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ภาพรวมผลการดาํเนินงาน

การประกอบธุรกจิ

โครงการขยายงานธุรกิจ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ประวัตแิละพัฒนาการทสีาํคัญ

คณะกรรมการของบริษัท
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ธุรกจิสนิเชอืสว่นบุคคล
ทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั

การประกอบธรุกจิของศักดสิยาม

บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารสนิเชอืสว่นบคุคลภายใตก้ารกํากบัทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั สนิเชอืสว่นบคุคลภายใตก้าร
กํากบัทมีใิชส่นิเชอืทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั และสนิเชอือนืแกล่กูคา้รายยอ่ยทวัไป โดยสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ธรุกจิ 

1
ธุรกจิสนิเชอืสว่นบุคคลทมีใิชส่นิเชอื
ทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั (Type P)2

ธุรกจิสนิเชอืนาโนไฟแนนซ์ (Type N)3

สนิเชอืแกล่กูคา้รายยอ่ยทวัไปทเีป็นเจา้ของกรรมสทิธริถ 
โดยใชใ้บคูม่อืจดทะเบยีนรถ เป็นหลกัประกนัในการขอสนิเชอื

1.1 สนิเชอืทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั 
(Type M)

1.2 สนิเชอืทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั 
เงอืนไขเกษตรกร (Type A)

สนิเชอืทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั เงอืนไขเกษตรกร เป็น
การใหบ้รกิารสนิเชอืแกล่กูคา้รายยอ่ยทวัไปทเีป็น
เจา้ของกรรมสทิธริถ โดยเป็นการใหบ้รกิารสนิเชอืแก่
ลกูคา้ทเีป็นเกษตรกร

ธรุกจิสนิเชอืสว่นบคุคลทมีใิชส่นิเชอืทมีทีะเบยีนรถเป็น

ประกนั (Type P) เป็นสนิเชอือเนกประสงคส์าํหรับลกูคา้

บคุคลธรรมดาทวัไปซงึมรีายไดท้สีมําเสมอ มเีอกสารรับรอง

รายได ้ไดแ้ก ่ขา้ราชการ รัฐวสิาหกจิ พนักงานบรษัิท เป็นตน้

สนิเชอืนาโนไฟแนนซแ์กล่กูคา้ทมีวีตัถปุระสงคเ์พอื
นําไปใชใ้นการประกอบอาชพี สาํหรับลกูคา้ทไีมม่ี
เอกสารรับรองรายไดห้รอืไมม่สีนิทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั

ใหบ้รกิารสนิเชอืเชา่ซอื (Hire Purchase) โดยลกูคา้ทตีก
ลงทําสญัญาเชา่ซอืจะตอ้งโอนกรรมสทิธริถใหแ้กบ่รษัิทฯ

โครงสรา้งลกูหนเีงนิใหส้นิเชอื 31 ม.ีค. 2564 โครงสรา้งลกูหนเีงนิใหส้นิเชอื 31 ม.ีค. 2564 

สนิเชอืทะเบยีนรถ
เป็นประกนั (M)

3,539 ลบ.

53%
สนิเชอืทมีทีะเบยีนรถ

เป็นประกนั 
เงอืนไขเกษตรกร

(A)
2,016 ลบ.

30%

สนิเชอืสว่นบคุคล (P)
193 ลบ. 3%

สนิเชอืนาโนไฟแนนซ ์(N)
777 ลบ. 11%

6,811
ลบ.

6,811
ลบ.

รถกระบะ
2,687 ลบ.

40%

รถจกัรยานยนต์
1,411 ลบ.

21%

รถเพอืการเกษตร
832 ลบ.

