
บริษทั ศรสีวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศรสีวสัด ิคอร์ปอเรชนั จํากดั )มหาชน(  

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ศรสีวสัดิ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิทั ศรสีวสัด ิคอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ

การเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด

เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซงึผู้บรหิารของกจิการ 

เป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบับที 34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

ของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบคุลากรซงึส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิ

และบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การสอบทานนมีขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทีมนีัยสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจ้าจงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสงิทีเป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึนตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้ส ังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4 ทีอธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกียวกับการนําข้อยกเว้น 

จากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทอีอกโดย

สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัท ี31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2566 ทงันี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลยีนแปลงไปเนืองจากเรอืงทขีา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ไพบูล  ตนักลู 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4298  

กรุงเทพมหานคร  

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,707,554 2,688,647 131,199 137,639

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจําหน่าย 528 527 - -

ส่วนของเงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบั

   ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 8 24,912,298 23,916,289 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและดอกเบยีคา้งรบั 21 ฉ) 974,803 1,883,508 9,647,555 12,508,980

ดอกเบยีคา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 ช) - - 23,401 18,109

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่สถาบนัการเงนิ 1,150,000 500,000 - -

ลูกหนีอนื 9 1,985,552 1,542,398 5,214 4,801

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 682,993 722,480 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 194,236 77,209 11,707 10,647

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 31,607,964 31,331,058 9,819,076 12,680,176

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 10.1 1,706,065 1,710,144 5,850 5,846

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 10.2 37,131 37,131 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 11 1,464,914 1,470,460 1,499,400 1,499,400

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 11 - - 11,070,420 10,755,420

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบั - สุทธิ 8 13,926,100 12,697,791 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 ช) - - 6,882,200 5,177,200

ทดีนิ อาคาร อปุกรณ์ - สุทธิ 595,872 611,187 14,380 14,628

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 1,086,068 1,113,327 24,550 24,965

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 621,270 622,468 157 229

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 160,176 164,680 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 207,648 208,619 3,287 3,287

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 19,805,244 18,635,807 19,500,244 17,480,975

รวมสินทรพัย์ 51,413,208 49,966,865 29,319,320 30,161,151

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิรบัฝาก 12 120,152 169,901 - -

ตราสารหนีทอีอก 6,000 6,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 1,000,000 500,000 1,000,000 500,000

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทคีรบกําหนด

   ชําระภายในหนึงปี 13 2,732,130 2,798,774 1,055,796 1,322,440

หนีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 14 491,952 508,660 1,267 1,251

เจา้หนีอนื 15 3,125,467 2,694,978 120,984 118,376

ส่วนของหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธทิคีรบกําหนดชําระภายในหนึงปี 16 7,242,360 5,793,803 7,242,360 5,793,803

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 915,815 671,288 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 118,728 108,591 4,668 5,127

รวมหนีสินหมนุเวียน 15,752,604 13,251,995 9,425,075 7,740,997

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 1,139,000 456,000 166,667 208,333

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 166,153 204,461 47,358 47,477

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 17 1,945 3,696 1,945 3,696

หนีสนิตามสญัญาเช่า 14 628,934 629,774 25,445 25,772

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 16 5,786,583 8,279,634 5,786,583 8,279,634

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 39,646 48,148 17,032 14,790

ประมาณการคา่รอืถอน 109,407 117,827 409 404

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 7,871,668 9,739,540 6,045,439 8,580,106

รวมหนีสิน 23,624,272 22,991,535 15,470,514 16,321,103

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 

   ทนุจดทะเบยีน 

      หุน้สามญัจํานวน 1,429,009,569 หุน้ 

         มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2564: จํานวน 1,429,009,569 หุน้) 1,429,009 1,429,009 1,429,009 1,429,009

   ทนุทอีอกและชําระแลว้

      หุน้สามญัจํานวน 1,373,152,393 หุน้  

         มลูคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2564: จํานวน 1,373,152,393 หุน้) 19 1,373,152 1,373,152 1,373,152 1,373,152

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 19 6,207,179 6,207,179 6,207,179 6,207,179

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 36,190 36,190 36,190 36,190

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 142,900 142,900 142,900 142,900

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 18,308,457 17,263,484 6,090,940 6,083,583

ส่วนตํากวา่ทนุจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย (460,210) (320,154) - -

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (4,791) (4,890) (1,555) (2,956)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 25,602,877 24,697,861 13,848,806 13,840,048

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 2,186,059 2,277,469 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 27,788,936 26,975,330 13,848,806 13,840,048

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 51,413,208 49,966,865 29,319,320 30,161,151

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดด้อกเบยี 1,725,385 1,900,711 169,381 186,689

เงนิปันผลรบั - 24 - 2,710,046

รายไดอ้นื 793,847 905,345 261 459,009

รวมรายได้ 2,519,232 2,806,080 169,642 3,355,744

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 127,230 12,083 - 10

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 863,594 904,284 18,898 23,036

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ (โอนกลบั) 19,960 (174,151) - -

รวมคา่ใช้จ่าย 1,010,784 742,216 18,898 23,046

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,508,448 2,063,864 150,744 3,332,698

ตน้ทนุทางการเงนิ (165,662) (218,801) (141,884) (168,926)

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี (5,546) - - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,337,240 1,845,063 8,860 3,163,772

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 18 (219,347) (422,896) (1,772) (90,745)

กาํไรสาํหรบังวด 1,117,893 1,422,167 7,088 3,073,027

กาํไรเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13,454 12,968 336 (620)

ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัรายการจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

   ในกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (2,691) (2,594) (67) 124

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

   กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 10,763 10,374 269 (496)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่เงนิลงทนุในตราสารหนี

   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื - (977) - -

การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 1,751 4,157 1,751 4,157

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (1,451) 68 - -

ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (350) (636) (350) (831)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

   กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (50) 2,612 1,401 3,326

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,128,606 1,435,153 8,758 3,075,857

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,035,947 1,360,953 7,088 3,073,027

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 81,946 61,214 - -

1,117,893 1,422,167 7,088 3,073,027

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,045,072 1,372,904 8,758 3,075,857

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 83,534 62,249 - -

1,128,606 1,435,153 8,758 3,075,857

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.75 0.99 0.01 2.24

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2565

กาํไรสะสม ส่วนตาํกว่าทุนจาก ผลต่างของ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแล้ว การเปลยีนแปลง อตัราแลกเปลยีน รวมส่วนของ

ทุนทีออก ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย - สาํรองตาม กาํไรสะสม สดัส่วนการถือหุ้น สินทรพัย์ จากการแปลงค่า การป้องกนัความเสียง รวมองคป์ระกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ทียงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย ทางการเงิน งบการเงิน กระแสเงินสด ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 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

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - (22,951) (22,951)

การเพมิขนึของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม

   จากการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 24,158 24,158

การเปลยีนแปลงสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - 155,764 - - - - 155,764 209,236 365,000

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 1,370,159 - (641) 61 3,325 2,745 1,372,904 62,249 1,435,153

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,373,152 6,207,179 36,190 142,807 16,373,998 (509,388) (867) (811) (8,725) (10,403) 23,613,535 2,257,703 25,871,238

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 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

การเปลยีนแปลงสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - (140,056) - - - - (140,056) (174,944) (315,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 1,044,973 - - (1,302) 1,401 99 1,045,072 83,534 1,128,606

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 1,373,152 6,207,179 36,190 142,900 18,308,457 (460,210) (940) (2,296) (1,555) (4,791) 25,602,877 2,186,059 27,788,936

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

กาํไรสะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย - สาํรองตาม กาํไรสะสม สินทรพัย์ การป้องกนัความเสียง รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ทียงัไม่ได้จดัสรร ทางการเงิน กระแสเงินสด ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 3,072,531 - 3,326 3,326 3,075,857

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,373,152 6,207,179 36,190 142,807 7,862,559 - (8,724) (8,724) 15,613,163

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,373,152 6,207,179 36,190 142,900 6,083,583 - (2,956) (2,956) 13,840,048

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 7,357 - 1,401 1,401 8,758

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 1,373,152 6,207,179 36,190 142,900 6,090,940 - (1,555) (1,555) 13,848,806

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 1,337,240 1,845,063 8,860 3,163,772

รายการปรบัปรงุ

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ - (31,078) - -

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - (195,679)

(กําไร)ขาดทนุจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 10 4,079 (17,898) (4) (5)

กําไรจากการเปลยีนแปลงเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยเป็นบรษิทัรว่ม - (223,507) - (263,320)

สว่นแบง่(กําไร)ขาดทนุของบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 5,546 - - -

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 203,129 216,216 735 910

คา่ตดัจําหน่ายตน้ทนุในการออกหุน้กู้ 16 5,506 6,164 5,506 6,164

คา่ตดัจําหน่ายสว่นเกนิมลูคา่เงนิลงทนุในหุน้กู้ - (34) - -

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 867 1,183 - -

กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (2,465) (15,471) - -

กําไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า (1,041) (580) (9,809) -

ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิรอการขาย (7,500) 14,171 - -

ขาดทนุจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 30,065 10,417 - -

(โอนกลบั) ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 19,961 (174,151) - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 4,952 5,656 2,511 1,403

ตน้ทนุคา่รอืถอน 948 1,457 5 5

เงนิปันผลรบั - (24) - (2,710,046)

รายไดด้อกเบยี (1,725,407) (1,913,647) (169,385) (186,695)

ดอกเบยีจ่าย 159,208 211,182 136,373 162,757

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

เงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคา้งรบั (1,994,380) 532,723 - -

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนัจากการขายลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื - - - -

ลูกหนีอนื (443,144) (53,881) (413) (571)

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่สถาบนัการเงนิ (650,000) 200,000 - -

ทรพัยส์นิรอการขาย - สทุธิ 16,922 (234,712) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (117,027) 21,638 (1,060) -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 971 7,208 - -

เงนิรบัฝาก (49,749) (1,912,338) - -

เจา้หนีอนื 439,336 (40,105) 9,506 5,916

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 10,137 32,574 (459) 3,258

เงนิสด(ใชไ้ป)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (2,751,846) (1,511,774) (17,634) (12,131)

ดอกเบยีรบั 1,484,203 1,872,314 340,508 224,622

ดอกเบยีจ่าย (157,030) (201,041) (142,913) (164,255)

จ่ายภาษเีงนิได้ (11,665) (14,070) (2,241) (2,164)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (1,436,338) 145,429 177,720 46,072

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

การเพมิขนึของเงนิสดทมีขีอ้จํากดัในการใช้ (1) (1) - -

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ - 82,676 - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 ฉ) 900,000 - 2,735,010 1,405,010

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 ฉ), 21 ช) - - (1,755,000) (2,650,000)

เงนิสดรบัจากการขายอปุกรณ์ 2,870 15,485 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอือปุกรณ์ (33,260) (51,205) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,491) (1,697) - -

เงนิสดสทุธจิากการเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย - - (315,000) 560,100

เงนิสดรบั(จ่าย)จากการซอืเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - 33,421 - (1,885,501)

