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บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ

Opportunity Day
13 พฤษภาคม 2565
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สารบญั
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน

การประกอบธุรกจิ

โครงการขยายงานธุรกจิ

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น

ประวัตแิละพัฒนาการทีส่ าคัญ

คณะกรรมการของบริษัท
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❑ ณ 31 มนีาคม 2565 พอร์ตลูกหนี้สนิเชื่อ 9,047 ล้านบาท คดิเป็นการเติบโต 33%
เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน

❑ รกัษาระดบั NPL 2.3% ซึง่น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม

❑ รายได้รวมไตรมาส1/2565 จ านวน 527 ล้านบาท คดิเป็นการเตบิโต 33% เมื่อเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน สอดคลอ้งกบัพอรต์สนิเชื่อทีเ่ตบิโตขึน้

❑ ก าไรสุทธไิตรมาส 1/2565 จ านวน 166 ล้านบาท คดิเป็นการเตบิโต 40% เมื่อเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน อยา่งไรกต็ามเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 4/2564 ก าไรสุทธลิดลง
ทัง้นี้เนื่องมาจากการเปิดสาขาในไตรมาสแรก จ านวน 90 แห่ง

❑ ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสาขาทัง้หมด จ านวน 810 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 
จงัหวดั

Highlight
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รางวลัทีไ่ด้รับจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET AWARDS 2021

1.บรษิทัหุน้ยัง่ยนื THSI. ภายใตก้ารด าเนินงานตามหลกั 
ESG
2.Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies (CGR) ระดบั 4 ดาว

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั

หน่วย : ล้านบาท Q1/2565 Q4/2564 Q1/2564
เปล่ียนแปลง

QoQ YoY
พอรต์ลกูหนี้ 9,047 8,685 6,811 4.2% 32.8%
รายไดร้วม 527 519 396 1.5% 33.0%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 257 235 218 9.4% 17.7%
ก าไรสทุธิ 166 185 119 -10.3% 40.1%
ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 0.08 0.09 0.06 -11.1% 33.3%
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 3 เดือนแรก ปี2564 งวด 3 เดือนแรก ปี2565
สินเช่ือทะเบียนรถเป็นประกนั (M) สินเช่ือเกษตร (A) สินเช่ือสว่นบคุคล (P) สินเช่ือนาโนไฟแนนซ ์(N) สินเช่ือเชา่ซือ้ (H)

+32.8%

พอรต์ลกูหนีส้นิเชือ่ของศกัดิส์ยาม

ลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืจ าแนกตามประเภทสนิเชือ่

หน่วย : ลา้นบาท

6,637
6,406

พอรต์ลกูหนีเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง ลกูหนีห้ลกั ไดแ้ก ่ลกูหนีส้นิเชือ่ทีม่หีลกัประกนัคดิเป็น 84% ของลกูหนีร้วม

+35.6%

CAGR (ปี 2562– 2564)  +14.4%

▪ พอรต์ลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มื

เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งตาม

การขยายสาขา โดย ณ 

วันที ่31 มนีาคม 2565 

SAK มสีาขารวมเทา่กบั 

810 สาขา และมพีอรต์

ลกูหนีร้วม 9,047 ลา้นบาท

จ านวน
สาขา

8,685

84%

ลกูหนีท้ีม่หีลกัประกนั

16%

ลกูหนีท้ีไ่มม่หีลกัประกนั
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6,811

% NPL 1.4% 2.2% 2.1% 2.1% 2.3%

441
519

720
650

810

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 3 เดือนแรก ปี2564 งวด 3 เดือนแรก ปี2565

9,047

-3.5%
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 Q4/2563  Q1/2564  Q2/2564  Q3/2564  Q4/2564  Q1/2565

สินเช่ือทะเบียนรถเป็นประกนั สินเช่ือสว่นบคุคล (P) สินเช่ือนาโนไฟแนนซ ์(N) สินเช่ือเชา่ซือ้ (H)

พอรต์ลกูหนีส้นิเชือ่ของศกัดิส์ยาม

ลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืรายไตรมาสจ าแนกตามประเภทสนิเชือ่

หน่วย : ลา้นบาท
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+6.3%
+12.3%

+7.5%

% NPL 2.2% 2.1% 2.1% 2.2% 2.1% 2.3%
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+4.2%

+5.6%
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8,222
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55.3%29.8%
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 3 เดอืนแรก ปี2564 งวด 3 เดอืนแรก ปี2565

สนิเชือ่ทะเบยีนรถเป็นประกนั (M) สนิเชือ่เกษตรกร (A) สนิเชือ่สว่นบคุคล (P) สนิเชือ่นาโนไฟแนนซ ์(N) สนิเชือ่เชา่ซือ้ (H)

524
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รายไดด้อกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมจ าแนกตามประเภทสนิเชือ่ของศักดิส์ยาม

โครงสรา้งรายไดจ้ าแนกตามประเภทสนิเชือ่

หน่วย : ลา้นบาท

+0.5%

+33.0%

1,6091,600

394

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากสนิเชือ่ประเภททีม่หีลกัประกนั โดยมสีดัสว่น 81% ของรายไดร้วม 

+14.3%

▪ รายไดเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งในปี 2562 – 2564 โดยมอีัตราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ที ่7.2%
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ก าไรสทุธแิละความสามารถในการท าก าไรของศักดิส์ยาม

ก าไรสทุธ ิและ อตัราก าไรสทุธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และ อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้
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ROE

ROA

ก าไรสทุธเิตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไตรมาส 1 ปี2565 มอีตัราก าไรสทุธ ิ(NPM) เทา่กบั 31.6%

