง
ตำมเดมิ กลุ่มกจิกำรไม่มผีลกระทบจำกกำรยุตกิำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนต่องบทำงกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปจัจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ได้คดิลดกบัมลูค่ำปจัจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยได้ทำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธิ
ซึ่งสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรู้
โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรู้ด้วยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ  
กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรได้มำซึง่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยอ์้ำงองิ และรบัรู้
ต้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรำยได้จำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัยท์ี่ใหเ้ช่ำได้รวมอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนใหเ้ช่ำแก่ผูเ้ช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืน ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำส ำหรบับำง
สญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของดชันีรำคำผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ ที่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรำ ในกร ณี 
ทีจ่ ำเป็นเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติกลุ่มกจิกำรอำจไดร้บัหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรส ำหรบัระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 
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5.13 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
การจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุนโดยพจิำรณำภำระ
ผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นใหก้บักจิกำรอื่น โดยไม่สำมำรถปฏเิสธ

กำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดได้นัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำ
กำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนที่คงที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผกูพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว
จะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำ  ไม่น้อยกว่ำ  
12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
การวดัมลูค่า 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมด
ภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแล้ว 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำรำยกำรดังกล่ำว  
เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของ
หนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชทีี่เหลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรรำยไดอ้ื่นหรอืค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุงมลูค่ำของหนี้สนิทำง
กำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สนิทำง
กำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

30 

 
5.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรูใ้นงบก ำไร
ขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีี่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำยภำษี  
ไปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษทีีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำน
จดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ 
อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไรหรอื

ขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในกำรร่วมคำ้ที่กลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเว ลำของ

กำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำที่
คำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำที่
รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงินได้
รอกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีจะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกจิกำรมสีทิธิตำมกฎหมำยที่จะน ำ
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละ
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและ
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

5.15 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี  
เช่น ค่ำจ้ำง เงนิเดือน ลำประจ ำปีและลำป่วยที่มกีำรจ่ำยค่ำแรง โบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล ของพนักงำนปจัจุบนัรบัรู้ตำมช่วงเวลำ 
กำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
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โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิม่เติมเมื่อได้
จ่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำย
ประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ซึ่งมูลค่ำปจัจุบนั
ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล 
เป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องช ำระภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึน้ และรวมอยู่ในก ำไรสะสม  
ในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ  
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.16 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
สทิธซิื้อหุน้ของผูบ้รหิาร 
 
กลุ่มกจิกำรได้รบับรกิำรจำกผูบ้รหิำร เป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของกจิกำรในกลุ่มกจิกำร (สทิธซิื้อหุน้) มูลค่ำยุตธิรรมของสทิธิ
ซื้อหุน้ของผูบ้รหิำรจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำได้รบัสทิธ ิโดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของตรำสำรทุน ทัง้นี้ มูลค่ำยุตธิรรมของ
สทิธซิื้อหุน้ทีอ่อกให ้จะถูกก ำหนดโดย 
 
• รวมเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด เช่น รำคำหุน้ของกจิกำร 
• รวมผลกระทบของเงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงื่อนไขกำรบรกิำรหรอืผลงำน (ตวัอย่ำงเช่น ขอ้ก ำหนดในเรื่องกำรออมของพนักงำนหรอื

กำรถอืหุน้ในช่วงระยะเวลำทีก่ ำหนด) และ 
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำร และเงื่อนไขกำรได้รบัสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด (ตั วอย่ำงเช่น 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเตบิโตของยอดขำยตำมที่ก ำหนดไว ้และกำรคงสภำพกำรเป็นผูบ้รหิำรของกจิกำรในช่วงเวลำที่
ก ำหนด)  

 
เงื่อนไขผลงำนทีไ่ม่ใช่กำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำร จะรวมอยู่ในขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ที่
คำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิ
 
ณ วนัทีส่ ิน้รอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิและจะรบัรูผ้ลกระทบของ
กำรปรบัปรุง (หำกม)ี จำกกำรประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุน พรอ้มกบักำรปรบัปรุงรำยกำรไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
บริษัทจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีกำรใช้สทิธิ สิ่งตอบแทนที่ได้รบัสุทธิจำกต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบันทึกไปยงัทุนเรอืนหุ้นและ
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
 
กรณีทีบ่รษิทัใหส้ทิธซิื้อตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบรษิทัย่อยในกลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัเิหมอืนเป็นเงนิทุนสนับสนุนจำกบรษิทัใหญ่ 
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5.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปจัจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึ่งกำรช ำระ
ภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใช้มูลค่ำปจัจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั  
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

5.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจ้ำของ ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำก
ภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 

 
5.19 กำรรบัรู้รำยได ้และค่ำใช้จ่ำย 

 
รำยได้หลกัรวมถงึรำยได้ทีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ที่กลุ่มกจิกำรได้รบัจำกกำรเป็นนำยหน้ำ หรอื 
ใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็นไปไ ด้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รบัช ำระ 
เมื่อใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกจิกำรจะตอ้งใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็นแต่ละภำระที่ตอ้งปฏบิตัทิีแ่ยก
ต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปนัส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ
หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้ของแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิแยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรได้
ปฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 

ก) รายไดด้อกเบี้ยจากเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ 
 

ข) รายไดอ้ืน่ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร เมื่อมกีำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ ซึง่ประกอบดว้ยค่ำธรรมเนียมและบรกิำรหลำยประเภท 
 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรที่จะรบัรูร้ำยได้เมื่อปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ เช่น รำยได้จำกกำรเป็นนำยหน้ำขำยประกนั 
รำยไดค้่ำประเมนิหลกัประกนั รำยไดค้่ำธรรมเนียมในกำรตดิตำมทวงถำมหนี้และค่ำตดิตำม 
 
ส่วนรำยไดค้่ำบรกิำรทีจ่ะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงระยะเวลำของกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว เช่น รำยไดค้่ำธรรมเนียมจดักำร และรำยไดค้่ำเช่ำ 
 

ค) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 
 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยทรพัย์สนิรอกำรขำย (สุทธิจำกภำษีขำย) จะรบัรู้เป็นรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็  
เมื่อได้โอนกำรควบคุมในทรพัย์สนิรอกำรขำยใหก้บัผูซ้ื้อ ซึ่งก็คอืเมื่อมกีำรโอนควำมเป็นเจ้ำของในทรพัย์สนิรอกำรขำยและไม่มภีำระ
ผกูพนัทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบัในสนิทรพัยร์อกำรขำยของผูซ้ื้อ 
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ง) องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไม่มกีำรท ำสญัญำซึง่ระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสนิคำ้หรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลูกคำ้และกำรช ำระเงนิของลูกคำ้
จะไม่เกนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิกำรไม่ไดป้รบัปรุงรำคำของรำยกำรดว้ยมลูค่ำของเงนิ (Time value of money) 

 
จ) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอืน่ 

 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
5.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปนัผลที่จ่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัจิำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

5.21 อนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยกำรสญัญำอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่เข้ำท ำสญัญำและวดัมูลค่ำต่อมำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธเ์ป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
• กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูค่ำยุตธิรรมของ 1) สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีร่บัรู ้หรอื 2) สญัญำผูกมดัทีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ำยกำร (กำรป้องกนั

ควำมเสีย่งในมลูค่ำยุตธิรรม)  
• กำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกบักระแสเงนิสดของ 1) รำยกำรสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่รบัรู้ หรอื 2) รำยกำรที่คำดกำรณ์ที่มคีวำม

เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) หรอื 
• กำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธ)ิ 
 
ณ วนัที่เริม่ต้นควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจดัท ำเอกสำร 1) ที่ระบุถึงควำมสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่ำง
เครื่องมอืที่ใชป้้องกนัควำมเสีย่งและรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดของเครื่องมอืที่ใชป้้องกนั
ควำมเสีย่งที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 2) เกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของกำร
บรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธท์ีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรทีม่คีวำมเสีย่ง  
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ที่ใชป้้องกนัควำมเสีย่งทัง้จ ำนวนเป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนด
ของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
 
การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธซ์ึง่ก ำหนดและเขำ้เงื่อนไขของกำรป้องกนัควำมเสีย่ง
ในกระแสเงนิสดในรำยกำร ส ำรองกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด ในส่วนของเจำ้ของ ส ำหรบัก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนทนัทซีึง่แสดงไวใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนที่มปีระสทิธผิลของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยที่ใชใ้นกำรป้องกนัควำมเสีย่งของอตัรำดอกเบีย้
ผนัแปรในเงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิกำร จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในรำยกำรต้นทุนทำงกำรเงนิ ณ ช่ว งเวลำเดยีวกบัที่กจิกำรรบัรูค้่ำใช้จ่ำย
ดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืนัน้ 
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5.22 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจ
ตดัสนิใจสงูสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลที่มหีน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน 
ซึง่พจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และควำมเสี่ยงจำก
อตัรำดอกเบี้ย) ควำมเสีย่งด้ำนกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนั
ผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ กลุ่มกจิกำรจงึใช้อนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำม
เสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยง 
จำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งด้ำนกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรใน
กำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสำรและใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิใน
ทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
 
หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำร ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบำยที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ 
ซึง่แผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำรเป็นผูก้ ำหนด ประเมนิ และบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิ โดยจะท ำงำนอย่ำงใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิำนของกลุ่ม
กจิกำร ส่วนคณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดหลกักำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่งในภำพรวม รวมถงึก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรบรหิำร
ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน กำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบี้ย กำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนสนิเชื่อ กำรเขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์และเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิอื่น รวมทัง้กำรลงทุนในกรณีทีม่สีภำพคล่องส่วนเกนิ 
 
ในกรณีที่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด กลุ่มกจิกำรจะถอืปฏบิตัติำมกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบของควำมไม่สอดคล้องกนั
ของหลกักำรรบัรู้รำยกำรของเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่ถูกป้องกนัควำมเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลให้กลุ่มกิจกำรและบรษิัทแสดงรำยกำร
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบีย้เท่ำกบัอตัรำดอกเบีย้คงทีส่ ำหรบัรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบี้ยของเงนิกูย้มืที่มอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมกีำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยมสีกุลเงนิหลกั
เป็นเงนิลำวกบี ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเกดิขึน้จำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรบัรูร้ำยกำรของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 
กลุ่มกิจกำรลงทุนในบรษิัทย่อยที่อยู่สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึ่งสนิทรพัย์สุทธิมคีวำมเสี่ยงจำกกำรแปลงค่ำ  
สกุลเงนิ อย่ำงไรกต็ำม สกุลเงนิลำวกบีมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีจ่ะเกดิขึน้จำกรำยกำรธุรกรรมยงัคงมอียู่ค่อนขำ้งต ่ำ 
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ข) ควำมเสีย่งในมลูค่ำยุตธิรรมและควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยบำงส่วนของกลุ่มกจิกำรเกิดจำกหนี้สนิทำงกำรเงนิที่มอีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร ซึ่งส่งผลต่อกระแสเงนิสด
ของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรได้ลดควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยใช้สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง  
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2563 หนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรทีอ่ตัรำดอกเบีย้ผนัแปรนัน้อยู่ในสกุลเงนิบำท 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 683,634 1,430,722 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที่ 18,458,924 25,971,161 
 19,142,558 27,401,883 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 683,634 1,347,389 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที่ 15,447,599 16,026,328 

 16,131,233 17,373,717 
 
กำรวเิครำะหต์ำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุ 6.1.3 
 
เครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พือ่บรหิารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยโดยครอบคลุมรอ้ยละ 40.85 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 40.46 และ 41.91 
ตำมล ำดบั) ของเงนิตน้ของหนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่ตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยที่มลีกัษณะจ ำนวนเงนิตน้ตำมสญัญำลดลงจำก 1,500 
ลำ้นบำท สญัญำดงักล่ำวเปลีย่นจำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที ่ซึง่สญัญำจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2565 
 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยจะมกีำรช ำระยอดสุทธิของดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยทุก 30 วนั ทัง้นี้ วนัที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำ
แลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เป็นวนัเดยีวกบัวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระของดอกเบีย้เงนิกู้ 
 

6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของเงนิลงทุนใน
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และวดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 
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ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ ซึ่งสถำบนักำรเงนิ 
ทีท่ ำรำยกำรมอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบัลงทุน เป็นอย่ำงน้อย 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำควำมเสีย่งจำกกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่เป็น
อสิระ ในกรณีที่ไม่มกีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะทำง
กำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปจัจยัอื่นๆ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำก ำหนดวงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำวซึง่เป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดและวงเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวขอ้งจะมกีำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อแก่ลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกิจกำรและบรษิทัเป็นกำรลงทุนที่มคีวำมเสี่ยงต ่ำเนื่องจำกกลุ่มกิจกำรมกีำรพจิำรณำกำรจดัอนัดบั
ดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อย่ำงสม ่ำเสมอว่ำมคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่ 
 

ข) กำรจดัอนัดบัเครดติ 
 
กำรจดัอนัดบัเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรจะถูกแบ่งตำมตำมตำรำงดงัต่อไปนี้ 
 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 
 

กำรจดัอนัดบัเครดิต กำรจดัอนัดบัเครดิตภำยใน 
ด ี คำ้งช ำระไม่เกนิ 30 วนั 
ปำนกลำง คำ้งช ำระระหว่ำง 31 วนั - 90 วนั และพจิำรณำปจัจยัเชงิคุณภำพ 
ดอ้ยค่ำ คำ้งช ำระมำกกว่ำ 90 วนั และพจิำรณำปจัจยัเชงิคุณภำพ 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น 
 

กำรจดัอนัดบัเครดิต กำรจดัอนัดบัเครดิตภำยนอก 
กลุ่มระดบัลงทุน AAA ถงึ BBB- 
กลุ่มต ่ำกว่ำระดบัลงทุน ต ่ำกว่ำหรอืเท่ำกบั BB+  
ไม่มกีำรจดัอนัดบั ไม่มกีำรจดัอนัดบั 
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ค) ฐำนะเปิดสงูสุดต่อควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 