12%

รถเกง๋
643 ลบ. 9%

รถบรรทกุ
214 ลบ. 3%

ตามประเภทหลกัประกนั

สนิเชอืเชา่ซอื (H)
232 ลบ. 3%82.4% ของพอรต์สนิเชอืรวม 2.8% ของพอรต์สนิเชอืรวม

11.4% ของพอรต์สนิเชอืรวม

สนิเชอืทมีหีลกัประกนัคดิเป็น 85.8% 
ของพอรต์สนิเชอืรวม 

ธุรกจิสนิเชอืเชา่ซอื (Type H)4

3.4% ของพอรต์สนิเชอืรวม
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รถอนื ๆ
54 ลบ.  1%

ไมม่หีลกัประกนั 970 ลบ.
14%
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ลักษณะและขอ้กําหนดทสํีาคัญของสนิเชอืแตล่ะประเภท

สนิเชอืสว่นบคุคลทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั
สนิเชอืสว่นบคุคล

ทมีใิชส่นิเชอืทมีทีะเบยีนรถ
เป็นประกนั (P)

สนิเชอืนาโนไฟแนนซ์ (N) สนิเชอืเชา่ซอื
(Hire Purchase)

ลกัษณะ สนิเชอืทมีทีะเบยีนรถ
เป็นประกนั (M)

สนิเชอืทมีทีะเบยีนรถ
เป็นประกนัเงอืนไขเกษตรกร

(A)
หน่วยงานทกํีากบั
ดแูล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(BOT)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(BOT)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(BOT)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(BOT)

สํานักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.)

วงเงนิสนิเชอื สงูสดุ 300,000 บาท สงูสดุ 200,000 บาท 1.5 - 5 เทา่ของรายได ้
สงูสดุ 100,000 บาท

สงูสดุ 100,000 บาท สงูสดุ 350,000 บาท

ดอกเบยีและ
คา่ธรรมเนยีม

1/
สงูสดุ 24% ตอ่ปี

(สงูสดุ 28% สําหรับสัญญา
กอ่น 1 ส.ค. 2563)

สงูสดุ 24% ตอ่ปี
(สงูสดุ 28% สําหรับสัญญา

กอ่น 1 ส.ค. 2563)

สงูสดุ 25% ตอ่ปี
(สงูสดุ 28% สําหรับสัญญา

กอ่น 1 ส.ค. 2563)

สงูสดุ 33% ตอ่ปี
(สงูสดุ 36% สําหรับสัญญา

กอ่น 1 ส.ค. 2563)

ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากับอัตรา
เพดานดอกเบยีสงูสดุ

ประเภทการผอ่น
ชาํระ

รายเดอืน  รายเดอืน (ชาํระดอกเบยี)
 รายงวดเมอืครบอายสุัญญา

รายเดอืน  รายเดอืน  รายเดอืน

ระยะเวลา สงูสดุ 60 เดอืน ประเภท 1 งวดระยะเวลา 4 เดอืน 
หรอืระยะเวลา 12 เดอืน 

สงูสดุ 36 เดอืน สงูสดุ 36 เดอืน สงูสดุ 60 เดอืน

ระยะเวลาเฉลยี 12-36 เดอืน 4 เดอืน 18-20 เดอืน 18-20 เดอืน 38-54 เดอืน
ประเภทลกูคา้ ลกูคา้ทัวไป เกษตรกร ลกูคา้ทัวไปทมีี

เอกสารรับรองรายได ้
ลกูคา้ทัวไปทไีมม่ี

เอกสารรับรองรายได ้
ลกูคา้ทัวไป

หลักประกัน ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ ไมม่ี ไมม่ี รถจักรยานยนตใ์หม่
รถยนตท์ใีชแ้ลว้

ประเภทยานพาหนะ  รถจักรยานยนต์
 รถยนตนั์งสว่นบคุคล 
 รถยนตก์ระบะ
 รถตู ้
 รถยนตบ์รรทกุ
 รถใชเ้พอืการเกษตร

 รถจักรยานยนต์
 รถยนตนั์งสว่นบคุคล 
 รถยนตก์ระบะ
 รถตู ้
 รถยนตบ์รรทกุ
 รถใชเ้พอืการเกษตร

ไมม่ี ไมม่ี รถจักรยานยนตใ์หม่
รถยนตท์ใีชแ้ลว้ ไดแ้ก่
 รถยนตนั์งสว่นบคุคล 
 รถยนตก์ระบะ
 รถตู ้