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล - 24 - 2,710,046

เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 868,118 78,703 665,010 139,655

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1) 2,000,000 - 2,000,000 -

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1) (1,500,000) - (1,500,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2) 1,000,000 1,600,000 - 500,000

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.2) (383,644) (437,755) (308,310) (322,199)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ - 2,986,899 - 2,986,899

เงนิสดจ่ายหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ 16 (1,050,000) (2,102,100) (1,050,000) (2,102,100)

เงนิสดสทุธจิากการเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย (315,000) (1,932,657) - -

เงนิสดรบัจากการเพมิทนุในบรษิทัยอ่ยสาํหรบัสว่นไดเ้สยี

ทไีมม่อีาํนาจควบคมุ - 1,365,496 - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ - (22,951) - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ (21) (24) (21) (24)

จ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (162,764) (168,252) 9,161 (842)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจดัหาเงิน (411,429) 1,288,656 (849,170) 1,061,734

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ (979,649) 1,512,788 (6,440) 1,247,461

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 2,688,647 1,837,586 137,639 276,581

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (1,444) 247 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,707,554 3,350,621 131,199 1,524,042

ข้อมูลเพิมเติม - รายการทีไม่ใช่เงินสด

วดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื - (977) - -

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 134,964 88,547 - -

โอนยา้ยพนักงาน - - - (131)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4, 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหำนคร 10210 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิโดยเฉพำะกำรใหเ้ช่ำซื้อ กำรใหกู้ย้มืเงนิ กำรบรหิำร
สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ กำรลงทุนในบรษิทัอื่น กำรใหบ้รกิำรด้ำนกำรบรหิำรจดักำรและที่ปรกึษำด้ำนกำรจดักำรระบบสนิเชื่อรำยย่อยทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลภำษำไทย  
ทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบังวด
ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรื่องกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่ำว
ในหมำยเหตุขอ้ 4 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีน ำมำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) ก ำหนดมำตรกำร
ผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรที่อำจได้รบัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  

 
มำตรกำรผ่อนปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก ่
• เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ (รวมถงึ

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำม
สญัญำเทยีบเท่ำกบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกิจ กจิกำรจะไม่ต้องรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไร
ขำดทุนทนัที ทัง้นี้ กิจกำรที่เป็นผู้เช่ำตำม TFRS 16 ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรเปลี่ยนเกณฑ์กำร
ก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใช้กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของควำมไม่มปีระสทิธผิล 
 

TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อย่ำงไร 

• ควำมคบืหน้ำของแผนในกำรเปลี่ยนไปใช้อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิอื่น และวธิกีำรบรหิำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวของกจิกำร
ในช่วงกำรเปลีย่นแปลง 

 
ข) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เรื่อง แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 

 
กลุ่มกจิกำรทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 สำมำรถเลอืกน ำแนวปฏบิตัดิงักล่ำวทีอ่อกโดย
สภำวชิำชีพบญัชีตำมแนวทำงในหนังสอืเวยีนของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 802/2564 มำถือปฏิบตัิส ำหรบักำรให้ควำม
ช่วยเหลอืลูกหนี้ดงักล่ำวระหว่ำง วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2566 แนวทำงกำรใหค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ที่
ส ำคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกบักำรจดัล ำดบัชัน้ลูกหนี้ส ำหรบักำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กรณีที่มกีำร
ปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้ กำรปรบัปรุงอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (EIR) ส ำหรบัหนี้ทีม่กีำรปรบัโครงสรำ้ง เป็นตน้  
 

ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิและพจิำรณำว่ำมำตรฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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5 กำรประมำณกำร 

 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช้ และ
จ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใช้ดุลยพนิิจที่มนีัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและแหล่งที่มำของ
ขอ้มูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มอียู่มำใช้เช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเ งนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลจ ำแนกตำมส่วนงำน มดีงันี้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้เช่ำซื้อ 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 

ส่วนงำน 
ธรุกิจบริหำร

สินทรพัย ์ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดด้อกเบีย้ 334,056 1,314,374 76,955 1,725,385 
รำยไดอ้ื่น    793,847 
รวมรำยได ้    2,519,232 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร    127,230 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    863,594 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) (28,480) 59,067 (10,627) 19,960 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    1,508,448 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (165,662) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยี    (5,546) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    1,337,240 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (219,347) 
ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด    1,117,893 
     

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้ของรำยได้อ่ืน     
   ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)    638,967 
     

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565     
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ 5,908,559 29,396,850 3,532,989 38,838,398 
รำยกำรอื่นในสนิทรพัย ์    12,574,810 
สินทรพัยท์ัง้ส้ินในข้อมูลทำงกำรเงินรวม    51,413,208 
     

เงนิรบัฝำกและตรำสำรหนี้ทีอ่อก    126,152 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ    4,871,130 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ    13,028,943 
รำยกำรอื่นในหนี้สนิ    5,598,047 
หน้ีสินทัง้ส้ินในข้อมูลทำงกำรเงินรวม    23,624,272 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้เช่ำซื้อ 
ส่วนงำน 

ธรุกิจให้กู้ยืม 

ส่วนงำน 
ธรุกิจบริหำร

สินทรพัย ์ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดด้อกเบีย้ 13,973 1,832,734 54,004 1,900,711 
เงนิปันผลรบั    24 
รำยไดอ้ื่น    905,345 
รวมรำยได ้    2,806,080 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร    12,083 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร    904,284 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) (750) (174,927) 1,526 (174,151) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    2,063,864 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (218,801) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    1,845,063 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (422,896) 
ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด    1,422,167 
     

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้ของรำยได้อ่ืน     
   ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)    557,567 
     