 
ตำรำงด้ำนล่ำงแสดงขอ้มูลฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเสีย่งด้ำนเครดติของกลุ่มกิจกำรที่มตี่อกิจกำรอื่น  หำกกจิกำรนัน้ไม่สำมำรถ 
ท ำตำมภำระผูกพนัที่ก ำหนดไว้ได้ โดยไม่ค ำนึงถึงหลักประกันที่ถือครองอยู่ ซึ่งฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเสี่ยงถู กพิจำรณำ 
ใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัชบีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิ หรอืมลูค่ำตำมสญัญำของรำยกำรนอกงบกำรเงนิไม่รวมถงึอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ  
ผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำรเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่รำยงำน ยกเวน้
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ฐำนะเปิดสูงสุดต่อ ฐำนะเปิดสูงสุดต่อ 
 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564   
ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของรำยกำรท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม   
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 80,000 - 
 80,000 - 
ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของรำยกำรท่ี    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน   
สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ 3,500,000 5,224,000 
 3,500,000 5,224,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของรำยกำรท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม   
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 162,000 - 
 162,000 - 
ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของรำยกำรท่ี    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน   
สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ - 1,918,333 
 - 1,918,333 
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ง) คุณภำพเครดติ 

 

ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงคุณภำพเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เงนิใหส้นิเชื่อ
แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั โดยจ ำแนกตำมอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

 
ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำด 
ว่ำจะเกิดขึ้น

ภำยใน12 เดือน  

ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต 
ท่ีคำดว่ำจะ 

เกิดขึ้นตลอดอำยุ 
สญัญำแต่ยงัไม่ 
เกิดกำรด้อยค่ำ  

ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นตลอด 
อำยุสญัญำและ 
เกิดกำรด้อยค่ำ 

ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต 
เมื่อซื้อหรือ 

เมื่อเกิดรำยกำร รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรม      
   ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
กลุ่มระดบัลงทุน - - - - - 
กลุ่มต ่ำกว่ำระดบัลงทุน - - 80,000 - 80,000 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ 
        ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - (42,869) - (42,869) 
มลูคำ่สุทธติำมบญัช ี - - 37,131 - 37,131 

      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ      
   ดอกเบ้ียค้ำงรบั      
ด ี 29,561,692 - - - 29,561,692 
ปำนกลำง - 2,878,853 - - 2,878,853 
ดอ้ยคำ่ - - 1,248,594 3,660,496 4,909,090 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ 
         ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (73,444) (369,494) (165,898) (126,719) (735,555) 
มลูคำ่สุทธติำมบญัช ี 29,488,248 2,509,359 1,082,696 3,533,777 36,614,080 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรม      
   ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
กลุ่มระดบัลงทุน 83,078 - - - 83,078 
กลุ่มต ่ำกว่ำระดบัลงทุน - - 80,000 - 80,000 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ 
        ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - (42,869) - (42,869) 
มลูคำ่สุทธติำมบญัช ี 83,078 - 37,131 - 120,209 

      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ      
   ดอกเบ้ียค้ำงรบั      
ด ี 26,914,353 - - - 26,914,353 
ปำนกลำง - 11,064,302 - - 11,064,302 
ดอ้ยคำ่ - - 1,479,914 2,807,668 4,287,582 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ 
         ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (248,709) (784,749) (154,197) (124,303) (1,311,958) 
มลูคำ่สุทธติำมบญัช ี 26,665,644 10,279,553 1,325,717 2,683,365 40,954,279 
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จ) หลกัประกนั 

 
กลุ่มกจิกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัิมำใชเ้พื่อลดควำมเสีย่งด้ำนเครดติ โดยหลกัที่ส ำคญัทัว่ไปคอืกำรขอใหลู้กหนี้วำง
หลกัประกนัประเภทต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรกู้ยมืเงนิ ซึ่งกลุ่มกจิกำรมนีโยบำยภำยในที่รบักำรวำงหลกัประกนัส ำหรบัสนิทรพัย์บำง
ประเภทเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิมูลค่ำของหลกัประกนันับตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิกำรเริม่กระบวนกำรส ำหรบักำรปล่อยสนิเชื่อแก่ ลูกหนี้ ส ำหรบั
ประเภทของหลกัประกนัส่วนใหญ่ทีก่ลุ่มกจิกำรรบัใหว้ำงเป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ 
 
• อสงัหำรมิทรพัย ์
• ยำนพำหนะ 
 
โดยกลุ่มกจิกำรมกีำรปรบัอตัรำคดิลดหลกัประกนัเพื่อใหค้รอบคลุมควำมเสีย่งตลอดทัง้สญัญำ และไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัของนโยบำยกำรวำงหลกัประกนัส ำหรบัสนิเชื่อของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำรำยงำน และไม่มกีำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมสีำระส ำคญัของคุณภำพของหลกัประกนัเมื่อเทยีบกบัรอบรำยงำนก่อนหน้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรมกีำรตรวจสอบหลกัประกนัใช้ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่อำจด้อยค่ำด้ำนเครดิตอย่ำงใกล้ชดิ หำกกลุ่มกิจกำร
ค่อนขำ้งมัน่ใจว่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นสนิทรพัยท์ี่ดอ้ยค่ำด้ำนเครดติ กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำยดึหลกัประกนัเพื่อเป็น
กำรลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติที่อำจเกดิขึน้  
 

ฉ) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 4 ประเภทที่ต้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่ 
คำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
• เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
แมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
 

6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุนแสดงใหเ้หน็ได้
จำกกำรทีม่วีงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะทำงกำรตลำด 
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ก) วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วยจ ำนวนเงนิ
ตำมสญัญำที่ไม่ได้มกีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิ 
ที่เกี่ยวขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสดที่แสดงภำยใตส้ญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงนิสด
โดยประมำณจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหน้ำทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
 

 งบกำรเงินรวม 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

เมื่อเรียกช ำระ
พนับำท 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

ระหว่ำง  
1 ถึง 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
พนับำท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
เงนิรบัฝำก 62,091 100,810 7,000 - 169,901 169,901 
ตรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 6,000 500,000 - - 506,000 506,000 
เจำ้หนี้อื่น - 2,601,676 - - 2,601,676 2,601,676 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 2,851,520 464,956 - 3,316,476 3,254,774 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - 5,685,471 9,048,520 - 14,733,991 14,073,437 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 68,091 11,739,477 9,520,476 - 21,328,044 20,605,788 

       

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 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - 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 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

เมื่อเรียกช ำระ
พนับำท 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

ระหว่ำง  
1 ถึง 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
พนับำท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 500,000 - - 500,000 500,000 
เจำ้หนี้อื่น - 111,494 - - 111,494 111,494 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 1,350,027 212,500 - 1,562,527 1,530,773 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - 5,685,471 9,048,520 - 14,733,991 14,073,437 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน - 7,646,992 9,261,020 - 16,908,012 16,215,704 
       

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 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - 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 
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6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
6.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• กำรรกัษำไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เพื่อที่จะสำมำรถก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุ้นและก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• กำรรกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื่อลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
กำรที่จะรกัษำหรอืปรบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจต้องปรบัจ ำนวนเงนิปนัผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  
ออกหุน้ใหม่ หรอืขำยสนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้สนิ 
 
เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน  
 

7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมเท่ำกบักบัรำคำตำมบญัช ี
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 3,254,774 3,254,774 3,252,447 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,073,437 14,073,437 14,248,839 
 - - 17,328,211 17,328,211 17,501,286 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 4,237,902 4,237,902 4,048,770 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 16,003,877 
 - - 19,053,538 19,053,538 19,052,647 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 1,530,773 1,530,773 1,533,139 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,073,437 14,073,437 14,248,839 
 - - 15,604,210 15,604,210 15,781,978 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 2,319,569 2,319,569 2,244,741 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 15,003,877 
 - - 17,135,205 17,135,205 17,248,618 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

           
สินทรพัย ์           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน           

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด - - 1,657,879 7,293 - - 1,657,879 7,293 1,657,879 7,293 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มไ่ด้ 
จดทะเบยีนในตลำด 

 
- 

 
- - 

 
- 52,265 

 
66,670 52,265 

 
66,670 52,265 

 
66,670 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน           

ตรำสำรหนี้ - ภำคเอกชน - - 37,131 120,209 - - 37,131 120,209 37,131 120,209 
รวมสินทรพัย ์ - - 1,695,010 127,502 52,265 66,670 1,747,275 194,172 1,747,275 194,172 
           
หน้ีสิน           
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใช้ส ำหรบัป้องกนั
ควำมเส่ียง           

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 3,696 15,064 - - 3,696 15,064 3,696 15,064 
รวมหน้ีสิน - - 3,696 15,064 - - 3,696 15,064 3,696 15,064 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

           
สินทรพัย ์           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน           

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด - - 5,846 5,828 - - 5,846 5,828 5,846 5,828 
รวมสินทรพัย ์ - - 5,846 5,828 - - 5,846 5,828 5,846 5,828 
           
หน้ีสิน           
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใช้ส ำหรบัป้องกนั
ควำมเส่ียง           

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 3,696 15,064 - - 3,696 15,064 3,696 15,064 
รวมหน้ีสิน - - 3,696 15,064 - - 3,696 15,064 3,696 15,064 
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มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปจัจุบนั/รำคำปิด ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญั

และอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมที่เปิดเผยในหมำยเหตุ 5.5 และหมำยเหตุ 5.13 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3  
 
 เงินลงทุนในตรำสำรทุน 

ท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 29,473 2,500 
กำรจ ำหน่ำย (23,047) - 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ  2,500 - 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (2,500) (2,500) 
ก ำไรซึง่รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 60,244 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 66,670 - 
กำรจ ำหน่ำย (51,599) - 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 17) (2,500) - 
ก ำไรซึง่รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 39,694 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 52,265 - 
   
รวมก ำไรขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิทีร่บัรูเ้ขำ้ก ำไรขำดทุน 
   ส ำหรบัยอดคงเหลอืทีก่จิกำรถอืไว ้ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ   
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 32,235 - 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 42,640 - 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูเชงิปรมิำณของขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัทีใ่ชใ้นกำรจดัมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 มูลค่ำยุติธรรม  ช่วงของขอ้มูล 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท สงัเกตได้ ร้อยละ ร้อยละ 

      

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ใน 
   ควำมตอ้งกำรของตลำด 52,265 66,670 

 
อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง 18.79 - 50.00 41.13 - 50.00 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

46 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยุตธิรรม 
 

   กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 
   กำรเพ่ิมขึ้นของสมมติฐำน กำรลดลงของสมมติฐำน 
   พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ กำรเคลื่อนไหว ร้อยละ ร้อยละ 
     

ตรำสำรทุนไม่จดทะเบยีน อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1.00 (2.01) 2.01 
 
ขัน้ตอนกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรม 
 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิและคณะท ำงำนเกีย่วกบัประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมจะหำรอืเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูค่ำและผลลพัธท์ุกไตรมำส 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 3 วดัมูลค่ำยุตธิรรมโดยใช้เทคนิคกำรเทยีบเคยีงมูลค่ำของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย์ ซึ่งกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิที่เทยีบเคยีงได้กบัผูอ้อกตรำสำรนัน้ คดิลดด้วยอตัรำทีเ่หมำะสมโดยพจิำรณำ
ถงึสภำพคล่องและกำรเจรญิเตบิโตของบรษิทั โดยไม่มขีอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญั 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดุลยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและปจัจยัอื่นๆ ซึง่
รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำสมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
8.1 กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของ
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิวีดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ เป็น
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเกดิจำกประมำณกำรค่ำควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปจัจุบันของจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัทัง้หมด) ตลอดช่วงอำยุที่คำดไว้ของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดซึ่งบรษิทัต้องได้รบัและกระแสเงนิสด
ทัง้หมดซึ่งบรษิทัคำดว่ำจะได้รบั คดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่ไม่มกีำรด้อยค่ำ
ดำ้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเกดิรำยกำร หรอือตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยควำมเสีย่งด้ำนเครดติส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่มกีำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตเมื่อซื้อหรอืเกิดรำยกำร กลุ่มกิจกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดโดยพจิำรณำถึงเงื่อนไขตำมสญัญำทัง้หมดของสนิทรพัย์ 
ทำงกำรเงนิตลอดอำยุของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีค่ำดไว ้
 
โดยกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัที่บรษิทัพจิำรณำหมำยรวมถงึกระแสเงนิสดทีไ่ดม้ำจำกกำรขำยหลกัประกนัทีถ่อืไวห้รอืส่วนทีป่รบัปรุง
ดำ้นเครดติอื่น ๆ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตำมสญัญำ โดยขอ้สนันิษฐำนว่ำอำยุทีค่ำดไวข้องสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิสำมำรถประมำณ
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถอื อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถประมำณอำยุของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิได้อย่ำงน่ำเชื่อถอื กลุ่มกจิกำร 
จะเลอืกใชอ้ำยุคงเหลอืตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงินที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ณ วนัที่รำยงำนแต่ไม่ได้เป็นสนิทรพัย์  
ทำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรำยกำร จะถูกวดัมลูค่ำโดยใชผ้ลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้ของสนิทรพัย์
กบัมลูค่ำปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิที่ใชต้อนเริม่ตน้ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ 
กำรปรบัปรุงผลต่ำงดงักล่ำวจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทำงกำรเงนิโดยวธิกีำรทีส่ะทอ้นถงึเรื่องต่อไปนี้ 
 
- จ ำนวนเงนิทีค่ ำนึงถงึควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนักและปรำศจำกอคต ิซึง่พจิำรณำจำกกำรประเมนิช่วงของผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได้ 
- มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
- ข้อมูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรอืควำมพยำยำมที่มำกเกินไป ณ วนัที่รำยงำน เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์ในอดตี 

สภำพกำรณ์ปจัจุบนั และกำรพยำกรณ์สภำวะเศรษฐกจิในอนำคต 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทำงกำรเงนิโดยใชว้ธิกีำรทัว่ไป ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่
ประกอบไปด้วยเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั ตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิวีดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ลูกหนี้กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัจำกกำรขำยลูกหนี้เงนิ ใหกู้้ยมื เงนิกู้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำร 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั และเงนิกู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั โดยพจิำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
เป็น 3 ระดบั  
 

8.2 กำรวดัมูลค่ำทรพัยสิ์นรอกำรขำย 
 
กลุ่มกิจกำรก ำหนดค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์รอกำรขำยประเภทสงัหำริมทรพัย์ตำมคุณลักษณะของสนิทรพัย์บนพื้นฐำนของ  
ผลขำดทุนจำกกำรขำยสนิทรพัยใ์นอดตี 
 
มูลค่ำยุติธรรมของทรพัย์สินรอกำรขำยประเภทอสงัหำริมทรพัย์ ค ำนวณจำกรำคำประเมินที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินอิสระหรอื  
ผูป้ระเมนิภำยใน หกัดว้ยประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  

 
8.3 ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 

 
มูลค่ำปจัจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กบัข้อสมมตฐิำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และผลกระทบจำกกำร
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 28 
 

8.4 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำ กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะมกี ำไร
ทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดน้ัน้ ในกำรนี้ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มกจิกำรและ
บรษิัทควรรบัรู้จ ำนวนสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพจิำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดใน
อนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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8.5 กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 