รถเกง๋ รถจักรยานยนต์ รถตู ้ รถไถ รถไทยแลนด์ รถบรรทกุ 4 ลอ้ 6 ลอ้ 10 ลอ้ รถกระบะ

หมายเหต ุ: 1/ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย (“BOT”) ลงวันท ี31 กรกฎาคม 2563 กําหนดใหป้รับลดอัตราดอกเบยีสงูสดุสําหรับสนิเชอืสว่นบคุคลทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั ไมเ่กนิรอ้ยละ 24 และสําหรับสนิเชอืสว่นบคุคลที
มใิชส่นิเชอืทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 และสําหรับสนิเชอืนาโนไฟแนนซ ์ไมเ่กนิรอ้ยละ 33 สําหรับสญัญาสนิเชอืตงัแตว่ันท ี1 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป
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3,128 3,730 3,539 3,748 3,593

1,802
2,055 1,912 1,811 2,016

597
268 179 224 193-
571

625 604 777
14 150 50 232

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 3เดือนแรก ปี2563 งวด 3เดือนแรก ปี2564

สินเชือทะเบียนรถเป็นประกนั (M) สินเชือเกษตร (A) สินเชือส่วนบคุคล (P) สินเชือนาโนไฟแนนซ ์(N) สินเชือเช่าซือ (H)

+5.8%

พอรต์ลกูหนสีนิเชอืของศักดสิยาม

ลกูหนเีงนิใหกู้ย้มืจําแนกตามประเภทสนิเชอืลกูหนเีงนิใหกู้ย้มืจําแนกตามประเภทสนิเชอื

หน่วย : ลา้นบาท

5,527

6,637

พอรต์ลกูหนเีตบิโตอยา่งตอ่เนอืง ลูกหนหีลกั ไดแ้ก ่ลกูหนสีนิเชอืทมีหีลกัประกนัคดิเป็น 86% ของลกูหนรีวม

+20.1%

CAGR (ปี 2561– 2563)  +7.7%

 พอรต์ลกูหนเีงนิใหกู้ย้มื

เตบิโตอยา่งตอ่เนอืงตาม

การขยายสาขา โดย ณ 

วันท ี31 มนีาคม 2564 

SAK มสีาขารวมเทา่กบั 

650 สาขา และมพีอรต์

ลกูหนรีวม 6,811 ลา้นบาท

จํานวน
สาขา

6,406

86%

ลกูหนทีมีหีลักประกนั

14%

ลกูหนทีไีมม่หีลักประกนั

-5-

-3.5%
6,437

6,811

% NPL 0.9% 1.4% 2.2% 1.6% 2.1%

373 441 519 519 650

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 3 เดือนแรก ปี2563 งวด 3 เดือนแรก ปี2564
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5,785 5,559 5,242 5,351 5,451 5,609

268 224
192 182 179 193

571 604
558 601 625 777

14 50
75 113 150

232

 Q4/2562  Q1/2563  Q2/2563  Q3/2563  Q4/2563  Q1/2564
สินเชือทะเบียนรถเป็นประกนั สินเชือส่วนบคุคล (P) สินเชือนาโนไฟแนนซ ์(N) สินเชือเช่าซือ (H)

พอรต์ลกูหนสีนิเชอืของศักดสิยาม

ลกูหนเีงนิใหกู้ย้มืรายไตรมาสจําแนกตามประเภทสนิเชอืปี 2564ลกูหนเีงนิใหกู้ย้มืรายไตรมาสจําแนกตามประเภทสนิเชอืปี 2564

หน่วย : ลา้นบาท

+3.0%
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-5.7%

+2.5%

-3.0%

+6.3%

52.8%
29.6%

2.8% 11.4%

3.4%

M

P

H

N

A

% NPL 1.4% 1.6% 3.3% 2.6% 2.2% 2.1%
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758 
940 948

245 220

366 

446 411

109 105

129 

147 59

17 12

-

67 172

43
47

-

1 19

2 11

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 3 เดอืนแรกปี 2563 งวด 3 เดอืนแรกปี 2564

สนิเชอืทะเบยีนรถเป็นประกัน (M) สนิเชอืเกษตรกร (A) สนิเชอืสว่นบคุคล (P) สนิเชอืนาโนไฟแนนซ ์(N) สนิเชอืเชา่ซอื (H)
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รายไดด้อกเบยีและคา่ธรรมเนยีมจําแนกตามประเภทสนิเชอืของศักดสิยาม