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 
สินทรพัยท์ัง้ส้ินในข้อมูลทำงกำรเงินรวม    49,966,865 
     

เงนิรบัฝำกและตรำสำรหนี้ทีอ่อก    175,901 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ    3,754,774 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ    14,073,437 
รำยกำรอื่นในหนี้สนิ    4,987,423 
หน้ีสินทัง้ส้ินในข้อมูลทำงกำรเงินรวม    22,991,535 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมเทยีบเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 3,871,130 3,871,130 3,938,766 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 13,028,943 13,028,943 13,171,993 
 - - 16,900,073 16,900,073 17,110,759 
      

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 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565      
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 6,882,200 6,882,200 7,050,450 
 - - 6,882,200 6,882,200 7,050,450 
      
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 1,222,463 1,222,463 1,224,389 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ - - 13,028,943 13,028,943 13,171,993 
 - - 14,251,406 14,251,406 14,396,382 
 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

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      
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ายุตธิรรม      
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 5,177,200 5,177,200 5,313,408 
 - - 5,177,200 5,177,200 5,313,408 
      
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 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบั
รำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 
31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน         

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด - - 1,657,664 1,657,879 - - 1,657,664 1,657,879 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน         
   ในตลำด - - - - 48,401 52,265 48,401 52,265 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็   

 
 

 
 

 
 

ตรำสำรหนี้ - ภำคเอกชน - - 37,131 37,131 - - 37,131 37,131 
รวมสินทรพัย ์ - - 1,694,795 1,695,010 48,401 52,265 1,743,196 1,747,275 
         
หน้ีสิน         
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใช้ส ำหรบัป้องกนั 
   ควำมเส่ียง         
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 1,945 3,696 - - 1,945 3,696 
รวมหน้ีสิน - - 1,945 3,696 - - 1,945 3,696 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

        

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด - - 5,850 5,846 - - 5,850 5,846 
รวมสินทรพัย ์ - - 5,850 5,846 - - 5,850 5,846 
         
หน้ีสิน         
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใช้ส ำหรบัป้องกนั 
   ควำมเส่ียง         
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 1,945 3,696 - - 1,945 3,696 
รวมหน้ีสิน - - 1,945 3,696 - - 1,945 3,696 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 1 ค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั / รำคำปิดของหลกัทรพัย์ อ้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย  
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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7.1 กำรโอนระหว่ำงระดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม 

 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 เป็นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด/ปี และไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงเทคนิคในกำรประเมนิ 
มลูค่ำในระหว่ำงงวด/ปี 
 

7.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ซึ่งมมีูลค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ำยุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่เป็นกำรคดิลดกระแสเงนิสดตำม
สญัญำ โดยใช้อตัรำคดิลดที่สงัเกตได้จำกตลำดของอตัรำที่มกีำรเสนอซื้อขำยกนัในตลำดที่มสีภำพคล่องส ำหรบัตรำสำรหนี้ของผูอ้อก 
ตรำสำรนัน้ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยถูกก ำหนดจำกอตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำซึ่งอ้ำงอิงจำกเส้นอตัรำผลตอบแทนที่สงัเกตได้  
(observable yield curve) ผลกระทบของกำรคดิลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธซ์ึง่มมีลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ไม่มสีำระส ำคญั 
 

7.3 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือทำงกำรเงินระดับ 3 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด  
ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 66,670 
จ ำหน่ำย (51,599) 
เปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (2,500) 
ก ำไร(ขำดทุน)ทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน 39,694 
ยอดปลำยงวด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 52,265 
ก ำไร(ขำดทุน)ทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน (3,864) 
ยอดปลำยงวด ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 48,401 
 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร  
 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิและคณะท ำงำนเกีย่วกบัประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมจะหำรอืเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูค่ำและผลลพัธท์ุกไตรมำส 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 3 วดัมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรเทยีบเคยีงมูลค่ำของบรษิทัที่จดทะเบยีน 
ในตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัคู่สญัญำที่เป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ คดิลดด้วย
อตัรำทีเ่หมำะสมโดยพจิำรณำถงึสภำพคล่องและกำรเจรญิเตบิโตของบรษิทั ซึง่ไม่มขีอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญั 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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8 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรบั - สุทธิ 

 
8.1 จ ำแนกตำมประเภทสินเช่ือ 

 
กลุ่มกจิกำรมเีงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้จ ำแนกตำมประเภทสนิเชื่อ ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

 รำยกำรหมุนเวียน รำยกำรไม่หมุนเวียน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
เงนิใหกู้ย้มื 25,911,476 7,952,028 33,863,504 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 3,759,463 4,759,205 8,518,668 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อ  
   หรอืเมื่อเกดิรำยกำร - 3,222,378 3,222,378 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (4,290,156) (2,228,404) (6,518,560) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัช ี 25,380,783 13,705,207 39,085,990 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 29,640 426,705 456,345 

รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั 25,410,423 14,131,912 39,542,335 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (498,125) (205,812) (703,937) 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคำ้งรบั - สุทธ ิ 24,912,298 13,926,100 38,838,398 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 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 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมื่อซื้อ  
   หรอืเมื่อเกดิรำยกำร - 3,295,704 3,295,704 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (3,900,687) (1,846,688) (5,747,375) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้สุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัช ี 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) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบั - สุทธ ิ 23,916,289 12,697,791 36,614,080 

 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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8.2 จ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้ 

 

กลุ่มกจิกำรมยีอดเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คำ้งรบัจ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
  ค่ำเผ่ือผลขำดทุน  
 เงินให้สินเช่ือ ด้ำนเครดิตท่ี  
 และดอกเบีย้ค้ำงรบั คำดว่ำจะเกิดข้ึน มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่มกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของ  
   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Performing)   32,118,796 (97,012) 32,021,784 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของ 
   ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Under-performing)   2,567,627 (379,232) 2,188,395 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติ  
   (Non-performing) 1,206,830 (111,600) 1,095,230 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีม่กีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อซื้อ หรอื 
   เมื่อเกดิรำยกำร (Purchased or originated credit impaired) 3,649,082 (116,093) 3,532,989 
รวม 39,542,335 (703,937) 38,838,398 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 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) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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9 ลูกหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้ทรพัยส์นิรอกำรขำย 51,612 51,612 - - 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21 ง)) 397,221 349,975 279 205 
ดอกเบีย้คำ้งรบั  1,980 1,970 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 139,984 29,856 2,326 1,987 
เงนิมดัจ ำ 60,777 20,097 1,176 1,176 
ลูกหนี้กรมบงัคบัคด ี 177,225 158,590 - - 
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 169,922 149,087 1,425 1,425 
เงนิทดรองจ่ำย 308,936 277,642 8 8 
อื่น ๆ 677,895 503,569 - - 
รวม 1,985,552 1,542,398 5,214 4,801 
 

10 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พนับำท พนับำท 
 

  

มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด 1,710,144 37,131 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรม (4,079) - 
มลูค่ำตำมบญัชสีิน้งวด 1,706,065 37,131 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พนับำท 
 

 

มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด 5,846 
กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 4 
มลูค่ำตำมบญัชสีิน้งวด 5,850 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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10.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม 
  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ตรำสำรหนี้ - กองทุนเปิด 1,657,664 1,657,879 5,850 5,846 
ตรำสำรทุน - เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ใน        
   ควำมตอ้งกำรของตลำด 48,401 52,265 - - 
รวม  1,706,065 1,710,144 5,850 5,846 

 
10.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม  

31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   
ตรำสำรหนี้ - ภำคเอกชน 80,000 80,000 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (42,869) (42,869) 
   รวม 37,131 37,131 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

 
11.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
บริษทัร่วม         
บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำซื้อและใหกู้ย้มืเงนิ 49.00 49.00 1,464,914 1,470,460 1,499,400 1,499,400 
รวม     1,464,914 1,470,460 1,499,400 1,499,400 
         
บริษทัย่อย         
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั ประเทศไทย บรหิำรสนิทรพัย ์ 89.33 69.33 - - 834,999 519,999 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิ้ง จ ำกดั ประเทศไทย ลงทุนในบรษิทัอื่น  99.67 99.67 - - 294,000 294,000 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำซื้อและใหกู้ย้มืเงนิและใหบ้รกิำรตดิตำมหนี้ 99.99 99.99 - - 1,999,970 1,999,970 
บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน)  ประเทศไทย ธุรกจิเงนิทุน 81.64 81.64 - - 7,692,701 7,692,701 
บรษิทั พ ีเลน็ดิง้ จ ำกดั ประเทศไทย ท ำ Platform ส ำหรบัใหบ้รกิำรปล่อยสนิเชื่อ 74.99 74.99 - - 3,750 3,750 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรสนิเชื่อส่วนบุคคลดจิติอล 99.99 99.99 - - 50,000 50,000 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั ประเทศไทย ใหกู้ย้มืเงนิ 65.00 65.00 - - 195,000 195,000 
รวม     - - 11,070,420 10,755,420 

 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
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ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทนุ 
31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
บริษทัย่อยโดยอ้อมภำยใต้บริษทั ศรีสวสัด์ิ         
   อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิง จ ำกดั         
บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั ประเทศไทย    ใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและทีป่รกึษำ 99.99 99.99 - - - - 

Srisawad Leasing Lao Co., Ltd. 
สำธำรณรฐัประชำธปิไตย 

ประชำชนลำว ใหเ้ช่ำซื้อและใหกู้ย้มื 90.00 90.00 - - - - 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปัตตำนี จ ำกดั ประเทศไทย   ใหส้นิเชือ่ประเภทพโิกไฟแนนซ์ระดบัจงัหวดั 99.99 99.99 - - - - 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั ประเทศไทย      ใหส้นิเชือ่ประเภทพโิกไฟแนนซร์ะดบัจงัหวดั 99.99 99.99 - - - - 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั ประเทศไทย      ใหส้นิเชือ่ประเภทพโิกไฟแนนซร์ะดบัจงัหวดั 99.99 99.99 - - - - 
รวม     - - - - 
         
บริษทัย่อยโดยอ้อมภำยใต้บริษทั ศรีสวสัด์ิ         
   แคปปิตอล จ ำกดั         
บรษิทั เอส ลสีซิง่ จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำซื้อ 90.00 90.00 - - - - 
รวม     - - - - 

 



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
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รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 2 มนีำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 2/2565 อนุมตัิให้ซื้อคนืหุ้นบรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ เอส ดบับลิว พ ีจ ำกดั 
จ ำนวน 1,500,000 หุ้น จำกบรษิัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) มูลค่ำรวม 315 ล้ำนบำท ส่งผลให้สดัส่วนของเงนิลงทุนที่เหลอือยู่
เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 69.33 เป็นรอ้ยละ 89.33   
 
11.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด/ปี 1,470,460 - 1,499,400 - 
กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - 1,499,400 - 1,499,400 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) (5,546) (28,940) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี 1,464,914 1,470,460 1,499,400 1,499,400 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด/ปี 10,755,420 10,512,880 
กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - (1,236,080) 
เพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 315,000 1,885,501 
ขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (401,881) 
ค่ำเผื่อกำรปรบัมลูค่ำ - (5,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี 11,070,420 10,755,420 