 
ในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรและบรษิัทพจิำรณำจำกขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท ำให้เกิดสิง่จูงใจ  
ทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ ในกำรใช้สทิธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใช้สทิธิในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ กลุ่มกิจกำรและบรษิัทพจิำรณำ 
กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำกต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีจ่ะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ 
 
ส ำหรบักำรเช่ำทรพัยส์นิ ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ด ไดแ้ก่ ระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ่้ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำก  
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั พจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัย์ จะไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อมสีทิธิใช้ (หรอืไม่มสีทิธิใช้) หรอืกลุ่มกิจกำรและบรษิัทมภีำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธิ)  
กำรประเมินควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีนัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่มี
นัยส ำคญัเท่ำนัน้ ซึง่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวมผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูเ้ช่ำ  
 

8.6 กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• เริม่จำกกำรใช้ขอ้มูลที่ได้รบัจำกกำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกจิกำรที่เป็นผูเ้ช่ำและปรบัปรุงขอ้มูลที่ได้รบัใหส้ะทอ้น

กบักำรเปลีย่นแปลงในปจัจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

8.7 ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิทุกปี ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 5.10 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วย
สนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรจำกสมมติฐำนของ
ผูบ้รหิำร 
 

9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกิจกำรน ำเสนอข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพจิำรณำจำกประเภทธุรกิจของ  
กลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 
กำรประกอบกจิกำรหลกัของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ กำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิโดยเฉพำะกำรใหเ้ช่ำซื้อ  กำรใหกู้้ยมื กำรบรหิำรสนิทรพัย์
ด้อยคุณภำพ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น กำรใหบ้รกิำรด้ำนกำรบรหิำรจดัหำและทีป่รกึษำด้ำนกำรจดักำรระบบสนิเชื่อรำยย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ 
และกำรขำยเชื่อในต่ำงประเทศ 
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งบกำรเงนิรวมจ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2564 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้เช่ำซื้อ 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 

ส่วนงำน 
ธรุกิจบริหำร

สินทรพัย ์ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้ 682,148 5,947,948 225,232 6,855,328 
เงนิปนัผลรบั    567 
รำยไดอ้ื่น    3,374,939 
รวมรำยได ้    10,230,834 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร    (190,434) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    (3,285,455) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) (42,010) 499,532 (2,417) 455,105 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    7,210,050 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (790,684) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยี    (28,940) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    6,390,426 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (1,352,488) 
ก ำไรส ำหรบัปี    5,037,938 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้ของรำยได้อ่ืน     
   ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)    2,411,375 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ 4,059,367 29,020,936 3,533,777 36,614,080 
รำยกำรอื่นในสนิทรพัย ์    13,352,785 
สินทรพัยท์ัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    49,966,865 
     
เงนิรบัฝำกและตรำสำรหนี้ทีอ่อก    175,901 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ    3,754,774 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ    14,073,437 
รำยกำรอื่นในหนี้สนิ    4,987,423 
หน้ีสินทัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    22,991,535 
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 พ.ศ. 2563 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้เช่ำซื้อ 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 

ส่วนงำน 
ธรุกิจบริหำร

สินทรพัย ์ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้ 103,045 7,823,812 239,234 8,166,091 
เงนิปนัผลรบั    2,036 
รำยไดอ้ื่น    2,824,901 
รวมรำยได ้    10,993,028 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร    (161,472) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    (3,625,262) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 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 ำไรสุทธิส ำหรบัปี    4,790,831 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้ของรำยได้อ่ืน     
   ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)    2,069,082 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - 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 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ    14,815,636 
รำยกำรอื่นในหนี้สนิ    3,443,860 
หน้ีสินทัง้ส้ินในงบกำรเงินรวม    27,937,494 
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10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิสด 6,611 30 2 3 
เงนิฝำกออมทรพัย ์ 1,465,136 729,035 42,729 196,401 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 1,215,746 1,107,370 94,908 80,177 
เงนิฝำกประจ ำระยะสัน้ 1,154 1,151 - - 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 2,688,647 1,837,586 137,639 276,581 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บญัชเีงนิฝำกออมทรพัยม์อีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.13 - 0.25 ต่อปี) 
 

11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรบั - สุทธิ 

 
11.1 จ ำแนกตำมประเภทสินเช่ือ 

 
กลุ่มกจิกำรมเีงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้จ ำแนกตำมประเภทสนิเชื่อ ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 

 รำยกำรหมุนเวียน รำยกำรไม่หมุนเวียน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

    
เงนิใหกู้ย้มื 25,723,281 7,807,945 33,531,226 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 2,568,743 3,315,735 5,884,478 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อ  
   หรอืเมื่อเกดิรำยกำร - 3,295,704 3,295,704 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (3,900,687) (1,846,688) (5,747,375) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัช ี 24,391,337 12,572,696 36,964,033 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 20,810 364,792 385,602 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 24,412,147 12,937,488 37,349,635 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (495,858) (239,697) (735,555) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั - สุทธ ิ 23,916,289 12,697,791 36,614,080 
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 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 

 รำยกำรหมุนเวียน รำยกำรไม่หมุนเวียน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

    
เงนิใหกู้ย้มื 35,396,819 9,003,504 44,400,323 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 207,116 20,463 227,579 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อ  
   หรอืเมื่อเกดิรำยกำร - 2,610,082 2,610,082 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (3,943,400) (1,234,793) (5,178,193) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัช ี 31,660,535 10,399,256 42,059,791 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 8,860 197,586 206,446 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 31,669,395 10,596,842 42,266,237 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,081,614) (230,344) (1,311,958) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั - สุทธ ิ 30,587,781 10,366,498 40,954,279 
 

11.2 จ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมยีอดเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบัจ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
  ค่ำเผ่ือผลขำดทุน  
 เงินให้สินเช่ือ ด้ำนเครดิตท่ี  
 และดอกเบีย้ค้ำงรบั คำดว่ำจะเกิดข้ึน มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่มกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของ  
   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Performing)   29,561,692 (73,444) 29,488,248 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของ 
   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Under-performing)   2,878,853 (369,494) 2,509,359 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติ  
   (Non-performing) 1,248,594 (165,898) 1,082,696 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อ หรอื 
   เมื่อเกดิรำยกำร (Purchased or originated credit impaired) 3,660,496 (126,719) 3,533,777 
รวม 37,349,635 (735,555) 36,614,080 
 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
  ค่ำเผ่ือผลขำดทุน  
 เงินให้สินเช่ือ ด้ำนเครดิตท่ี  
 และดอกเบีย้ค้ำงรบั คำดว่ำจะเกิดข้ึน มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่มกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของ  
   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Performing)   26,914,353 (248,709) 26,665,644 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของ 
   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Under-performing)   11,064,302 (784,749) 10,279,553 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติ  
   (Non-performing) 1,479,914 (154,197) 1,325,717 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อ หรอื 
   เมื่อเกดิรำยกำร (Purchased or originated credit impaired) 2,807,668 (124,303) 2,683,365 
รวม 42,266,237 (1,311,958) 40,954,279 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิำรพจิำรณำตัง้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้เพิม่เตมิ 
โดยก ำหนดส ำรองที่ธนำคำรตัง้ไวร้องรบัปจัจยัอื่นที่ไม่สำมำรถใส่ในแบบจ ำลองได้ (Management Overlay) ตำมหลกัควำมระมดัระวงั
ทีม่ำกขึน้ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไดม้กีำรพจิำรณำอย่ำงระมดัระวงัถงึปจัจยัต่ำง ๆ และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิ
เชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ที่ท ำให้เศรษฐกิจชะลอลง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพของสินเชื่อในระยะต่อไป ประกอบกับมำตรกำร
ช่วยเหลอืในกำรพกัช ำระหนี้ที่ส่งผลใหก้ำรปรบัชัน้หนี้ภำยใต้มำตรกำรอำจไม่ได้สะท้อนคุณภำพของสนิเชื่อและผลขำดทุนด้ำนเครดติที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ทีแ่ทจ้รงิอย่ำงเตม็ที่ 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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12 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

 

 
ผลขำดทุน 

ด้ำนเครดิตท่ี 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ภำยใน12 เดือน  

ผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ท่ีคำดว่ำ 

จะเกิดขึ้นตลอด 
อำยุสญัญำแต่ยงั 
ไม่เกิดกำรด้อยค่ำ  

ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นตลอด 
อำยุสญัญำและ 
เกิดกำรด้อยค่ำ 

ผลขำดทุนด้ำน 
เครดิตเมื่อซื้อหรือ 
เมื่อเกิดรำยกำร รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรม      
   ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 - - 42,869 - 42,869 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   ค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม่ - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 - - 42,869 - 42,869 
      
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 
   ดอกเบ้ียค้ำงรบั - สุทธิ 

     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 248,709 784,749 154,197 124,303 1,311,958 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่น 
   กำรจดัชัน้ (41,777) (2,428) 44,205 - - 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   ค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม ่ (40,824) 55,684 (4,311) 7,906 18,455 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหม่ทีซ่ื้อมำหรอืไดม้ำ 39,754 142,630 50,489 2,939 235,812 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถ่กูตดัรำยกำร      
   (กำรรบัช ำระ กำรปิดบญัช ี      
   และลูกหนี้ทีปิ่ดบญัชเีมื่อครบอำยสุญัญำ) (76,971) (562,930) (64,150) (8,429) (712,480) 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (55,447) (48,211) (14,532) - (118,190) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 73,444 369,494 165,898 126,719 735,555 
 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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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 
เครดิตเมื่อซื้อหรือ 
เมื่อเกิดรำยกำร รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรม      
   ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - - - 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   ค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม่ - - 42,869 - 42,869 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - 42,869 - 42,869 
      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 
   ดอกเบ้ียค้ำงรบั - 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 
   ค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม ่ 29,043 39,663 75,975 83,685 228,366 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหม่ทีซ่ื้อมำหรอืไดม้ำ 151,515 504,858 58,103 2,007 716,483 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถ่กูตดัรำยกำร      
   (กำรรบัช ำระ กำรปิดบญัช ี      
   และลูกหนี้ทีปิ่ดบญัชเีมื่อครบอำยสุญัญำ) (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 
 

13 ลูกหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ลูกหนี้ทรพัยส์นิรอกำรขำย 51,612 46,823 - - 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ง)) 349,975 4 205 5 
ดอกเบีย้คำ้งรบั  1,970 2,446 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 29,856 71,474 1,987 3,300 
เงนิมดัจ ำ 20,097 19,413 1,176 994 
ลูกหนี้กรมบงัคบัคด ี 158,590 192,017 - - 
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 149,087 2,487 1,425 1,425 
เงนิทดรองจ่ำย 277,642 174,888 8 8 
อื่น ๆ 503,569 313,797 - - 
รวม 1,542,398 823,349 4,801 5,732 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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14 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย - สุทธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำทุน 774,834 697,061 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (52,354) (32,341) 
ทรพัยส์นิรอกำรขำย - สุทธ ิ 722,480 664,720 
 

15 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ในระหว่ำงปี สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับำท พนับำท 
 

  

มลูค่ำตำมบญัชตีน้ปี 73,963 120,209 
ซื้อเพิม่ 1,650,000 - 
กำรจ ำหน่ำย (51,599) (82,000) 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 40,280 (1,088) 
ตดัจ ำหน่ำยส่วนเกนิมลูค่ำเงนิลงทุน - 10 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 17) (2,500) - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - 
มลูค่ำตำมบญัชสีิน้ปี 1,710,144 37,131 

 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 พนับำท พนับำท 
 

  

มลูค่ำตำมบญัชตีน้ปี 386,656 163,921 
กำรจ ำหน่ำย (372,970) - 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 37) 2,500 - 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 60,277 (411) 
ตดัจ ำหน่ำยส่วนเกนิมลูค่ำเงนิลงทุน - (432) 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 17) (2,500) - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - (42,869) 
มลูค่ำตำมบญัชสีิน้ปี 73,963 120,209 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 พนับำท พนับำท 

 
  

มลูค่ำตำมบญัชตีน้ปี 5,828 358,211 
กำรจ ำหน่ำย - (349,922) 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 17) - (2,500) 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 18 39 
มลูค่ำตำมบญัชสีิน้ปี 5,846 5,828 
 

15.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 

 พ.ศ. 2564 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม 
 พนับำท พนับำท 
   

ตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด 1,657,879 5,846 
ตรำสำรทุน - เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ใน   
   ควำมตอ้งกำรของตลำด 52,265 - 
รวม 1,710,144 5,846 

 

 พ.ศ. 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม 
 พนับำท พนับำท 
   

ตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด 7,293 5,828 
ตรำสำรทุน - เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ใน   
   ควำมตอ้งกำรของตลำด 66,670 - 
รวม 73,963 5,828 

 

15.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
  

งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม 
 พนับำท พนับำท 
   

ตรำสำรหนี้ - ภำคเอกชน 80,000 163,078 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (42,869) (42,869) 
รวม 37,131 120,209 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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16 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรได้จดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

 

 
มูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 2,688,647 2,688,647 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุน 
   ตดัจ ำหน่ำย - - 527 527 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรหรอืขำดทุน 1,710,144 - - 1,710,144 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 37,131 - 37,131 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ - - 36,614,080 36,614,080 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   และดอกเบีย้คำ้งรบั - - 1,883,508 1,883,508 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ - - 500,000 500,000 
ลูกหนี้อืน่ - - 1,377,961 1,377,961 
 1,710,144 37,131 43,064,723 44,811,998 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิรบัฝำก - - 169,901 169,901 
ตรำสำรหนี้ทีอ่อก - - 6,000 6,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 500,000 500,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 3,254,774 3,254,774 
เจำ้หนี้อื่น - - 2,601,676 2,601,676 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 3,696 - 3,696 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,073,437 14,073,437 
 - 3,696 20,605,788 20,609,484 
 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 

 
มูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก 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 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ - - 40,954,279 40,954,279 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ - - 4,350,000 4,350,000 
ลูกหนี้อืน่ - - 722,533 722,533 
 73,963 120,209 47,864,923 48,059,095 
     
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 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 
 - 15,064 25,306,746 25,321,810 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

60 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท  พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 137,639 137,639 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คำ้งรบั - - 12,508,980 12,508,980 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คำ้งรบั - - 5,195,309 5,195,309 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 5,846 - - 5,846 
ลูกหนี้อืน่ - - 1,389 1,389 
 5,846 - 17,843,317 17,849,163 
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 500,000 500,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 1,530,773 1,530,773 
เจำ้หนี้อื่น - - 111,494 111,494 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 3,696 - 3,696 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,073,437 14,073,437 
 - 3,696 16,215,704 16,219,400 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท  พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 276,581 276,581 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำย 
   ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คำ้งรบั - - 1,517,512 1,517,512 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คำ้งรบั - - 17,675,664 17,675,664 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 5,828 - - 5,828 
ลูกหนี้อืน่ - - 1,007 1,007 
 5,828 - 19,470,764 19,476,592 
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 200,000 200,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 2,319,569 2,319,569 
เจำ้หนี้อื่น - - 114,626 114,626 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 15,064 - 15,064 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 14,815,636 14,815,636 
 - 15,064 17,449,831 17,464,895 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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16.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเป็นรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมื่อเขำ้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
• ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ 
• กระแสเงนิสดตำมสญัญำนัน้เขำ้เงื่อนไขกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึง่มรีำคำตำมบญัชดีงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 หมุนเวียน 