โครงสรา้งรายไดจ้ําแนกตามประเภทสนิเชอืโครงสรา้งรายไดจ้ําแนกตามประเภทสนิเชอื

หน่วย : ลา้นบาท

0.5%
+27.8%

1,600

1,252

1,609

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากสนิเชอืประเภททมีหีลกัประกนั โดยมสีดัสว่น 86% ของรายไดร้วม 

417 394
-5.5%

 รายไดเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนอืงในปี 2561 – 2563 โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลยีตอ่ปี (CAGR) ท ี13.4%

M

HN
P

A 62%26%

4%
10% 0%

56%27%

3%
12% 3%

HN

P

HN
P

AA M M

227 220

104 105
13 1245 47

8 11

Q4/2563 Q1/2564

396 394
-0.5%
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398 
346 

562 

103 119 

31.7%

21.6%

34.8%

24.7%

29.9%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 3 เดอืน
แรกปี 2563

งวด 3 เดอืน
แรกปี 2564

กําไรสทุธิ อตัรากําไรสทุธิ

กําไรสทุธแิละความสามารถในการทํากําไรของศักดสิยาม

กําไรสทุธ ิและ อตัรากําไรสุทธิ (NPM)กําไรสทุธ ิและ อตัรากําไรสุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และ อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และ อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้

8.0%

5.3%
7.1%

5.7%
7.1%

21.0%

14.1%
15.4% 14.6%

12.6%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 3 เดอืน
แรกปี 2563

งวด 3 เดอืน
แรกปี 2564

Return on Asset (ROA) Return on Equity (ROE)
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ROE

ROA

CAGR 18.8%

กําไรสทุธเิตบิโตอยา่งตอ่เนอืง โดยไตรมาส 1ปี2564 มอีตัรากําไรสทุธ ิ(NPM) เทา่กบั 29.9%

 การประมาณการกําไรตอ่ปี โดยใชก้ําไร 4 ไตรมาสยอ้นหลัง
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109 

188 
162 

224 

165

1.9%

2.8%

2.5%

3.4%

2.4%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 3 เดอืนแรก
ปี 2563

งวด 3 เดอืนแรก
ปี 2564

คา่เผอืหนสีงสยัจะสญู
คา่เผอืหนสีงสยัจะสญูตอ่สนิเชอืรวม

คณุภาพพอรต์ลกูหนสีนิเชอืของศักดสิยาม

95% 91% 94%

4% 8% 4%1% 1% 2%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เกนิกําหนดชําระมากกวา่ 3 เดอืน

เกนิกําหนดชําระมากกวา่ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน

ยังไมถ่งึกําหนดชําระและเกนิกําหนดชําระไมเ่กนิ 1 
เดอืน

สดัสว่นลูกหนเีงนิใหกู้ย้มื แยกตามอายลุกูหนทีคีา้งชําระ (Aging)สดัสว่นลูกหนเีงนิใหกู้ย้มื แยกตามอายลุกูหนทีคีา้งชําระ (Aging)

%NPL 0.9% 1.4% 2.2% 2.2% 2.1%

คา่เผอืหนสีงสยัจะสญูคา่เผอืหนสีงสยัจะสญู

คณุภาพพอรต์ลกูหนดี ีมสีดัสว่นลูกหนทียีงัไมถ่งึกําหนดชาํระ
หรอืคา้งชาํระไมเ่กนิ 1 เดอืน สูงถงึ 94% และมอีตัรา NPL 2.1%

87% 94%

10% 3%
2% 2%

งวด 3 เดอืนแรก ปี2563 งวด 3 เดอืนแรก ปี2564

Stage 3 (Non-performing)

Stage 2 (Under-performing)

Stage 1 (Performing)

ลกูหนีคา้ง
ชําระไมเ่กนิ 

1 เดอืน

คํานวณจากอายหุนทีคีา้งชาํระ TFRS 9

-9-

สํารองตอ่
สนิเชอืรวม
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ตน้ทนุทางการเงนิและสว่นตา่งอตัราดอกเบยีของศักดสิยาม

บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการทํากําไรทดี ีมอีตัราดอกเบยีรบั 23.8% และสว่นตา่งอตัราดอกเบยี 20.9% 

สว่นตา่งอตัราดอกเบยี (Interest Spread)สว่นตา่งอตัราดอกเบยี (Interest Spread)

27.1% 26.3%
24.7% 23.8%

3.8% 4.1% 3.2% 3.0%

23.2% 22.2% 21.5% 20.9%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 3 เดอืนแรกปี 2564

อัตราดอกเบยีรับ (รวมคา่ธรรมเนียม) อัตราดอกเบยีจา่ย สว่นตา่งอัตราดอกเบยี

 อตัราดอกเบยีและคา่ธรรมเนยีมรับ เป็นไปตามประกาศของ ธปท.  

 ตงัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2563 ธปท. มกีารปรับลดเพดานอตัราดอกเบยีรับ ดงันี

 สนิเชอืสว่นบคุคลทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนัลง ไมเ่กนิ 24% (จากเดมิไมเ่กนิรอ้ยละ 28%)

 สนิเชอืสว่นบคุคลทมีใิชส่นิเชอืทมีทีะเบยีนรถเป็นประกนั ไมเ่กนิ 25% (จากเดมิไมเ่กนิรอ้ยละ 28%) 

 สนิเชอืนาโนไฟแนนซ ์ไมเ่กนิ 33% (จากเดมิไมเ่กนิรอ้ยละ 36%)

อัตราดอกเบยีรับ

สว่นตา่งอัตรา
ดอกเบยี

อัตราดอกเบยีจา่ย

-10-
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ชอ่งทางการใหบ้รกิารของศักดสิยาม

จํานวนบคุลากร
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มผีูบ้รหิารและ
พนักงานประจําสาํนักงานใหญ ่และสํานักงานสาขา 

1,596 คน

จังหวดัทมีสีาขาของบรษัิทฯ 

 ณ วันท ี12 พฤษภาคม 2564 ศักดสิยามใหบ้รกิารผา่นสาขากวา่ 719 สาขา ครอบคลมุพนืทกีวา่ 40 จังหวัด ในภาคกลาง

ภาคเหนอื และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

-11-

ณ วันท ี30 เมษายน 2564 บรษัิทฯ มผีูบ้รหิารและ
พนักงานประจําสํานักงานใหญ ่และสํานักงานสาขา 

1,725 คน

จังหวดัใหมท่จีะไปเปิดชว่งปี 2564 

แผนการเปิดททีาํการใหมใ่นปี 2564

มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน รวม

จํานวนสาขาทเีปิด -         33          98          56          13            -        200      

จํานวนสาขาแบ่งตามภูมภิาค

จาํนวนสาขาแบง่ตามภูมภิาค
ณ วนัท ี31 
ธนัวาคม 

2563

ณ วนัท ี12
 พฤษภาคม

 2564

ภาคกลาง 197            243            

ภาคเหนือ 184            262            

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 128            198            

ภาคตะวันตก 10             16             

รวม 519           719           
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ปี 2566

แผนการของศักดสิยาม (ปี 2564 – 2566)

พอรต์ลกูหนี 8,400 ลา้นบาท 12,000 ลา้นบาท

การเตบิโตของพอรต์ลกูหนี CAGR ปี 2563 – 2566 = 22.7%

จํานวนสาขา 719 1,119

การเตบิโตของจํานวนสาขา เปิดสาขาเพมิปีละ 200 สาขา ในปี 2564 – 2566 

ปี 2564

1

2
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เป้าหมายทสีาํคญัในโครงการขยายธุรกจิการใหส้นิเชอืของศกัดสิยาม

เขา้ถงึลกูคา้ในพนืทีเขา้ถงึลกูคา้ในพนืที Set Up รวดเร็วSet Up รวดเร็ว เขา้ใจวถิชีวีติของชมุชนเขา้ใจวถิชีวีติของชมุชน บรหิารจัดการแบบ Clusterบรหิารจัดการแบบ Cluster Mobile ApplicationMobile Application