 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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12 เงินรบัฝำก 

 
เงนิรบัฝำกของกลุ่มกจิกำรประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
จ ำแนกตำมประเภทเงนิรบัฝำก   
จ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 62,092 62,091 
จ่ำยคนืเมื่อสิน้ระยะเวลำ 58,060 107,810 
รวม 120,152 169,901 
   
จ ำแนกตำมสกุลเงนิและถิน่ทีอ่ยู่ของผูฝ้ำก   
ในประเทศ   
   เงนิบำท 120,095 169,844 
   
ต่ำงประเทศ   
   เงนิบำท 57 57 
รวม 120,152 169,901 
 

13 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,000,000 500,000 1,000,000 500,000 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีค่รบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 2,732,130 2,798,774 1,055,796 1,322,440 
รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 3,732,130 3,298,774 2,055,796 1,822,440 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,139,000 456,000 166,667 208,333 
รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 1,139,000 456,000 166,667 208,333 
รวมเงนิกูย้มื 4,871,130 3,754,774 2,222,463 2,030,773 
 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
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13.1) เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม และ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 500,000 
เพิม่ 2,000,000 
จ่ำยช ำระคนื (1,500,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 1,000,000 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิทีไ่ม่มหีลกัค ้ำประกนั มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.95 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืดอกเบีย้และเงนิต้นทัง้
จ ำนวนเมื่อครบก ำหนด 

 
13.2) เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่งรวมส่วนที่จะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565  

มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 3,254,774 1,530,773 
เพิม่ 1,000,000 - 
จ่ำยช ำระคนื (383,644) (308,310) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 3,871,130 1,222,463 
 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมบีรษิทัและบรษิทัย่อยค ้ำประกนั มอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 - 3.50 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืดอกเบี้ย
และเงนิตน้ทุกสิน้เดอืนและเมื่อครบก ำหนด 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ย ังไม่ได้เบิกออกมำใช้จ ำนวน 4,705 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : 6,200 ล้ำนบำท)  
โดยสญัญำเงินกู้ยืมเหล่ำนี้ ได้ระบุให้กลุ่มกิจกำรและบริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้ำของ  
โดยค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวมรำยปี ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรและบรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมสญัญำไดค้รบถว้น 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
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14 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

  พนับำท  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสิน 
   ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 526,001 542,960 2,592 2,592 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 455,042 451,561 10,368 10,368 
หลงัจำก 5 ปี 298,163 305,941 24,840 25,488 
รวมหนี้สนิจำกสญัญำเช่ำทีไ่ม่คดิลด 1,279,206 1,300,462 37,800 38,448 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ    (158,320) (162,028) (11,088) (11,425) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 1,120,886 1,138,434        26,712 27,023 
     
มูลค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 491,952 508,660 1,267 1,251 
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 392,671 388,719 5,762 5,690 
หลงัจำก 5 ปี 236,263 241,055 19,683 20,082 
รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่ดิลด 1,120,886 1,138,434 26,712 27,023 
 

15 เจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้อื่น ๆ 620,041 522,953 4,828 4,192 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21 ซ)) 2,005,721 1,734,799 30,722 20,014 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 319,810 245,765 29,141 31,000 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 62,788 71,614 56,292 63,169 
อื่นๆ 117,107 119,847 1 1 
รวม 3,125,467 2,694,978 120,984 118,376 
 
 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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16 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธแิละมหีลกัประกนั    
-  ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 7,242,360 5,793,803 
-  ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี 5,786,583 8,279,634 
รวม 13,028,943 14,073,437 
 

หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิและมหีลกัประกนั ซึ่งรวมส่วนที่จะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มกีำร
เปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 14,073,437 
จ่ำยคนืหุน้กู ้ (1,050,000) 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรออกหุน้กู ้ 5,506 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 13,028,943 
 

หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธแิละมหีลกัประกนัมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.40 ต่อปี ตำมที่ระบุในกำรออกหุน้กู้แต่ละครำว (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : อตัรำดอกเบี้ย
รอ้ยละ 2.80 - 4.40 ต่อปี) มกี ำหนดช ำระคนืดอกเบี้ยทุกไตรมำส และช ำระคนืเงนิต้นทัง้จ ำนวนเมื่อครบก ำหนด โดยมกีำรค ้ำประกนัจำกบรษิทัย่อย
แห่งหนึ่ง 
 

สญัญำหุน้กู้เหล่ำนี้ไดร้ะบุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจ้ำของโดยค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวม
รำยปี ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมสญัญำดงักล่ำวได ้
 

17 หน้ีสินอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้   
- รบัอตัรำดอกเบีย้คงที ่ 1,945 3,696 
 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่มีลักษณะจ ำนวนเงินต้นตำมสัญญำลดลงจำก 1,500 ล้ำนบำท  
สญัญำดงักล่ำวเปลีย่นจำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที ่ซึง่สญัญำจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2565 
 