พนับำท 
ไม่หมุนเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 2,688,647 - 2,688,647 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำตดัจ ำหน่ำย 527 - 527 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 24,412,147 12,937,488 37,349,635 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,883,508 - 1,883,508 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ 500,000 - 500,000 
ลูกหนี้อืน่ 1,377,961 - 1,377,961 
 30,862,790 12,937,488 43,800,278 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (495,858) (239,697) (735,555) 
รวม 30,366,932 12,697,791 43,064,723 
 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 หมุนเวียน 

พนับำท 
ไม่หมุนเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,837,586 - 1,837,586 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำตดัจ ำหน่ำย 525 - 525 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 31,669,395 10,596,842 42,266,237 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่สถำบนักำรเงนิ 4,350,000 - 4,350,000 
ลูกหนี้อืน่ 722,533 - 722,533 
 38,580,039 10,596,842 49,176,881 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,081,614) (230,344) (1,311,958) 
รวม 37,498,425 10,366,498 47,864,923 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 หมุนเวียน 

พนับำท 
ไม่หมุนเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 137,639 - 137,639 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คำ้งรบั 
 

12,508,980 
 
- 

 
12,508,980 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คำ้งรบั - 5,195,309 5,195,309 
ลูกหนี้อืน่ 1,389 - 1,389 
 12,648,008 5,195,309 17,843,317 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - - 
รวม 12,648,008 5,195,309 17,843,317 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 หมุนเวียน 

พนับำท 
ไม่หมุนเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 276,581 - 276,581 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 1,517,512 - 1,517,512 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและดอกเบีย้คำ้งรบั 17,675,664 - 17,675,664 
ลูกหนี้อืน่ 1,007 - 1,007 
 19,470,764 - 19,470,764 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - - 
รวม 19,470,764 - 19,470,764 
 
ลูกหนี้อืน่   
 
ลูกหนี้อื่นเป็นรำยกำรที่เกดิขึน้นอกเหนือจำกรำยกำรปกตขิองธุรกจิของกลุ่มกจิกำร ในบำงรำยกำรอำจมกีำรเรยีกเก็บดอกเบีย้ดว้ยอตัรำ
ตลำดเมื่อรอบระยะเวลำช ำระเกนิกว่ำก ำหนด โดยไม่มหีลกัประกนั ส่วนของลูกหนี้อื่นทีเ่ป็นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนจะถงึก ำหนดช ำระภำยใน 
3 ปี นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
 

ข) มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
ส ำหรบัลูกหนี้อื่นส่วนที่หมุนเวยีนซึ่งครบก ำหนดช ำระคนืในระยะเวลำอนัสัน้ มูลค่ำตำมบญัชีจึงมีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม  
ส ำหรบัลูกหนี้อื่นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน มลูค่ำยุตธิรรมไม่ไดม้คีวำมแตกต่ำงไปอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกมลูค่ำตำมบญัช ี 
 

ค) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบัค่ำเผื่อผลขำดทุนและควำมเสีย่งดำ้นเครดติของกลุ่มกจิกำรได้เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 และ 6 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

63 

 
16.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นประกอบดว้ย 
• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มกีระแสเงนิสดตำมสญัญำที่เข้ำเงื่อนไขกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย และมโีมเดลธุรกจิในวตัถุประสงค์ 

กำรถอืครองเงนิลงทุนดงักล่ำวเพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำและเพื่อขำย 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นประกอบไปดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

มูลค่ำยุติธรรม 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
มูลค่ำยุติธรรม 

พนับำท 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
ตรำสำรหนี้ของบรษิทัจดทะเบยีน 37,131 120,209 
รวม 37,131 120,209 
 

ข) รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

รำยกำรขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปีมดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

   
ขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,088) (411) 
รำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเงนิลงทุนใน 
   ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อื่นในก ำไรหรอืขำดทุน (ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะ 
   เกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืน / ตลอดอำยุของเงนิลงทุน)  - (42,869) 

 
ค) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบัค่ำเผื่อผลขำดทุนและควำมเสีย่งดำ้นเครดติของกลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 และ 6 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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16.3 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทรำยกำรต่อไปนี้เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และดว้ย

มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้ 
• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ลุ่มกจิกำรไม่ได้เลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

มูลค่ำยุติธรรม 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
มูลค่ำยุติธรรม 

พนับำท 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
ตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด 52,265 66,670 
ตรำสำรหนี้ - หน่วยลงทุน 1,657,879 7,293 
 1,710,144 73,963 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 

มูลค่ำยุติธรรม 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
มูลค่ำยุติธรรม 

พนับำท 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
ตรำสำรหนี้ - หน่วยลงทุน 5,846 5,828 
 5,846 5,828 

 

ข) รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

รำยกำรก ำไรรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในปีมดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรอื่น  39,693 60,244 
ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดั 
   มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรอื่น 587 33 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรอื่น  - - 
ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดั 
   มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรอื่น 18 40 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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17 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัย่อยดงักล่ำวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญั โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง ซึง่สดัส่วนของส่วนได้เสยีในควำมเป็นเจ้ำของที่
กลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 

รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
      งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   
สดัส่วนของ 

หุ้นสำมญัท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ีถือโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

  ประเทศท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

             
บริษทัร่วม             
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั ใหเ้ช่ำซื้อและใหกู้ย้มืเงนิ ประเทศไทย 49.00 - - - - - 1,470,460 - 1,499,400 - 
รวม         1,470,460 - 1,499,400 - 
             
บริษทัย่อย             
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั ใหเ้ช่ำซื้อและใหกู้ย้มืเงนิ ประเทศไทย - 99.99 - 99.99 - 0.01 - - - 150,000 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั บรหิำรสนิทรพัย ์ ประเทศไทย 69.33 84.99 69.33 84.99 30.67 15.01 - - 519,999 84,999 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิัทอื่น ประเทศไทย 99.67 99.67 99.67 99.67 0.33 0.33 - - 294,000 299,000 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั ใหเ้ช่ำซื้อและใหกู้ย้มืเงนิ    

   และใหบ้รกิำรตดิตำมหน้ี ประเทศไทย 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
 
- 

 
- 

 
1,999,970 

 
1,999,970 

บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน)  ธุรกจิเงนิทุน ประเทศไทย 81.64 82.04 81.64 82.04 18.36 17.96 - - 7,692,701 7,730,161 
บรษิทั พ ีเลน็ดิง้ จ ำกดั ท ำแพลตฟอร์มส ำหรบั 

   ใหบ้รกิำรปล่อยสนิเชื่อ ประเทศไทย 74.99 74.99 74.99 74.99 25.01 25.01 
 
- 

 
- 

 
3,750 

 
3,750 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จ ำกดั ใหบ้รกิำรสนิเชื่อส่วนบุคคลดจิติอล ประเทศไทย 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 - - 50,000 50,000 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั ใหกู้ย้มืเงนิ ประเทศไทย 65.00 65.00 65.00 65.00 35.00 35.00 - - 195,000 195,000 
รวม         - - 10,755,420 10,512,880 
             
บริษทัย่อยโดยอ้อมภำยใต้บริษทั ศรีสวสัด์ิ             
   อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิง จ ำกดั             
บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 

   และทีป่รกึษำ    ประเทศไทย 99.99 99.99 99.66 99.66 0.34 0.34 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Srisawad Leasing Lao Co., Ltd. ใหเ้ช่ำซื้อและใหกู้ย้มื สำธำณรฐัประชำธปิไตย 
   ประชำชนลำว 90.00 90.00 89.70 89.70 10.30 10.30 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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      งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   
สดัส่วนของ 

หุ้นสำมญัท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ีถือโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

  ประเทศท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ จดทะเบียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

             
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปตัตำนี จ ำกดั  ใหส้นิเชื่อประเภทพโิกไฟแนนซ์            
    ระดบัจงัหวดั ประเทศไทย 99.99 99.99 99.66 99.66 0.34 0.34 - - - - 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั ใหส้นิเชื่อประเภทพโิกไฟแนนซ์            
    ระดบัจงัหวดั ประเทศไทย 99.99 99.99 99.66 99.66 0.34 0.34 - - - - 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั ใหส้นิเชื่อประเภทพโิกไฟแนนซ์            
    ระดบัจงัหวดั ประเทศไทย 99.99 99.99 99.66 99.66 0.34 0.34 - - - - 
รวม         - - - - 
             
บริษทัย่อยโดยอ้อมภำยใต้บริษทั ศรีสวสัด์ิ             
   แคปปิตอล จ ำกดั             
บรษิทั เอส ลสีซิง่ จ ำกดั ใหเ้ช่ำซื้อ ประเทศไทย 90.00 - 58.50 - 41.50 - - - - - 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส ำหรบัปี มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - - - - 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 15) 1,499,400 - 1,499,400 - 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม     
   ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี (28,940) - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 1,470,460 - 1,499,400 - 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบัปี มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 10,512,880 10,277,880 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 15) (1,236,080) 2,500 
เพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 1,885,501 242,500 
ขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (401,881) (10,000) 
ค่ำเผื่อกำรปรบัมลูค่ำ (5,000) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 10,755,420 10,512,880 
 
17.1 รำยกำรท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 มมีติให้เข้ำท ำธุรกรรมกำรร่วมลงทุนกบัธนำคำรออมสนิ 
ในบรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิกำรใหส้นิเชื่อที่มทีะเบยีนรถเป็นประกนั ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั
ได้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั และหุน้จำกผูถ้อืหุน้รำยย่อยอื่น รวมจ ำนวน 4,250,002 หุน้ ซึ่งมมีูลค่ำ 1,300.50 ล้ำนบำท 
และได้จ ำหน่ำยหุน้ของ บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั จ ำนวน 850,000 หุน้ ใหแ้ก่ธนำคำรออมสนิและผูถ้อืหุน้รำยอื่นในรำคำรวม 260.10 ล้ำนบำท 
ซึ่งมมีูลค่ำต้นทุนรวม 214.42 ล้ำนบำท กำรขำยหุน้ดงักล่ำวส่งผลใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั ลดลงจำกรอ้ยละ 
99.99 เป็นร้อยละ 49.00 และท ำให้บรษิัทสูญเสยีอ ำนำจในกำรควบคุมบรษิัทย่อยนี้ โดยเงนิลงทุนที่เหลืออยู่ถูกจดัประเภทใหม่เป็น 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม กลุ่มกจิกำรและบรษิทัรบัรูก้ ำไรจำกกำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขำ้ท ำธุรกรรมกำรร่วมลงทุนกบับรษิทั 
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“NOBLE”) ในบรษิัท บรหิำรสนิทรพัย์ เอส ดบับลิว พ ีจ ำกดั ทัง้นี้เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์  
พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ซื้อหุ้นเพิม่ทุน ของบรษิัท บรหิำรสนิทรพัย์ เอส ดบับลิว พ ีจ ำกดั และหุ้นจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่น รวมจ ำนวน 
5,850,001 หุน้ ซึง่มมีลูค่ำ 585.00 ลำ้นบำท และไดจ้ ำหน่ำยหุน้ของบรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั ใหก้บั NOBLE จ ำนวน 
1,500,000 หุ้นในรำคำ 300.00 ล้ำนบำท ซึ่งมมีูลค่ำต้นทุนรวม 150.00 ล้ำนบำท ส่งผลให้สดัส่วนของเงนิลงทุนที่เหลืออยู่ลดลงจำก 
รอ้ยละ 84.99 เป็นรอ้ยละ 69.33 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด  
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บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บรษิทัได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิัท เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2,191,500 หุน้ 
หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.40 รวมเป็นเงนิ 113.60 ล้ำนบำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 82.04 เป็น
อตัรำรอ้ยละ 81.64 และมกี ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน 76.13 ลำ้นบำท 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั 
 

บรษิทั เอส ลสีซิง่ จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ได้ซื้อหุน้ของบรษิทั เอส ลสีซิง่ จ ำกดั เพิ่มเติม
จ ำนวน 425,000 หุน้ ซึ่งมมีูลค่ำ 42.5 ล้ำนบำท ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 3.25 เป็นรอ้ยละ 58.5 ของ
จ ำนวนหุน้ทัง้หมด และมอี ำนำจในกำรควบคุมในบรษิทั เอส ลสีซิง่ จ ำกดั 
 

17.2 รำยกำรท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จ ำกดั 
 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ศรีสวัสดิ ์ดิจิตอล จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นใหม่ในปี  
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 499,997 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไว้ หุน้ละ 100 บำท รวมเป็นเงนิ 50 ล้ำนบำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนอตัรำ
รอ้ยละ 99.99  
 

บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 บรษิัทได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหุ้นสำมญัของบรษิัท บรหิำรสนิทรพัย์ เอส ดบับลิว พ ีจ ำกดั  จ ำนวน 
100,000 หุน้ หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 10.00 รวมเป็นเงนิ 18.82 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 
94.99 เป็นอตัรำรอ้ยละ 84.99 และมกี ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน 8.82 ลำ้นบำท 
 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2563 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ในหุน้สำมญัของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั จ ำนวน 38,500,000 หุน้ มลูค่ำหุน้
ที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 192.50 ล้ำนบำท ส่งผลให้บรษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนเปลี่ยนแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 5.00 เป็นอตัรำ 
รอ้ยละ 65.00 โดยผลจำกกำรรวมธุรกจิท ำใหก้ลุ่มกจิกำรรบัรูค้่ำควำมนิยม 23.58 ลำ้นบำท  
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปตัตำนี จ ำกดั บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั และ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ครัง้ที ่ 3/2563 
ไดม้กีำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปตัตำนี จ ำกดั บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั และบรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั 
เพื่อใหบ้รกิำรสนิเชื่อประเภทพโิกไฟแนนซ์ โดยแต่ละบรษิทั ไดอ้อกหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท โดยบรษิทั  
ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดล้งทุนในหุน้สำมญัจ ำนวน 99,997 หุน้ หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 99.99 ของ
หุน้สำมญั ทัง้นี้บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั ไดช้ ำระค่ำทุนหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวน คดิเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
จ ำนวนบรษิทัละ 10 ลำ้นบำท รวมทัง้หมดเป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท 
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17.3 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทมียอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมมีจ ำนวน 2,277.47 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 
1,985.01 ล้ำนบำท) โดยจ ำนวน 1,791.49 ล้ำนบำท เป็นของบรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) (พ.ศ. 2563 : 1,838.89 ล้ำนบำท) 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัย่อยส่วนทีเ่หลอืไม่มสีำระส ำคญั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญั 
 

รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยที่มสี่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่มสีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

สนิทรพัย ์ 14,249,808 19,582,043 
หนี้สนิ (4,506,134) (9,985,397) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 9,743,674 9,596,646 
   

ส่วนไดเ้สยีไดท้ีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 1,791,494 1,838,892 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยได ้ 1,613,832 3,594,998 
   

ก ำไรขำดทุน 913,182 1,567,193 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5,591 (4,221) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 918,773 1,562,972 
   

ก ำไรขำดทุนส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 167,929 278,169 
เงนิปนัผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 140,796 222,759 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 บริษทั เงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,428,684 2,750,909 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมลงทุน (1,509,966) 56,647 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (789,763) (3,262,680) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธ ิ 128,955 (455,124) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 424,608 879,732 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 553,563 424,608 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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18 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 

  

อำคำร 
และส่วน
ปรบัปรงุ 

เครื่อง
ตกแต่ง อปุกรณ์  

 
 

งำน  
 ท่ีดิน อำคำร และติดตัง้ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงท ำ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 3,903 672,334 270,081 217,640 357,260 - 1,521,218 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (307,574) (166,996) (147,431) (258,957) - (880,958) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 3,903 364,760 103,085 70,209 98,303 - 640,260 
        
กำรปรบัปรงุตำมนโยบำยกำรบญัชีใหม่        
รำคำทุนทีโ่อนไปสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - (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        
รำคำทุน 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 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,903 358,742 103,085 70,209 52,279 - 588,218 
ซื้อสนิทรพัย ์ 24,957 126,231 37,310 23,238 7,514 32,871 252,121 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ - - 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        
รำคำทุน 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 
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 งบกำรเงินรวม 

  
ส่วน

ปรบัปรงุ 

อำคำรและ
ส่วน

ปรบัปรงุ 
เครื่อง
ตกแต่ง อปุกรณ์  งำน  

 ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร และติดตัง้ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงท ำ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 28,860 - 360,952 106,142 70,948 41,968 32,871 641,741 
ซื้อสนิทรพัย ์ - - 69,068 25,038 44,935 20,740 17,409 177,190 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ  
   (หมำยเหตุ 37) - 

 
- - - 4,789 - - 4,789 

ลดลงจำกกำรรวมธุรกจิ - - (685) - (25) - - (710) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 
   - สุทธ ิ - 

 
- (4,538) - - (6,896) - (11,434) 

โอนเขำ้ (ออก)  9,418 39,647 - 140 - (49,205) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (131) (118,510) (38,434) (30,325) (12,961) - (200,361) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ 
   งบกำรเงนิ - 

 
- - (1) (26) (1) - (28) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 28,860 9,287 345,934 92,745 90,436 42,850 1,075 611,187 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2564         
รำคำทุน 28,860 9,418 869,620 338,834 299,025 179,858 1,075 1,726,690 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (131) (523,686) (246,089) (208,589) (137,008) - (1,115,503) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 28,860 9,287 345,934 92,745 90,436 42,850 1,075 611,187 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและส่วน อปุกรณ์  
 ปรบัปรงุอำคำร ส ำนักงำน รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 17,875 6 17,881 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (893) (1) (894) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 16,982 5 16,987 
    
กำรปรบัปรุงตำมนโยบำยกำรบญัชีใหม่     
รำคำทุนทีโ่อนไปสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (472) - (472) 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสมทีโ่อนไปสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 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 ี- สทุธ ิ 16,537 5 16,542 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

72 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและส่วน อปุกรณ์  
 ปรบัปรงุอำคำร ส ำนักงำน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 16,537 5 16,542 
ค่ำเสื่อมรำคำ (994) (1) (995) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 15,543 4 15,547 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 17,403 6 17,409 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,860) (2) (1,862) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 15,543 4 15,547 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 15,543 4 15,547 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 75 75 
ค่ำเสื่อมรำคำ (991) (3) (994) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 14,552 76 14,628 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทุน 17,403 81 17,484 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,851) (5) (2,856) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 14,552 76 14,628 
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19 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 อำคำร

ส ำนักงำน อำคำรสำขำ ยำนพำหนะ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 556,607 957,498 49,963 1,564,068 
กำรเพิม่ขึน้ - 588,718 24,053 612,771 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ 3,387 - - 3,387 
กำรยกเลกิสญัญำ - (18,197) - (18,197) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (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 
     
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 521,805 935,902 39,433 1,497,140 
กำรเพิม่ขึน้ 27,409 430,869 442 458,720 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (2,363) - - (2,363) 
กำรยกเลกิสญัญำ - (11,587) (1,329) (12,916) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ (189,158) - - (189,158) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (41,966) (578,739) (17,391) (638,096) 
     
มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 315,727 776,445 21,155 1,113,327 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรส ำนักงำน 
 พนับำท 
  
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 39,465 
ค่ำเสื่อมรำคำ (2,409) 
มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 37,056 
  
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564  37,056 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ (9,809) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (2,282) 
มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 24,965 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

74 

 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 50,248 56,513 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ 3,198 2,757 
   

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท 

   
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,517 1,622 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ - - 
 

20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิ 554,000 554,000 - - 
ค่ำควำมนิยม 23,577 23,577 - - 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 44,891 27,567 229 520 
รำคำสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 622,468 605,144 229 520 
 
ใบอนุญำตทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิเป็นประจ ำทุกปี มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของใบอนุญำตทำงกำรเงนิพจิำรณำจำกกำร
ค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้ของใบอนุญำตทำงกำรเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 ใบอนุญำตทำงกำรเงิน 
   
อตัรำกำรเตบิโตของเงนิใหส้นิเชือ่ รอ้ยละ 3.00 
อตัรำตน้ทุนดอกเบีย้ รอ้ยละ 2.40 
อตัรำค่ำธรรมเนียม รอ้ยละ 1.30 
อตัรำคดิลด ทีค่ ำนวณจำกตน้ทนุส่วนของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 12.66 
 
จำกกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ผูบ้รหิำรสรุปว่ำไม่มกีำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2563: ไม่ม)ี 
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ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นประจ ำทุกปี มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของค่ำควำมนิยมพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำ
จำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ ำหรบัปี มดีงันี้ 
 
 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. 2563       
รำคำทุน 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 
ซื้อสนิทรพัย ์ 12,037 1,784 13,821 11 43 54 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ 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       
รำคำทุน 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 
       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 26,181 1,386 27,567 520 - 520 
ซื้อสนิทรพัย ์ 18,548 - 18,548 - - - 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 37) 8,042 - 8,042 - - - 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (791) - (791) - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,470) - (8,470) (291) - (291) 
โอนเขำ้(ออก) (5) - (5) - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 43,505 1,386 44,891 229 - 229 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
รำคำทุน 84,016 1,386 85,402 1,458 - 1,458 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (40,511) - (40,511) (1,229) - (1,229) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 43,505 1,386 44,891 229 - 229 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 202,765 279,815 5,216 5,648 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (242,546) (158,404) (52,693) (25) 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (39,781) 121,411 (47,477) 5,623 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

(ก ำไร)
ขำดทุนจำก
กำรวดัมูลค่ำ
สินทรพัยท์ำง

กำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ค่ำเผ่ือ 
ผลขำดทุน

ด้ำนเครดิตท่ี
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น 

ค่ำเผ่ือ 
กำรด้อยค่ำ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน 

 
ค่ำใช้จ่ำย 

จ่ำยล่วงหน้ำ 

 
ค่ำใช้จ่ำย 

กำรรื้อถอน 
สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 

กำรป้องกนั
ควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสด 

 
 
 
 

ส่วนแบ่ง
ขำดทุนใน
บริษทัรว่ม

ตำมวิธีส่วน
ได้เสีย รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
           

    สินทรพัยภ์ำษีเงินได ้
       รอกำรตดับญัชี         

 
 

   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (300) 169,054 4,438 9,208 28,969 121 15,705 3,127 - 230,322 
   เพิม่จำกกำรรวมธุรกจิ  - 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 ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อื่น 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 
           
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 8,356 181,039 4,178 13,699 42,389 - 27,141 3,013 - 279,815 
   เพิม่จำกกำรรวมธุรกจิ  
      (หมำยเหตุ 37) - 4,114 - - - - - - 

 
- 4,114 

   เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน - (50,842) 6,764 2,858 (27,508) - 2,302 - 5,788 (60,638) 
   เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อื่น 218 - - (2,594) - - - (2,274) 

 
- (4,650) 

   ลดจำกกำรเปลีย่นประเภทเงนิ 
      ลงทุน - (13,015) (2,761) (100) - - - - 

 
- (15,876) 

   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 8,574 121,296 8,181 13,863 14,881 - 29,443 739 5,788 202,765 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ขำดทุน(ก ำไร)จำก
กำรวดัมูลค่ำ
สินทรพัยท์ำง

กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทุน กำรตีมูลค่ำยุติธรรม 

 
 
 

ดอกเบี้ยค้ำงรบั 

 
 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 47 (110,400) - (110,353) 
(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (8,534) - (39,517) (48,051) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (8,487) (110,400) (39,517) (158,404) 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 (8,487) (110,400) (39,517) (158,404) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (50,701) - (33,441) (84,142) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (59,188) (110,400) (72,958) (242,546) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนั 

ผลประโยชน์ 
พนักงำน 

 
ค่ำเผ่ือกำร

ด้อยค่ำ 

 
สินทรพัย์

สิทธิกำรใช้ 

กำรป้องกนั
ควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสด 

 
 

รวม 
 
 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,997 - 241 3,127 5,365 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 364 - 135 - 499 
(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (102) - - (114) (216) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 2,259 - 376 3,013 5,648 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 2,259 - 376 3,013 5,648 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 602 1,000 116 - 1,718 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 124 - - (2,274) (2,150) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 2,985 1,000 492 739 5,216 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำ  
 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั  
 มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน รวม 
 พนับำท พนับำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (17) (17) 
(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (8) (8) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (25) (25) 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 (25) (25) 
(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (52,668) (52,668) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (52,693) (52,693) 
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สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ได้รบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิได้จ ำนวน 2.35 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563: 1.45 ล้ำนบำท)  
ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 11.74 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 7.26 ล้ำนบำท) ที่สำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดย
รำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงนิ 11.74 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 7.26 ลำ้นบำท) จะหมดอำยุใน พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2568 ตำมล ำดบั 
 

22 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิประกนักำรเช่ำ 50,787 47,625 3,287 3,287 
เงนิประกนัพนักงำน 105,637 66,677 - - 
เงนิฝำกทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,744 2,735 - - 
เงนิมดัจ ำอื่น 49,451 55,659 - - 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 208,619 172,696 3,287 3,287 
 

23 เงินรบัฝำกและตรำสำรหน้ีท่ีออก 

 
เงนิรบัฝำกของกลุ่มกจิกำรประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน 
 
23.1 เงินรบัฝำก 

 
จ ำแนกตำมประเภทเงนิรบัฝำก 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

จ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 62,091 199,190 
จ่ำยคนืเมื่อสิน้ระยะเวลำ 107,810 5,034,906 
รวม 169,901 5,234,096 
 
จ ำแนกตำมสกุลเงนิและถิน่ทีอ่ยู่ของผูฝ้ำก 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
ในประเทศ   
   เงนิบำท 169,844 5,234,039 
ต่ำงประเทศ   
   เงนิบำท 57 57 
รวม 169,901 5,234,096 
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23.2 ตรำสำรหน้ีท่ีออก 

 
จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรหนี้ทีอ่อก 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
จ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 6,000 6,000 
รวม 6,000 6,000 
 
จ ำแนกตำมสกุลเงนิและถิน่ทีอ่ยู่ของผูฝ้ำก 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
ในประเทศ   
   เงนิบำท 6,000 6,000 
รวม 6,000 6,000 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมตีรำสำรหนี้ที่ออกจ ำนวน 6 ล้ำนบำท ในอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน  
6 ลำ้นบำท ในอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.75 ต่อปี)  

 
24 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 500,000 200,000 500,000 200,000 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ทีค่รบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 2,798,774 1,307,129 1,322,440 1,163,796 
รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 3,298,774 1,507,129 1,822,440 1,363,796 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 456,000 2,930,773 208,333 1,155,773 
รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 456,000 2,930,773 208,333 1,155,773 
รวมเงนิกูย้มื 3,754,774 4,437,902 2,030,773 2,519,569 
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24.1 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัปี มดีงันี้  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 200,000 1,880,000 200,000 1,880,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 3,000,000 2,070,000 3,000,000 2,070,000 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (2,700,000) (3,750,000) (2,700,000) (3,750,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 500,000 200,000 500,000 200,000 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.65 ต่อปี) มกี ำหนดช ำระคนืดอกเบี้ยและ
เงนิตน้ทัง้จ ำนวนเมื่อครบก ำหนด 
 

24.2 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชใ้นกำรซื้อลูกหนี้ ส ำหรบัปี มดีงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - - - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 56,000 - - - 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (56,000) - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - - - - 
 

24.3 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่รวมส่วนทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีส ำหรบัปี มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 4,237,902 4,372,531 2,319,569 3,552,809 
เงนิกูย้มืระยะยำวเพิม่ขึน้ 1,600,000 1,775,000 500,000 - 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (1,000,000) - - - 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (1,583,128) (1,909,629) (1,288,796) (1,233,240) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 3,254,774 4,237,902 1,530,773 2,319,569 
 

เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 - 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 2.00 - 3.50 ต่อปี) มกี ำหนดช ำระคืน
ดอกเบีย้และเงนิตน้ทุกสิน้เดอืน สิน้ไตรมำส และเมื่อครบก ำหนด 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมวีงเงนิกู้ยมืที่ยงัไม่ได้เบิกออกมำใช้จ ำนวน 6,200 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 9,640 ล้ำนบำท) โดยสญัญำเงนิกู้ยมืเหล่ำนี้  
ไดร้ะบุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจำ้ของตำมทีต่กลงกนั โดยค ำนวณจำกงบกำรเงนิ
รวมรำยปี ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรและบรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขไดต้ำมสญัญำดงักล่ำว 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิเงนิเบกิเกนิบญัชทีัง้สิน้ 200 ลำ้นบำท  (พ.ศ. 2563 : 200 ลำ้นบำท) 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืส่วนที่หมุนเวยีนมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เนื่องจำกผลกระทบของกำรคดิลดไม่มสีำระส ำคญั มูลค่ำยุติธรรม
ค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืที่อตัรำตลำดร้อยละ 6.24 (พ.ศ. 2563 : อตัรำร้อยละ 6.29) และอยู่ใน
ขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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25 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสิน 
   ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 542,960 588,714 2,592 3,370 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 451,561 617,349 10,368 13,478 
หลงัจำก 5 ปี 305,941 490,425 25,488 35,100 
รวมหนี้สนิจำกสญัญำเช่ำทีไ่ม่คดิลด 1,300,462 1,696,488 38,448 51,948 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของ 

   สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ          (162,028) 
 

(218,961) (11,425) 
 

(13,436) 
มลูค่ำปจัจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 1,138,434 1,477,527 27,023 38,512 
     
มูลค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 508,660 544,540 1,251 1,826 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 388,719 533,601 5,690 8,101 
หลงัจำก 5 ปี 241,055 399,386 20,082 28,585 
รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่ดิลด 1,138,434 1,477,527 27,023 38,512 
 

26 เจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้อื่น ๆ 522,953 524,224 4,192 2,206 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38 ฌ)) 1,734,799 693 20,014 18,428 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 245,765 210,577 31,000 29,999 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 71,614 93,956 63,169 70,874 
อื่น ๆ 119,847 111,127 1 1 
รวม 2,694,978 940,577 118,376 121,508 
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27 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนั   
   - ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - 2,102,100 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละมหีลกัประกนั    
   - ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 5,793,803 1,650,076 
   - ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี 8,279,634 11,063,460 
รวมหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 14,073,437 14,815,636 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิซึง่รวมส่วนทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีส ำหรบัปี มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ไม่มีประกนั มีประกนั ไม่มีประกนั มีประกนั 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 2,102,100 12,713,536 3,268,200 7,952,091 
กำรออกหุน้กู ้(เงนิตน้ - สุทธจิำกตน้ทุนกำรกูย้มื) - 2,986,899 - 5,969,120 
จ่ำยคนืหุน้กู ้ (2,102,100) (1,651,600) (1,166,100) (1,225,000) 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรออกหุน้กู ้ - 24,602 - 17,325 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - 14,073,437 2,102,100 12,713,536 
 
หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนั มอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.40 ต่อปี ตำมที่ระบุในกำรออกหุน้กู้แต่ละครำว (พ.ศ. 2563 : อตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 
4.00 - 4.40 ต่อปี) มกี ำหนดช ำระคนืดอกเบีย้ทุกไตรมำส และช ำระคนืเงนิตน้ทัง้จ ำนวนเมื่อครบก ำหนด 
 
หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธแิละมหีลกัประกนัมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.80 - 4.40 ต่อปี ตำมที่ระบุในกำรออกหุน้กู้แต่ละครำว (พ.ศ. 2563 : อตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 
2.80 - 4.40 ต่อปี) มกี ำหนดช ำระคนืดอกเบีย้ทุกไตรมำส และช ำระคนืเงนิตน้ทัง้จ ำนวนเมื่อครบก ำหนด โดยมกีำรค ้ำประกนัจำกบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง 
 
สญัญำหุน้กูเ้หล่ำนี้ไดร้ะบุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจ้ำของตำมที่ตกลงกนัโดยค ำนวณจำก
งบกำรเงนิรวมรำยปี ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัสำมำรถปฏบิตัไิดต้ำมเงื่อนไขตำมสญัญำไดด้งักล่ำว 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 48,148 68,609 14,790 11,292 
     
ขำดทุนท่ีรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 14,629 18,719 3,009 1,819 
     
กำรวดัมูลค่ำใหม่     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ (12,968) 3,736 620 (509) 
 
จ ำนวนทีร่บัรูร้ำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
มลูค่ำปจัจุบนัของภำระผกูพนั 48,148 68,609 14,790 11,292 
หน้ีสินท่ีรบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 48,148 68,609 14,790 11,292 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 68,609 46,154 11,292 9,982 
ตน้ทุนบรกิำรปจัจุบนั 14,001 17,731 2,902 1,696 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 628 988 107 123 
โอนยำ้ยภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงำนกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (131) - 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (338) - - - 
กำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน (21,784) - - - 
     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ :     
ผลขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำน     
   ดำ้นประชำกรศำสตร ์ (1,576) 2,658 (45) (138) 
ผลก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนทำงกำรเงนิ (4,826) (3,715) (63) (816) 
ผลขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (6,566) 4,793 728 445 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 48,148 68,609 14,790 11,292 
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ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำนรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ตน้ทุนบรกิำรปจัจุบนั 14,001 17,731 2,902 1,696 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 628 988 107 123 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ส ำหรบัภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (12,968) 3,736 620 (509) 
 1,661 22,455 3,629 1,310 
 

ขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้เป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.31 - 3.19 รอ้ยละ 0.92 - 1.82 รอ้ยละ 1.31 รอ้ยละ 0.92 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 3.80 - 4.00 รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 3.80 รอ้ยละ 4.00 

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 2.40 - 23.00 รอ้ยละ 3.00 - 23.30 รอ้ยละ 2.40 - 23.00 รอ้ยละ 3.00 - 23.30 
อำยุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

 

กำรวเิครำะหค์วำมออ่นไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรค ำนวณ 
 

 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
สมมติฐำนทำงกำรเงิน     
   อตัรำคดิลด     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (8.51) (10.83) (4.70) (4.98) 
      ลดลงรอ้ยละ 1 9.98 13.03 5.12 5.51 
     

   อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1    9.22 12.10 4.35 4.83 
      ลดลงรอ้ยละ 1 (8.04) (10.32) (4.08) (4.48) 
     

สมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร ์     
   อตัรำกำรเสยีชวีติ     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (0.34) (0.44) (0.15) (0.11) 
      ลดลงรอ้ยละ 1 0.31 0.40 0.13 0.10 
     

   อตัรำกำรลำออก     
      เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 (5.89) (7.25) (1.83) (2.07) 
      ลดลงรอ้ยละ 10 7.07 8.63 2.07 2.37 
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กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อำ้งองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะที่ใหข้อ้สมมตอิื่นคงที่ ในทำงปฏบิตัสิถำนก ำรณ์
ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระ
ผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวท้ี่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัได้ใชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิบ ำเหน็จบ ำนำญที่รบัรูใ้นงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิ มลูค่ำปจัจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั คอื 5 - 21 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2563 : 
7 - 20 ปี และ 7 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีไ่ม่มกีำรคดิลด 
 
 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. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 29 2,235 28,640 158,961 189,865 
รวม 29 2,235 28,640 158,961 189,865 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 3,942 3,441 16,068 246,574 270,025 
รวม 3,942 3,441 16,068 246,574 270,025 
 
 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. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ - - 24,570 3,843 28,413 
รวม - - 24,570 3,843 28,413 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำย ุ 2,160 - 14,922 5,865 22,947 
รวม 2,160 - 14,922 5,865 22,947 
 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

86 

 
29 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกิน ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  
 จ ำนวนหุ้น ท่ีออกและ ท่ีออกและ มูลค่ำ จำกกำรจำ่ยโดย  
 ท่ีจดทะเบียน ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ รวม 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี       
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 1,428,078 1,373,152 1,373,152 6,207,179 36,190 7,616,521 
กำรลดหุน้สำมญั (3) - - - - - 
กำรเพิม่หุน้สำมญั 934 - - - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี       
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 1,429,009 1,373,152 1,373,152 6,207,179 36,190 7,616,521 
       
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 
กำรลดหุน้สำมญั (1,509) - - - - - 
กำรเพิม่หุน้สำมญั 54,926 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 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 มมีตใิห ้
 
1.  อนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,428,078,488 บำท เป็น 1,428,075,870 บำท โดยลดหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,618 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 

หุ้นละ 1 บำท ซึ่งเหลือจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพื่อรองรบักำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นสำมญัครัง้ที่ 2 
(SAWAD-W2) จ ำนวน 2,618 หุน้ 

2.  อนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,428,075,870 บำท เป็น 1,429,009,569 บำท โดยออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 933,699 หุ้น มูลค่ำ 
ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธแิปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (SAWAD-W2) 

 
เมื่อวนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 29,834,500 หน่วย ขอแปลงสทิธเิป็นหุน้สำมญัในอตัรำ 1 หน่วยแสดงสทิธติ่อ 
1.237 หุน้สำมญั รำคำใชส้ทิธ ิ48.476 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้เพิม่ขึน้ 36,905,142 หุน้  
 
เมื่อวนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มมีตใิห ้
 
1.  อนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 1,374,661,443 บำท เป็ น 1,373,152,393 บำท โดยลดหุน้สำมญัจ ำนวน 1,509,050 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้

หุน้ละ 1 บำท ซึง่เหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้ ดงันี้ 
- หุน้ทีเ่หลอืจำกกำรจดัสรรหุน้ปนัผลทีจ่่ำยใหผู้ถ้อืหุน้เมื่อ 22 พฤษภำคม 2562 จ ำนวน 3,058 หุน้ 
- หุน้ทีเ่หลอืจำกกำรรองรบักำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ครัง้สุดทำ้ยของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (SAWAD-W1) จ ำนวน 1,505,992 หุน้ 

2.  อนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,373,152,393 บำท เป็น 1,428,078,488 บำท โดยออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 54,926,095 หุ้น มูลค่ำ 
ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธแิปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (SAWAD-W2) 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

87 

 
30 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัจ่ิำยเงนิปนัผลจำกก ำไรสะสมและผลประกอบกำรปี พ.ศ. 2563 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 2,472 ล้ำนบำท โดยบริษัทจะจ่ำยเงินปนัผลดังกล่ำวเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 1.80 บำทต่อหุ้น และจ่ำยเงินปนัผล ในวนัที่  
21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มมีตใิหจ่้ำยปนัผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 1.40 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 1,922 ลำ้นบำท 
 

31 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม 142,807 130,058 
จดัสรรระหว่ำงปี 93 12,749 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 142,900 142,807 
 
ตำมพระรำชบญัญัตบิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหกัส่วนของขำดทุน
สะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองตำมกฎหมำยนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปนัผลได ้
 

32 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค้่ำธรรมเนียม  1,516,119 1,314,978 - - 
ก ำไรจำกลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืจำกกำรซื้อลูกหนี้ 48,954 81,367 - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำประกนัภยั 666,814 666,710 - - 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร 252,153 - - - 
อื่น ๆ 890,899 761,846 537,772 16,100 
รวมรำยไดอ้ืน่ 3,374,939 2,824,901 537,772 16,100 
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33 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้และตน้ทนุทำงกำรเงนิของหนี้สนิ 
   ตำมสญัญำเช่ำ  54,825 60,186 1,536 1,639 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 158,662 290,387 67,124 111,750 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ 577,197 552,039 577,197 552,039 
รวมตน้ทนุทำงกำรเงนิ 790,684 902,612 645,857 665,428 
 

34 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด 22,987 29,471 32 119 
ค่ำตอบแทนทำงกำรตลำด 167,447 132,001 - - 
ค่ำทีป่รกึษำและค่ำบรกิำรวชิำชพี  47,559 26,232 2,158 4,619 
ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน  1,478,674 1,868,874 60,883 46,213 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  846,927 874,197 3,567 3,687 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรพืน้ที ่ 38,078 5,802 203 105 
ภำษธีุรกจิเฉพำะและภำษอีื่น  278,045 297,902 46 15 
ค่ำสำธำรณูปโภค  169,892 156,436 662 527 
ค่ำพลงังำนเชือ้เพลงิ 27,824 25,203 - 3 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรพัยส์นิรอกำรขำย 
   (กลบัรำยกำร)  

 
33,819 (1,288) 

 
- - 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรตดิตำมทวงถำม 1,090 7,436 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่น 363,547 364,468 24,475 20,412 
รวมค่ำใชจ้่ำย 3,475,889 3,786,734 92,026 75,700 
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35 ภำษีเงินได้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั:     
ภำษเีงนิไดข้องปีปจัจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 1,207,708 1,187,992 55,240 2,583 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 1,355 - - 
รวมภำษีเงินได้ปัจจบุนั 1,207,708 1,189,347 55,240 2,583 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี (หมำยเหตุ 21)     
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 60,638 (45,560) (1,718) (499) 
เพิม่ในหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 84,142 48,051 52,668 8 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 144,780 2,491 50,950 (491) 
     
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,352,488 1,191,838 106,190 2,092 
 
ภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัภำษีของประเทศที่บรษิัท
ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไรก่อนภำษ ี 6,390,426 5,982,669 3,871,946 1,027,995 
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 1,278,085 1,196,534 774,389 205,599 
ผลกระทบ:     
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษ ี 68,377 695 - - 
รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (1,776) (13,403) (668,199) (203,507) 
ค่ำใชจ้่ำยทีห่กัไดเ้พิม่เตมิ (532) (4) - - 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้     
   รอกำรตดับญัช ี (3,411) (596) - - 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 11,745 7,257 - - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 1,355 - - 
ภำษเีงนิได ้ 1,352,488 1,191,838 106,190 2,092 
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36 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิี่เป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่ือโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) 4,722,143 4,508,329 3,765,756 1,025,903 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 1,373,152 1,357,523 1,373,152 1,357,523 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 3.44 3.32 2.74 0.76 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิทัมกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด แต่ไม่ก่อใหเ้กดิกำรปรบัลดก ำไรต่อหุน้ 
 

37 กำรซื้อธรุกิจ 

 
เมื่อวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งเพิม่ส่วนได้เสยีรอ้ยละ 85 ในหุน้สำมญัของ บรษิทั เอส ลสีซิง่ จ ำกดั เป็นจ ำนวน 42.5 ล้ำนบำท 
ท ำใหม้สี่วนไดเ้สยีรวมจำกรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 90 ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรมกีำรควบคุมในบรษิทั เอส ลสีซิง่ จ ำกดั ผลจำกกำรรวมธุรกจิท ำใหก้ลุ่มกิจกำร
คำดว่ำจะมสี่วนแบ่งกำรตลำดเพิม่ขึน้ ซึง่บรษิทัย่อยแห่งนัน้รบัรูก้ ำไรจำกกำรซื้อในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมจ ำนวน 7.39 ลำ้นบำท 
 
ตำรำงต่อไปนี้เป็นสรุปสิง่ตอบแทนที ่สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำ และหนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้ณ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 จำกกำรจ่ำยซื้อบรษิทั เอส ลสีซิง่ จ ำกดั 
 
 ณ วนัท่ีซื้อธรุกิจ 
 พนับำท 
  
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย  
   เงนิสด 42,500 
   มลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีในสว่นทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่ก่อน 2,500 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ำย 45,000 
บวก ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 5,821 
หกั มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ (58,212) 
ก ำไรจำกกำรซื้อในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมซึง่บนัทกึโดยตรงไปยงังบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (7,391) 
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มลูค่ำทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อส ำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำ 
 ณ วนัท่ีซื้อธรุกิจ 
 พนับำท 
  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 75,921 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 1,827,682 
ลูกหนี้อืน่ 97,491 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 36,749 
อุปกรณ์ - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 18) 4,789 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 20) 8,042 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 21) 4,114 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 29 
เจำ้หนี้อื่น (109,896) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (1,885,500) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,209) 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ 58,212 
 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมดว้ยวธิมีลูค่ำของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมำตำมสดัส่วนควำมเป็น
เจำ้ของ 
 