การบรหิาร
จัดการแบบ

Cluster พนักงาน 1 คน ตอ่ 1
หน่วยใหบ้รกิารยอ่ย

พนักงานใหบ้รกิารพนืฐานที
สําคัญ ไดแ้ก ่การวเิคราะห์

สนิเชอื และการตลาด

1 สาขา ควบคมุดแูล
7 – 10 หน่วยใหบ้รกิารยอ่ย

หน่วย
ใหบ้รกิาร

ยอ่ย

หน่วย
ใหบ้รกิาร

ยอ่ย

หน่วย
ใหบ้รกิาร

ยอ่ย

หน่วย
ใหบ้รกิาร

ยอ่ย

หน่วย
ใหบ้รกิาร

ยอ่ย

หน่วย
ใหบ้รกิาร

ยอ่ย

หน่วย
ใหบ้รกิาร

ยอ่ย

SAK มโีครงการในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืยกระดบัการใหบ้รกิารสนิเชอื
เพมิประสทิธภิาพและความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้รกิาร และสอดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงของเทคโนโลยใีนปจัจบุนั

สาขา

DigitalizationDigitalization Mobile ApplicationMobile Application Data AnalysisData Analysis

 บนัทกึขอ้มลูและเอกสารแบบ Paperless
 ยนืยันตัวตนดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์
 เพมิความรวดเร็วในกระบวนการตรวจสอบและ

อนุมัตสินิเชอื ลดคา่ใชจ้า่ย

 อํานวยความสะดวกในการรับชาํระ-จา่ยเงนิ
สนิเชอื โดยเชอืมโยงกบัเครอืขา่ยของธนาคาร

 เพมิความสะดวกใหแ้กล่กูคา้ในการรับขา่วสาร
และตรวจสอบขอ้มลู

 นําขอ้มลูฐานลกูคา้ ประวัตแิละพฤตกิรรมของ
ลกูคา้ในอดตี มาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มทใีนการ
วเิคราะหส์นิเชอื การตดิตามหน ีและในการ
ประเมนิความเสยีงของพอรต์สนิเชอื

ธรุกจินายหนา้ประกนัภยัNew ปี 2564 เปิดสาขาเพมิครบ 200 แหง่พรอ้มใหบ้รกิารแลว้
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของศักดสิยาม

ครอบครัวบญุสาลี

บรษัิท ศักดสิยามลสิซงิ 
จํากดั (มหาชน)

บรษัิท 
บวัหลวงเวนเจอรส์ 

จํากดั

นางจนิตนา บญุสาล ี 23.90%
นายพนูศักด ิบญุสาล ี 23.90%
นายศวิพงศ ์บญุสาล ี 9.66%
น.ส.ศันศนยี ์บญุสาลี 9.59%

ผูถ้อืหุน้อนื ๆ

67.06% 7.16% 25.78%

 ทนุจดทะเบยีนชําระแลว้ 2,096 ลา้นบาท

 จํานวนหุน้ทงัหมด 2,096 ลา้นบาท

 มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ (Par) 1.00 บาท

ลําดบั
รายชอืผู้ถอืหุน้ 10 อนัดบั
(ณ 30 เมษายน 2564)

จาํนวนหุน้ทีถอื
(หุน้)

%

1 นางจนิตนา บญุสาลี 501,000,000       23.90

2 นายพนูศักด ิบญุสาลี 501,000,000       23.90

3 นายศวิพงศ ์บญุสาลี 202,500,000       9.66

4 น.ส.ศันศนีย ์บญุสาลี 201,060,000       9.59

ครอบครวับุญสาลี 1,405,560,000 67.06

5 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จาํกัด 150,000,000       7.16

6 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 27,000,000        1.29

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากัด 13,585,814        0.65

8 นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 12,600,000        0.60

9 นายเอก งามทพิยพันธุ์ 12,450,000        0.59

10 นายนพดล ไพโรจน์ถาวรวัฒนา 10,457,000        0.50

11 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 464,347,186       22.15

2,096,000,000  100.00รวม
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2538

กอ่ตงับรษิทั

2538 - 2548

ขยายสาขา
จากภาคเหนอื
สูภ่าคกลาง

2548 -2562

2562

เพมิทนุสําหรบัการ IPO

ออกหุน้สามัญเพมิทนุ 546 
ลา้นหุน้ เพมิทนุจดทะเบยีน 546 ลา้นบาท 
จาก 1,550 ลา้นบาท เป็น 2,096 ลา้นบาท