นอกจำกนี้ บรษิทัมภีำระผูกพนัที่จะรบัซื้อหุน้ในกลุ่มบรษิทัคนืจำกผูซ้ื้อรำยหนึ่งที่ถอืสทิธขิำยหุน้ดงักล่ำว ในรำคำและระยะเวลำตำมที่ตกลงกนั 
ในสญัญำ 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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18 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ระหว่ำงกำลรบัรูด้้วยประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใช้อตัรำภำษีเดยีวกนักบัอตัรำภำษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ทัง้ปีที่ 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยประมำณกำรอตัรำภำษีเงินได้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักส ำหรบั งวดของข้อมูลทำงกำรเงินรวมที่ใช้ส ำหรบังวดระหว่ำงกำล 
สำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 คอือตัรำรอ้ยละ 16.40 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมำณกำรอตัรำภำษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่ำงกำล
สำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 คอือตัรำร้อยละ 22.92 ต่อปี ทัง้นี้อตัรำภำษีเงนิได้ของงวดระหว่ำงกำลงวดก่อนมอีตัรำที่สูงกว่ำ
เนื่องจำกผลกระทบของหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกกำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมของกำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (หมำยเหตุ 11) 
 
ประมำณกำรอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักส ำหรบังวดของขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีใ่ชส้ ำหรบังวดระหว่ำงกำลสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 
31 มนีำคม พ.ศ. 2565 คอือตัรำรอ้ยละ 20.00 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมำณกำรอตัรำภำษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่ำงกำลสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 
31 มนีำคม พ.ศ. 2564 คอือตัรำร้อยละ 2.87 ต่อปี ทัง้นี้อตัรำภำษีเงนิได้ของงวดระหว่ำงกำลงวดก่อนมอีตัรำที่ต ่ำกว่ำเนื่องจำกกำรบวกกลบั
รำยกำรเงนิปันผลรบัในกำรค ำนวณภำษ ี
 

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกิน ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  
 จ ำนวนหุ้น ท่ีออกและ ท่ีออกและ มูลค่ำ จำกกำรจ่ำยโดย  
 ท่ีจดทะเบียน ช ำระแล้ว ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รวม 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี       
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 1,429,009 1,373,152 1,373,152 6,207,179 36,190 7,616,521 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด       
   ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 1,429,009 1,373,152 1,373,152 6,207,179 36,190 7,616,521 
       
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 
 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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20 ข้อมูลเก่ียวกบัคณุภำพของสินทรพัย ์

 
คุณภำพของสนิทรพัย์จ ำแนกตำมประเภทที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
20.1 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
กลุ่มกจิกำรลงทุนในหุน้กูภ้ำคเอกชนทีม่ปัีญหำเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน หุน้กูด้งักล่ำวเป็นชนิดระบุชื่อ ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ 
ไม่มีหลักประกันเเละไม่มีผู้เเทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ำเงินลงทุนตำมรำคำทุนจ ำนวน 80.00 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชี 37.13 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : มลูค่ำเงนิลงทุนตำมรำคำทุนจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท มลูค่ำตำมบญัช ี37.13 ลำ้นบำท) โดยกลุ่มกจิกำรตัง้ค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 42.87 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 42.87 ลำ้นบำท) 
 

20.2 เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 
กลุ่มกจิกำรมเีงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบี้ยคำ้งรบักบับรษิทัที่มปัีญหำเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน และตัง้ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
  

 มูลหน้ี หลกัประกนั 

ค่ำเผ่ือ 
ผลขำดทุนด้ำน

เครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึน 

  จ ำนวนรำย พนับำท พนับำท พนับำท 
      
บรษิทัทีม่ปัีญหำในกำรช ำระหนี้ 
   หรอืผดินัดช ำระหนี้ 1 35,000 - 35,000 
รวม 1 35,000 - 35,000 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
  

 มูลหน้ี หลกัประกนั 

ค่ำเผ่ือ 
ผลขำดทุนด้ำน

เครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึน 

  จ ำนวนรำย พนับำท พนับำท พนับำท 
      
บรษิทัทีม่ปัีญหำในกำรช ำระหนี้ 
   หรอืผดินัดช ำระหนี้ 1 35,000 - 35,000 
รวม 1 35,000 - 35,000 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ในระหว่ำงงวด กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเกณฑต์ำมสญัญำที่ตกลง
ร่วมกนัระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัเหล่ำนัน้ ซึง่ลกัษณะของควำมสมัพนัธก์บักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมทัง้รำยกำรทีม่สีำระส ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
  

บรษิทั เงนิสดทนัใจ จ ำกดั บรษิทัร่วม 
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั  บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร ์2014 จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั เงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัย่อย 
บรษิทั พ ีเลน็ดิง้ จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์ดจิติอล จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั เอส ดบับลวิ พ ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์เช่ำสนิเชือ่ (ลำว) จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ปัตตำนี จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้ยะลำ จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พโิก ้นรำธวิำส จ ำกดั บรษิทัย่อย (ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย) 
บรษิทั 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) 
 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได ้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 นโยบำยกำร พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

รำยได้ดอกเบีย้      
บรษิทัย่อย อตัรำทีต่กลงร่วมกนั - - 156,056 186,689 
บรษิทัร่วม อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 13,325 - 13,325 - 
      

เงินปันผลรบั      
บรษิทัย่อย อตัรำทีต่กลงร่วมกนั - - - - 
 ตำมทีป่ระกำศจ่ำย - - - 2,710,046 
      

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร      
บรษิทัร่วม อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 90,572 - - - 

      

รำยได้ค่ำค ำ้ประกนั - เงินกู้ธนำคำร      
บรษิทัย่อย อตัรำทีต่กลงร่วมกนั -  - 253 - 

 
ข) ค่ำใช้จ่ำย 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 นโยบำยกำร พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ก ำหนดรำคำ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ - เงินรบัฝำก      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั - 8,853 - - 
กรรมกำรและผูบ้รหิำร อตัรำทีต่กลงร่วมกนั - 923 - - 
      