38 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กิจกำรหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรอืกิจกำรที่ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึกจิกำรทีท่ ำหน้ำทีถ่อืหุน้ในบรษิทัย่อย และกจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนี้บุคคล
หรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมำยรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมและมอีิทธิพลอย่ำ งเป็น
สำระส ำคญักบับรษิทั ผู้บรหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของกิจกำร ตลอดทัง้สมำชิกในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบักจิกำรแต่ละรำยกำร กจิกำรค ำนึงถงึเนื้อหำของควำมสมัพนัธ์มำกกว่ำ
รปูแบบทำงกฎหมำย 
 
ในระหว่ำงปี กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเกณฑต์ำมสญัญำ
ที่ตกลงร่วมกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำรและกิจกำรเหล่ำนัน้ ซึ่งลกัษณะของควำมสมัพนัธ์กบักิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั รวมทัง้รำยกำรที่มสีำระส ำคญั
สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
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 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
  
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั บรษิทัร่วม 
บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 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 ้ปตัตำนี จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั เอส ลสีซิง่ 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 ์โซลูชัน่ส ์จ ำกดั กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้  

 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยได้ดอกเบีย้      
บรษิทัร่วม อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 109,412 - 109,408 - 
บรษิทัย่อย อตัรำทีต่กลงร่วมกนั - - 588,199 735,476 
      
เงินปันผลรบั      
บรษิทัย่อย ตำมทีป่ระกำศจ่ำย - - 3,340,996 1,017,547 
      
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร      
บรษิทัร่วม อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 252,153 - - - 

 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

93 

 
ข) ค่ำใช้จ่ำย 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ - เงินรบัฝำก      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 15,693 41,657 - - 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 2,021 4,613 - - 
      
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ - หุ้นกู้      
กรรมกำรและผูบ้รหิำร อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 723 182 723 182 
      
ค่ำเช่ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 1,707 213 116 - 
      
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 1,951 1,734 - - 

 
ค) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัและกรรมกำรของบริษทั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 125,780 114,247 52,296 39,799 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 10,497 3,591 4,637 2,171 
รวม 136,277 117,838 56,933 41,970 
 

ง) ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บรษิทัร่วม 349,950 - - - 
บรษิทัย่อย - - 205 5 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 25 4 - - 
รวม (หมำยเหตุ 13) 349,975 4 205 5 
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จ) เงินประกนักำรเช่ำ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 4,048 4,067 287 287 
 

ฉ) ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัจำกกำรขำยลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
บรษิทัย่อย   
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจำกกำรขำยลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - 1,420,215 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกกำรขำยลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - 97,297 
รวม - 1,517,512 

 
ช) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บรษิทัร่วม     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 1,871,000 - 1,871,000  
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 12,508 - 12,508  
รวม 1,883,508 - 1,883,508  
     
บรษิทัย่อย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 10,116,140 17,207,180 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 509,332 468,484 
รวม - - 10,625,472 17,675,664 
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กำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปี มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บรษิทัร่วม     
   ณ วนัที ่1 มกรำคม - - - - 
   เพิม่ขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน 5,893,977 - 5,878,903 - 
   เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่ำงปี - - -  
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงปี 109,412 - 109,408 - 
   รบัคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงปี (3,915,000) - (3,900,000) - 
   ดอกเบีย้รบัระหว่ำงปี (204,881) - (204,803) - 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 1,883,508 - 1,883,508 - 
บรษิทัย่อย     
   ณ วนัที ่1 มกรำคม - - 17,675,664 12,761,955 
   ลดลงจำกกำรเปลีย่นแปลงประเภทเงนิลงทุน - - (5,878,903) - 
   เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่ำงปี - - 4,010,000 5,719,000 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงปี - - 536,288 582,295 
   รบัคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงปี - - (5,330,040) (1,072,821) 
   ดอกเบีย้รบัระหว่ำงปี - - (387,537) (314,765) 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - - 10,625,472 17,675,664 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันไม่มีหลักประกันและมีก ำหนดจ่ำยคืนเมื่อครบก ำหนดหรือเมื่อทวงถำม และมีอัตรำดอกเบี้ย 
รอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี) 
 
ซ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บรษิทัย่อย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - - 5,177,200 - 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - - 18,109 - 
รวม - - 5,195,309 - 
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กำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปี มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บรษิทัย่อย     
   ณ วนัที ่1 มกรำคม - - - 2,007,216 
   เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่ำงปี - - 5,177,200 - 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงปี - - 33,221 60,600 
   รบัคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงปี - - - (2,000,000) 
   ดอกเบีย้รบัระหว่ำงปี - - (15,112) (67,816) 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - - 5,195,309 - 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัมกี ำหนดจ่ำยคนืในปี พ.ศ. 2566 มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.27 ต่อปี 
 

ฌ) เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บรษิทัร่วม 1,734,093 - 131 - 
บรษิทัย่อย - - 19,883 18,428 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 706 693 - - 
รวม (หมำยเหตุ 26) 1,734,799 693 20,014 18,428 

 
ญ) เงินรบัฝำกและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
เงินรบัฝำก   
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) - 2,668,777 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร - 115,300 
รวม - 2,784,077 
   
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย   
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) - 8,581 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร - 108 
รวม - 8,689 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ฎ) หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  พนับำท  พนับำท 
   
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลกัษณะอื่น (มกีรรมกำรร่วมกนั) 520,802 36,789 
กรรมกำร - - 
รวม 520,802 36,789  

 
ฏ) กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยร่วมกนัค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืร่วมให้แก่บรษิทัย่อยอกีแห่งหนึ่งเป็นจ ำนวน 75 ล้ำนบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 83 ล้ำนบำท) และบรษิทัได้ค ้ำประกนัตัว๋สญัญำใช้เงนิและเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิใหบ้รษิทัย่อย
เป็นจ ำนวน 1,649 ลำ้นบำท และบรษิทัร่วมเป็นจ ำนวนเงนิ 3,500 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 1,835 ลำ้นบำท) 
 

ฐ) ภำระผกูพนั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่มภีำระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญำเช่ำ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : กลุ่มกจิกำร มภีำระผูกพนั
เกีย่วกบัสญัญำเช่ำส ำนักงำนกบักจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 0.02 ลำ้นบำท) 

 

39 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
เมื่อวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ.2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2565: 

1. อนุมตัิใหจ่้ำยปนัผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีพ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถอืหุน้จ ำนวน 2,472 ล้ำนบำท โดยบรษิัทจะจ่ำยเงนิปนัผล

ดงักล่ำวเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 1.80 บำท 

2. อนุมตัิให้บรษิัทซื้อคนืหุ้นบรษิัท บรหิำรสนิทรพัย์ เอส ดบับลิว พ ีจ ำกดั จ ำนวน 1,500,000 หุ้น จำกบรษิัท โนเบิล ดีเวลลอปเมน้ท์ 

จ ำกดั (มหำชน) ซึง่คำดว่ำกำรซื้อขำยจะแลว้เสรจ็ภำยใน 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 



 
 

 
 

231 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท 
ณ 31  ธันวาคม 2564 
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เอกสารแนบ1 รายละเอียดแนบเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

1. นายสุคนธ์   กาญจนหัตถกิจ 

อาย ุ 75 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ, กรรมการทีไ่มใ่ช่ผู้บริหาร 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2555 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบญัช ี Virginia Polytechnic and State University, USA. 
ปริญญาตรี การบัญชี  Virginia Polytechnic and State University, USA. 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD) 

DCP Director Certification Program ปี 2550  
ACP Audit Committee Program ปี 2553 

ประสบการณ์ทำงาน 2552-2560 รองประธานกรรมการ,กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 
                          ตรวจสอบ                          
 บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  
2557-2562         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น                               
2558-ปัจจุบัน       กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
                            บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท                              
2560-2563          กรรมการและประธานกรรมการ 
                            บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2558-ปัจจุบัน       กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
                             บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2562-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด 
2564-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ 
    บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด 

 

2. นายวินัย   วิทวัสการเวช 

อาย ุ 71 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2557 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี บญัชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD) 

DCP Director Certification Program ปี 2549  
ACP Audit Committee Program ปี 2555 

ประสบการณ์ทำงาน 2555-ปัจจุบัน          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                              บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม  
2555-ปัจจุบัน          ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ               
                               บมจ. สหมิตรถังแก๊ส  
2559-2562             กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
                               บมจ. สินมั่นคงประกันภัย 
2562-ปัจจุบัน          กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
                               บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2555-ปัจจุบัน          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                              บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม  
2555-ปัจจุบัน          ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ               
                               บมจ. สหมิตรถังแก๊ส  
2562-ปัจจุบัน          กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
                               บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไม่ม ี

 

3. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 

อาย ุ 70 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริหาร,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2555 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 9.63 (รวมคู่สมรส) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

เป็นบิดาของนางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2556  
 

ประสบการณ์ทำงาน 2555-ปัจจุบัน  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสินเช่ือ ประธาน 
                           เจ้าหน้าท่ีบริหาร  
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  บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2547-ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บจ.ศรีสมาน กรุงเทพ 
2552-ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บจ. ไอ.ดี. 2007 
2551-ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บจ. เคบีบี เซอร์วิส  
2557-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บจ. บิ๊กมินห์ 2014  
2558-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                             บจ. บิ๊กมินห์ 2015  
2559-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                            บจ. เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส 
2560-ปัจุบัน         กรรมการ 
                       บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014                             
2561-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บจ. พี เล็นดิ้ง 
2563-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี 
2563-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา  
2563-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 

 

4. นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา 

อาย ุ 42 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จดัการบริหาร,กรรมการบริหาร,กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2555 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 7.32 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

เป็นบุตรของนายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยเดอ พอล สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD) 

DCP Director Certification Program ปี 2553  
 

ประสบการณ์ทำงาน 2555-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเช่ือ  
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
2560-2562         กรรมการผูจ้ัดการ 
                           บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2560-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) 

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2554-ปัจจุบัน   กรรมการ 
   บจ. เงินสดทันใจ  
2557-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ.บริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี                               
2558-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
2559-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 2014 
2559-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส 
2561-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. พี เล็นด้ิง 
2560-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                             บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด                           
2553-ปัจจุบัน         กรรมการ 
    บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007 
2553-ปัจจุบัน    กรรมการ 
   บจ. อนุชาลี  
2550-ปัจจุบัน    กรรมการ 
   บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 
2554-ปัจจุบัน   กรรมการ 
   บจ. มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ  
2550-ปัจจุบัน   กรรมการ 
   บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซ่ิง  
2550-ปัจจุบัน   กรรมการ 
  บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
2553-ปัจจุบัน   กรรมการ 
  บจ. ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์  
2555-ปัจจุบัน  กรรมการ 
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  บจ. ศรีสวัสดิ์ กรุ๊ป  
2550-ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บจ. บิ๊กมินห์ 2015  
2555-ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บจ. เคบีบี เซอร์วิส  
2553-ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บจ. บิ๊กมินห์  2014  
2550-ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บจ.ศรีสมาน เพชรบุรณ์  
2552-ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บจ. ไอ.ดี. 2007  
2561-ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บจ. แอลเคเค คอลเล็คชั่น  
2563-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                           บจ. ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล                                
2563-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 
2563-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี 
2563-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา  
2563-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
2564-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บจ. เอส ลิสซ่ิง 

 

5. พล.ต.อ.ภาณุ  เกิดลาภผล 

อาย ุ 66 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการบรหิารความเสี่ยง,กรรมการอิสระ 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2555 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program ปี 2556  
 

ประสบการณ์ทำงาน 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหา 
                          และพิจารณาค่าตอบแทน 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2562-ปัจจุบัน      กรรมการ 
                           บจ. ไทย เจียระไน กรุ๊ป 

 

6. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ 

อาย ุ 59 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2556 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัรช้ันสูง บรหิารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 11 
สถาบันพระปกเกล้า 

ประกาศนียบตัรช้ันสูง โครงการพฒันาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP  Director Certification Program สำหรับ Trainer  
FN Finance for Non-Finance Director ปี 2546 
Role of the Compensation Committee Program ปี 2550 
Successful Formulation & Execution of Strategy ปี 2552 
Chartered Director Class ปี 2557 

ประสบการณ์ทำงาน 2556-ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
                           กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
                           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
           บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
2552-2559  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน  
                            กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  
                            ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
   บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท  
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2559-ปัจจุบัน        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน  
                             กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  
                             ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
             บมจ. พฤกษาโฮลดิ้ง 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2559-ปัจจุบัน         กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน  
                             กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  
                             ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
    บมจ. พฤกษาโฮลดิ้ง 
2559-ปัจจุบัน         กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                             บมจ. สินมั่นคงประกนัภัย 
2560-ปัจจุบัน         กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                              บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง 

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2547-ปัจจุบัน         กรรมการอำนวยการ 
                              บจ. ออดิท วัน 
2559-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. สมายพี 
2560-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                              บจ. ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซสิเอท 
2561-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. มงคลปฐวี  
2561-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                         บจ. เอฟแอนด์เอ โซลูชั่นส์  

 

7. นายสุเมธ  มณีวัฒนา 

อาย ุ 68 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน,กรรมการอสิระ 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2558 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี นติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวทิยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 
DCP  Director Certification Program ปี 2560  
 

ประสบการณ์ทำงาน 2558-ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ                          
            บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2557-ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย 
2557-ปัจจุบัน    ที่ปรึกษาประธานกรรมการ 
            กลุ่มน้ำตาลวังขนาย 
2561-ปัจจุบัน        กรรมการ 

   บจ. บากาสซ์ ได  เออร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
 

8. นายวีระ  วีระกุล 

อาย ุ 60 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2560 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.02 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 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 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP  Director Certification Program ปี 2558  
 

ประสบการณ์ทำงาน 2560-ปัจจุบัน          กรรมการอสิระ 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
2547-ปัจจุบัน          ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
                               Freewill Solution Co., Ltd. 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2547-ปัจจุบัน          ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
                               Freewill Solution Co., Ltd. 
2561-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. พันธวณิช  
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2561-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. ไพร์มอินโนโพลิส  
2561-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน  
2561-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์  
2561-ปัจจุบัน           กรรมการ 
                                บจ. อนันดา เทคโนโลยี 

 

9. นายพินิจ  พัวพันธ์ 

อาย ุ 54 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน, กรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2558 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัร Advanced Management Harvard Business School 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economics and Political 
Science 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ Tufts University 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2547 
ACP Audit Committee Program ปี 2547 
CGI Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558 
ITG  IT Governance and Cyber Resilience Program ปี 2563 