เตบิโตจากการเป็นสํานกังาน
เครดติดว้ยการรับบรหิารการ
จัดเก็บหนตีงัแตปี่ 2529

2563

พอรต์สนิเชอื
6,811

ลา้นบาท

สาขารวม
650
สาขา

สญัญาสนิเชอื
242,008
สญัญา

SAK พรอ้มสําหรบัการเตบิโต

ขอ้มลู ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

ขยายสาขาทวัภาคเหนอื 
ภาคกลาง และ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

บรษัิท บวัหลวงเวนเจอรส์ จํากดั รว่มทนุ
9.68% ของหุน้ทงัหมดของบรษัิท

สนิเชอืทะเบยีนรถเป็นประกนั2538

สนิเชอืสว่นบคุคล (Personal Loan)2548

(ธปท. กํากบัดแูลตงัแตปี่ 2562)

สนิเชอืนาโนไฟแนนซแ์ละเชา่ซอื2562

2562

(ธปท. กํากบัดแูลตงัแตปี่ 2548)

(ธปท. กํากบัดแูลตงัแตปี่ 2562)

บรษิทั บวัหลวงเวนเจอรส์ 
จํากดั เขา้รว่มลงทนุ

ประสบการณ์มากกวา่ 25 ปี

-14-

ประวัตแิละพัฒนาการทสํีาคัญของศักดสิยาม

หุน้ของบรษิทัมกีารเรมิตน้ซอืขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เมอืวนัท ี8 ธนัวาคม 2563
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คณะกรรมการบรษัิทของศักดสิยาม

คณุสพุจน ์สงิหเ์สนห่ ์
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณุนนัทนา สงัขวจิติร
กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง

คณุสมบรูณ ์ศภุศริภิญิโญ
กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการสรรหา

คณุวรนุชนนัท ์พงศส์รุางค ์
กรรมการอสิระ

คณุยาญชยั ตนัตริฐัพงศ์
กรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

 บญัชแีละการเงนิ
 เศรษฐศาสตร ์

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

 การควบคมุภายใน
 บรหิารความเสยีง
 บญัชแีละการเงนิ 

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

 บญัชแีละการเงนิ
 เศรษฐศาสตร ์

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

 กฎหมาย
 บรหิารทรัพยากร

มนุษย์

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

 บญัชแีละการเงนิ
 รัฐศาสตร์

คณุโสภดิา สกุใส
กรรมการ 

รองกรรมการผูจั้ดการ

ประสบการณ์มากกวา่ 25 ปี 

คณุเรณู วลิาศรี
กรรมการ

CFO

ประสบการณ์ 5 ปี 

ผศ.ดร. พนูศกัด ิบญุสาลี
กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร

ประสบการณ์มากกวา่ 25 ปี 

คณุจนิตนา บญุสาลี
กรรมการ

รองกรรมการผูจั้ดการ

ประสบการณ์มากกวา่ 25 ปี 

คณุศวิพงศ ์บญุสาลี
กรรมการ 

กรรมการผูจั้ดการ

ประสบการณ์ 8 ปี 

คณุชวลติ ภานผา
กรรมการ

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

ประสบการณ์ 17 ปี 

 เลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัช ี
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

กองทนุประกนัสงัคม

 ประธานคณะทํางานการอบรม
ดา้นการตรวจสอบภายในของ
สภาวชิาชพีบญัชี

 ทปีรกึษาดา้นมาตรฐานการบญัชี
ของธปท. และสาํนักงาน ก.ล.ต.

 กรรมการในคณะกรรมการกํากบั
มาตรฐานการบญัชขีองสภา
วชิาชพีบญัชี

 นักวางแผนการเงนิ (CFP)
 เนตบิณัฑติไทย
 นักกฎหมายปกครอง อดตีรองเลขาธกิาร

คณะกรรมการสาํนักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

 Senior Vice President ผูจ้ัดการ
ฝ่ายการลงทนุธรุกจิ สายประธาน
กรรมการบรหิาร ของ 
ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก

คณะกรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร
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