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ      
กรรมกำรและผูบ้รหิำร อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 182 182 182 182 
      

ค่ำเช่ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 2,081 53 173 - 
      

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (มกีรรมกำรร่วมกนั) อตัรำทีต่กลงร่วมกนั 413 547 - - 
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ค) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัและกรรมกำรของบริษทั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 26,998 32,391 14,118 10,418 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,380 2,700 577 1,046 
รวม 28,378 35,091 14,695 11,464 

 
ง) ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัร่วม 397,221 349,950 - - 
บรษิทัย่อย - - 279 205 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) - 25 - - 
รวม  397,221 349,975 279 205 

 

จ) เงินประกนักำรเช่ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 4,048 4,048 287 287 
 

ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บรษิทัร่วม     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 971,000 1,871,000 971,000 1,871,000 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 3,803 12,508 3,803 12,508 
รวม 974,803 1,883,508 974,803 1,883,508 
     

บรษิทัย่อย     
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 8,331,130 10,116,140 
   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 341,622 509,332 
รวม - - 8,672,752 10,625,472 

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บรษิทัร่วม     
   รำคำตำมบญัชตีน้งวด  1,883,508 - 1,883,508 - 
   เปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - 5,893,977 - 5,878,903 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงงวด 13,325 109,412 13,325 109,408 
   รบัช ำระคนืเงนิตน้ (900,000) (3,915,000) (900,000) (3,900,000) 
   รบัช ำระดอกเบีย้ระหว่ำงงวด (22,030) (204,881) (22,030) (204,803) 
   รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  974,803 1,883,508 974,803 1,883,508 
     
บรษิทัย่อย     
   รำคำตำมบญัชตีน้งวด  - - 10,625,472 17,675,664 
   ลดลงจำกกำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - - - (5,878,903) 
   เพิม่ - - 50,000 4,010,000 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงงวด - - 94,940 536,288 
   รบัช ำระคนืเงนิตน้ - - (1,835,010) (5,330,040) 
   รบัช ำระดอกเบีย้ระหว่ำงงวด - - (262,650) (387,537) 
   รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  - - 8,672,752 10,625,472 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั ครบก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม ไม่มหีลกัประกนัและมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี 
(พ.ศ. 2564 : อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี) 
 

ช) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
   บรษิทัย่อย     
      เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - - 6,882,200 5,177,200 
      ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - - 23,401 18,109 
   รวม  - - 6,905,601 5,195,309 

 
  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
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เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และส ำหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 มกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บรษิทัย่อย     
   รำคำตำมบญัชตีน้งวด  - - 5,195,309 - 
   เพิม่ - - 1,705,000 5,177,200 
   รำยไดด้อกเบีย้ระหว่ำงงวด - - 61,116 33,221 
   รบัช ำระดอกเบีย้ระหว่ำงงวด - - (55,824) (15,112) 
   รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  - - 6,905,601 5,195,309 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมกี ำหนดจ่ำยคนืในปี พ.ศ. 2566 ถงึ พ.ศ. 2567 มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.27 ต่อปี 

 
ซ) เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

บรษิทัร่วม 2,005,065 1,734,093 131 131 
บรษิทัย่อย - - 30,591 19,883 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 656 706 - - 
รวม 2,005,721 1,734,799 30,722 20,014 

 
ฌ) หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (มกีรรมกำรร่วมกนั) 330,739 520,802 26,712 36,789 
กรรมกำร 14,845 - - - 
รวม 345,584 520,802 26,712 36,789  

 
ญ) กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัและบรษิัทย่อย ร่วมกนัค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืร่วมให้แก่บรษิัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเป็นจ ำนวน 67 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 75 ล้ำนบำท) และบรษิทัได้ค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิให้บรษิทัย่อยเป็นจ ำนวน 1,607 ล้ำนบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 1,649 ลำ้นบำท) และบรษิทัร่วมเป็นจ ำนวน 3,500 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 3,500 ลำ้นบำท)  

  



บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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22 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทับรหิำรสนิทรพัย ์เอส ดบับลวิ พ ีจ ำกดั มคีดคีวำมทีเ่กดิขึน้จำกกำรถูกฟ้องคดใีนศำลในฐำนะจ ำเลยร่วม ซึง่
จะเป็นคดทีีเ่กีย่วกบักำรซื้อลูกหนี้ดอ้ยคุณภำพจำกสถำบนักำรเงนิอยู่ 2 รำย ฝ่ำยบรหิำรไดป้ระเมนิขอ้เทจ็จรงิและผลลพัธข์องคดรี่วมกบัทีป่รกึษำ
ทำงกฎหมำยแลว้ ฝ่ำยบรหิำรเชื่อว่ำเมื่อคดสีิน้สุดจะไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบรษิทัแต่อย่ำงใด 
 

23 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2565 มมีติอนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสะสมและผลประกอบกำร 
ปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 2,472 ล้ำนบำท โดยบรษิัทจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวเป็นเงนิสดในอตัรำหุ้นละ 1.80 บำทต่อหุ้น และจะจ่ำยเงนิ    
ปันผลในวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัเงนิทุน ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดม้กีำรอนุมตัมิตเิกีย่วกบั
กำรคนืใบอนุญำตประกอบธุรกิจเงนิทุน กำรเพิม่ทุนและเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อบุคคลในวงจ ำกดัเพื่อกำรซื้อกลุ่มกิจกำรของ ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกัด 
(“SCAP”) ซึง่จะมกีำรจดัประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ของบรษิทัย่อยดงักล่ำวในวนัที ่23 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 เพื่ออนุมตัริำยกำรดงักล่ำว 
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