ประสบการณ์ทำงาน 2560-2563          กรรมการ 
                            บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) 
2558-2562          กรรมการ 
                            บมจ. กสท โทรคมนาคม 
2558-2562           ที่ปรึกษาอิสระ 
                            บมจ.ผลิต-ไฟฟ้า ลาว (สปป. ลาว) 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2545-ปัจจุบัน        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                             บมจ. ชาญอิสระ ดีเวล็อปเม้นท์ 
2564-ปัจจุบัน         กรรมการบริหาร 
                             บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล 
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ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2557-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. มะลิกรุ๊ป 1962 
2561-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                             บจ. อุตสาหกรรมนมไทย 
2561-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์  ดิสทริบิวชั่น  
2561-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. ไอเดียส์ 1606  
2561-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                             บจ. เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส 
2561-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) 
2561-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. เทลอน โฮลดิ้ง 
2563-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
2564-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. เงินสดทันใจ 
2564-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บล. กรุงไทย ซีมีโก้ 
2564-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

10. นายกุดั่น  สุขุมานนท ์

อาย ุ 46 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน, กรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2563 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.03 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท นิติศาสตร์ Columbia University, USA. 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP Director Certification Program ปี 2558 
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ประสบการณ์ทำงาน 2563-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
2560-2563             กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
                               บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)                                     
2558-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ 
2558-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บจ. กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร ์พี เอส  

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2562-ปัจจุบัน          กรรมการอสิระ 
                               บมจ. โรงพยาบาลเอกชล 

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2558-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ 
2558-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร ์พี เอส  
2558-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. พ่ีน้องร่วมทุน 

 

11. นายสมยศ  เงินดำรง 

อาย ุ 55 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2556 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2557 
 

ประสบการณ์ทำงาน 2556-ปัจจุบัน   กรรมการ และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาสินเช่ือ 
              บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2557-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 
2558-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ.ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง  
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2559-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส 
2559-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 
2560-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                         บริษัท ศรีสวัสด์ิ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด 
2560-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                         บบส. เอสดับบลิวพี 
2561-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                              บจ. พี เล็นด้ิง 
2563-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                              บจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 
2564-ปัจจุบัน     กรรมการผูจ้ัดการ 

              บจ. เงินสดทันใจ 
 

12. นายจงฮั่น  ไซ 

อาย ุ 45 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ, กรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บรหิาร 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ปี  2562 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Law, Georgetown University Law Center 
การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

- 
 

ประสบการณ์ทำงาน 2562-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
2548-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               Cathay Life Insurance Co., Ltd.  
2554-ปัจจุบัน           กรรมการ 

                                  Cathay United Bank Co., Ltd. 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2548-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               Cathay Life Insurance Co., Ltd.  
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2554-ปัจจุบัน           กรรมการ 
                                Cathay United Bank Co., Ltd.  
2558-ปัจจุบัน          กรรมการ  
                               Conning Holdings Limited 

 

13. นายวิชิต  พยุหนาวีชัย 

อาย ุ 55 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ มิถุนายน  2564 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 เดือน  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA), USA. 
ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2563 
 

ประสบการณ์ทำงาน 2564-ปัจจุบัน          กรรมการ 
                               บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
2562-ปัจจุบัน           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                                บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด                                    
2557-2562              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                               บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล จำกัด 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2562-ปัจจุบัน           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                                 บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด                                    
2563-ปัจจุบัน            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                                บริษัท เอส ลิสซ่ิง จำกัด 

 

14. นางวนาพร  พรกิติพงษ์ 

อาย ุ 56 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริการ, ผูร้ับผดิชอบสูงสดุในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นผู้บริหาร ปี  2552 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี  
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การถือหุ้นในบริษัท 0.08 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี การสอบบญัชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

CFO’s Orientation Course for new IPOs ปี 2562 
 

ประสบการณ์ทำงาน 2552-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไม่ม ี

 

15. นางสาวธิดา  แก้วบุตตา 

อาย ุ 39 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท นักลงทุนสัมพันธ ์
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นผู้บริหาร ปี  2560 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 28.76 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

บุตรนายฉตัรชัย  แก้วบุตตา 
น้องสาวของนางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  วาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น 
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2557 
 

ประสบการณ์ทำงาน 2560-ปัจจุบัน  นักลงทุนสัมพันธ์   
  บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
2555-2560          กรรมการ 
                           บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2554-ปัจจุบัน  กรรมการ  
  บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วิส  
2553-ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บจ. อนุชาลี  
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2550-ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
2550-ปัจจุบัน  กรรมการ 
  บจ. บิ๊กมินห์ 2015  
2557-ปัจจุบัน       กรรมการ 
                            บจ. ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 
2557-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                            บจ. บิ๊กมินห์ 2014  
2554-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                        บจ.เอส พี เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส 
2558-ปัจจุบัน         กรรมการ 
                             บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
2560-ปัจจุบัน         กรรมการ  
                        บริษัท ศรีสวัสดิ์ เช่าสินเชื่อ (ลาว) จำกัด 
2561-ปัจจุบัน    กรรมการ  
    บจ. แอลเคเค คอลเล็คชั่น  
2552-ปัจจุบัน    กรรมการ  
    บจ. ไอ.ดี. 2007  
2559-ปัจจุบัน    กรรมการ  
                        บจ. ศรีสวัสดิ์ มิน โฮลดิ้ง  
2561-ปัจจุบัน   กรรมการ  
   บจ. ทรัพย์สมบัติใหม่  
2562-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. 2 ธ ิ 
2562-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. ซุปเปอร์มินห์  
2563-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. ศรีสวัสด์ิ พิโก้ ปัตตานี 
2563-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา  
2563-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. ศรีสวัสด์ิ พิโก้ นราธิวาส 

 

16. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ 

อาย ุ 60 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท เลขานุการบริษัท 
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วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นผู้บริหาร ปี  2555 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2548 
CSP Company Secretary Program ปี 2557 

ประสบการณ์ทำงาน 2555-ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท   
  บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไม่ม ี

 

17. นายประยงค์  แสนนวล 

อาย ุ 55 ปี 
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล 
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นผู้บริหาร ปี  2553 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.02 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
การผ่านหลักสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2562 
 

ประสบการณ์ทำงาน 2553-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล   
  บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

2559-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 2014 
2561-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. พี เล็นด้ิง 
2563-ปัจจุบัน        กรรมการ 
                             บจ. ศรีสวัสด์ิ ดิจิตอล 
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เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

249 

บริษัท 

นา
ยส
คุน
ธ์ ก

าญ
จน
หตั
ถก
ิจ 

นา
ยฉ
ตัร
ชยั
 แก้

วบ
ตุต
า 

นา
งส
าว
ดว
งใ
จ แ

ก้ว
บตุ
ตา

 

นา
ยว
ินยั
  ว
ิทว
สัก
าร
เวช

 

พล
.ต
.อ.
 ภ
าณ

 ุเก
ิดล
าภ
ผล

 

นา
ยว
ีระ
ชยั
 งา
มด
ีวิไ
ลศ
กัด
ิ ์

นา
ยส
เุม
ธ  
มณี

วฒั
นา

 

นา
ยจ
งฮ
ัน่ 
ไซ

 

นา
ยพิ
นิจ
  พ
วัพ
นัธ์

 

นา
ยว
ีระ
  ว
ีระ
กลุ

 

นา
ยก
ดุัน่
  ส
ขุมุ
าน
นท์

 

นา
งว
นา
พร
 พ
รก
ิตต
ิพง
ษ์ 

นา
ยป
ระ
ยง
ค์ 
แส
นน
วล

 

นา
ยส
มย
ศ 
เงิน

ด า
รง
  

นา
งส
าว
ธิด
า  
แก้
วบ
ตุต
า 

นา
ยว
ิชิต
  พ
ยหุ
นา
วีช
ยั 

1. บมจ. ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่   

C D, ED, 

CEO 

D, ED, 

MD 

ID,AC ID,AC ID,AC D,ID D D ID D ED,M ED,M D,M M D 

บริษัทย่อย                 

2. บจ. บริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี 
C  D          

 
D 

 
 

3. บจ. เงินสดทนัใจ  
  D      D    

 
   

4. บจ. ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนลโฮ
ลดิง้ 

  D           D D  

5. บจ. ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 
 D D          D D 

 
 

6. บมจ. เงินทนุ ศรีสวสัดิ ์
  D              

7. บจ. เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส 
 D D           D   

8. บจ. พี เล็นดิง้ 
 D D          D D   

9. บจ. ศรีสวสัดิ์ เช่าสินเช่ือ (ลาว) 
  D           D D  

10. บจ. ศรีสวสัดิ์ ดิจิตอล 
  D          D    
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11. บจ. ศรีสวสัดิ์ แคปปิตอล 
  D           D  CEO 

12. บจ. ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ปัตตาน ี
 D D            D  

13. บจ. ศรีสวสัดิ์ พิโก้ ยะลา 
 D D            D  

14. บจ. ศรีสวสัดิ์ พิโก้ นราธิวาส 
 D D            D  

15. บจ. เอส ลิสซิ่ง 
  D             CEO 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง                 

16. บจ. ศรีสมาน กรุงเทพ 
 D               

17. บจ. ไอ.ดี. 2007  
 D               

18. บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วิส 
              D   

19. บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007 
  D              

20. บจ. อนชุาลี  
  D            D  

21. บจ. ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
2014 

 D D           D D  
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22. บจ. มีบ้าน มีรถ เงินสดทนัใจ จ ากดั 
  D              

23. บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง  
  D              

24. บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล  
  D            D  

25. บจ. ศรีสวสัดิ์พาวเวอร์  
  D              

26. บจ. ศรีสวสัดิ์ กรุ๊ป  
  D              

27. บจ. บิ๊กมินห์ 2015 
 D D            D   

28. บจ. เค บี บี เซอร์วิส  
 D D              

29. บจ. บิ๊กมินห์ 2014 
 D D            D  

30. บจ.  ศรีสมาน เพชรบรูณ์  
  D              

31. บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
ID,C                

32. บจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป 
D                

33. บมจ. พฤกษา โฮลดิง้ 
     ID,AC           
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34. บมจ. สินมัน่คงประกนัภยั 
     ID,AC           

35. บจ.สมายพ ี
     D           

36. บจ. ออดิท วนั 
     D           

37. บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 
     ID,AC           

38. บจ. ดบับิว แอนท์ เอ็ม แอสโซสิเอท 
     D           

39. บจ. มงคลปฐวี 
     D           

40. บจ. เอฟแอนด์เอ โซลชูัน่ส์ 
     D           

41. บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม 
   ID,AC             

42. บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส 
   C             

43. บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
   ID,AC             

44. บจ. ไทย เจียระไน กรุ๊ป 
    D            

45. บจ. บากาสซ์ ไดเออร์เทคโนโลยี 
      D          
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46. บจ. มะลิกรุ๊ป 1962 
        D        

47. บจ. อตุสาหกรรมนมไทย 
        D        

48. บมจ. ชาญอิสระ ดิเวล็อปเม้นท์ 
        ID,AC        

49. บจ. เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์ 
ดิสทริบิวชัน่ 

        D        

50. บจ. ไอเดียส์ 1606 
        D        

51. บจ. เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส 
        D        

52. บจ. เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส 
        D        

53. บจ. เทลอน โฮลดิง้ 
        D        

54. บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล 
        D        

55. บจ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
        D        

56. บล. กรุงไทย ซีมีโก้ 
        D        

57. ธนาคารพฒันาวสิาหกิตขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

        D        
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58. Freewill Solution Co., Ltd. 
         MD       

59. บจ. พนัธวณิช 
         D       

60. บจ. ไพร์มอินโนโพลิส 
         D       

61. บจ. ฟรีวิลล์-มาร์ส โทเคน 
         D       

62. บจ. ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ 
         D       

63. บจ. อนนัดา เทคโนโลยี 
         D       

64. Cathay Life Insurance 
       D         

65. Conning Holdings Limited 
       D         

66. Cathay United Bank 
       D         

67. บจ. กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 
          D      

68. บจ. กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ พี เอส 
          D      

69. บจ. พ่ีน้องร่วมทนุ 
          D      
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70. บมจ. โรงพยาบาลเอกชล 
          ID      

หมายเหตุ : C- ประธานกรรมการ D-กรรมการ  ID-กรรมการอสิระ  AC-กรรมการตรวจสอบ ED-กรรมการบรหิาร  MD-กรรมการผูจ้ดัการ M-ผูบ้รหิาร 
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิ

การศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อ/ตำแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวมนพัทธ์   
ภูมิรัตนจรินทร์ 
 
Senior 
Internal Audit 
Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 
ปริญญาโท หลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชี
บริหาร  คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี 
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : 
ปริญญาตรี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาการบัญชี  คณะบัญชี 
- Certified Professional Internal 
Audit of Thailand - CPIAT 
course #46 

- - 13 ปี 
(2551-
ปัจจุบัน) 

Senior Internal 
Audit Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท พีแอนด์แอล อิน
เทอร์นอล ออดิท 
จำกัด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ธุรกิจโรงพยาบาล 
-ธุรกิจผลิตอาหาร(ข้าว) 
-ธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้า-รองเท้า 
-ธุรกิจโทรคมนาคม 
-ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
-ธุรกิจจำหน่ายพลังงาน (ชีวมวล) 
-ธุรกิจสายการบิน 
-ธุรกิจซ้ือมาขายไป 
-ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์ 
-ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องดื่ม 
-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
-ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ 
-สถาบันการศึกษา 
-ธุรกิจผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม 
-ธุรกิจบริการสินเชื่อบุคคล 
-ธุรกิจผลิตน้ำปะปา 
-ธุรกิจร้านอาหาร/แฟชั่น 
- ธุรกิจการขนส่ง 
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เอกสารแนบ 4 
 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 611.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธิ (บาท) ภาระผูกพัน 
ที่ดิน เป็นเจ้าของ 28,859,100 ไม่ม ี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 355,221,589 ไม่ม ี
เครื่องตกแต่งสำนักงาน เป็นเจ้าของ 92,746,010 ไม่ม ี

อุปกรณ์สำนักงาน เป็นเจ้าของ 90,435,426 ไม่ม ี
งานระหว่างทำ เป็นเจ้าของ 1,074,596 ไม่ม ี
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 42,850,286 มี 

รวม 611,187,008  
หมายเหตุ:    กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อทรัพยส์ินจำนวน 6,766,285 บาท 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ทีไ่ม่มตีัวตนจำนวนรวม 622.47  ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่า(บาท) ภาระผูกพัน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เป็นเจ้าของ 44,890,881 ไม่ม ี

ใบอนุญาตทางการเงิน เป็นเจ้าของ 554,000,000 ไม่ม ี
ค่าความนิยม เป็นเจ้าของ 23,576,727 ไม่ม ี
 