346 

562 
608 

119 
166 

21.6%

34.8% 32.9%

29.9%
31.6%

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 3 เดอืน

แรกปี 2564
งวด 3 เดอืน

แรกปี 2565

ก าไรสทุธิ อัตราก าไรสทุธิ

5.3%

7.1%
6.6%

5.8%
6.8%

14.1%

15.4%

12.9%

10.4%

13.4%

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 3 เดอืนแรก

ปี 2564

งวด 3 เดอืนแรก

ปี 2565

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

91% 94% 95% 94% 94%

8% 4% 3% 3% 3%
1% 2% 2% 2% 2%

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 3 เดอืนแรกปี

2564

งวด 3 เดอืนแรก ปี

2565

เกนิก าหนดช าระมากกวา่ 3 เดอืน

เกนิก าหนดช าระมากกวา่ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน

ยังไมถ่งึก าหนดช าระและเกนิก าหนดช าระไมเ่กนิ 1 เดอืน

สดัสว่นลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มื แยกตามอายลุกูหนีท้ ีค่า้งช าระ (Aging)

%NPL 1.4% 2.2% 2.1% 2.1% 2.3%

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

คณุภาพพอรต์ลกูหนีด้ ีมสีดัสว่นลกูหนีท้ ีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ

หรอืคา้งช าระไมเ่กนิ 1 เดอืน สงูถงึ 94% และมอีตัรา NPL 2.3%

ลกูหนีค้า้ง
ช าระไมเ่กนิ 

1 เดอืน

ค านวณจากอายหุนีท้ีค่า้งช าระ TFRS 9
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ส ารองตอ่
สนิเชือ่รวม

Coverage Ratio 111.1%

188 162 
208 

165 

234

2.8%

2.5%
2.3%

2.4%
2.5%

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 3 เดอืนแรก 

ปี2564

งวด 3 เดอืนแรก 

ปี2565

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูตอ่สนิเชือ่รวม



Private and Confidential 

ตน้ทนุทางการเงนิและสว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ของศกัดิส์ยาม

บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการท าก าไรทีด่ ีมอีตัราดอกเบีย้รบั 23.7% และสว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 20.7%

สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread)

26.3%
24.7% 24.4% 23.7%

4.1% 3.2% 2.5% 2.9%

22.2% 21.5% 21.9%
20.7%

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 3 เดอืนแรก ปี2565

อตัราดอกเบีย้รับ (รวมคา่ธรรมเนยีม) อตัราดอกเบีย้จา่ย สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้

▪ อัตราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมรับ เป็นไปตามประกาศของ ธปท. 

▪ ตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2563 ธปท. มกีารปรับลดเพดานอัตราดอกเบีย้รับ ดังนี้

➢ สนิเชือ่สว่นบคุคลทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนัลง ไมเ่กนิ 24% (จากเดมิไมเ่กนิรอ้ยละ 28%)

➢ สนิเชือ่สว่นบคุคลทีม่ใิชส่นิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกัน ไมเ่กนิ 25% (จากเดมิไมเ่กนิรอ้ยละ 28%) 

➢ สนิเชือ่นาโนไฟแนนซ ์ไมเ่กนิ 33% (จากเดมิไมเ่กนิรอ้ยละ 36%)

อตัราดอกเบีย้รับ

สว่นตา่งอตัรา
ดอกเบีย้

อตัราดอกเบีย้จา่ย

-9-



Private and Confidential 

ธุรกจิสนิเชือ่สว่นบคุคล
ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั

การประกอบธรุกจิของศกัดิส์ยาม

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบัทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั สนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้าร
ก ากบัทีม่ใิชส่นิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั และสนิเชือ่อืน่แกล่กูคา้รายยอ่ยท ัว่ไป โดยสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ธุรกจิ 

1
ธุรกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลทีม่ใิชส่นิเชือ่
ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั (Type P)

2

ธุรกจิสนิเชือ่นาโนไฟแนนซ์ (Type N)3

สนิเชือ่แกล่กูคา้รายยอ่ยทั่วไปทีเ่ป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์ถ 
โดยใชใ้บคูม่อืจดทะเบยีนรถ เป็นหลักประกันในการขอสนิเชือ่

1.1 สนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกัน 
(Type M)

1.2 สนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกัน
เงือ่นไขเกษตรกร (Type A)

สนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกัน เงือ่นไขเกษตรกร เป็น
การใหบ้รกิารสนิเชือ่แกล่กูคา้รายยอ่ยทั่วไปทีเ่ป็น
เจา้ของกรรมสทิธิร์ถ โดยเป็นการใหบ้รกิารสนิเชือ่แก่
ลกูคา้ทีเ่ป็นเกษตรกร

ธุรกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลทีม่ใิชส่นิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็น

ประกัน (Type P) เป็นสนิเชือ่อเนกประสงคส์ าหรับลกูคา้

บคุคลธรรมดาทั่วไปซึง่มรีายไดท้ีส่ม ่าเสมอ มเีอกสารรับรอง

รายได ้ไดแ้ก ่ขา้ราชการ รัฐวสิาหกจิ พนักงานบรษัิท เป็นตน้

สนิเชือ่นาโนไฟแนนซแ์กล่กูคา้ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่
น าไปใชใ้นการประกอบอาชพี ส าหรับลกูคา้ทีไ่มม่ี
เอกสารรับรองรายไดห้รอืไมม่สีนิทรัพยเ์ป็นหลักประกัน

ใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้ (Hire Purchase) โดยลกูคา้ทีต่ก
ลงท าสัญญาเชา่ซือ้จะตอ้งโอนกรรมสทิธิร์ถใหแ้กบ่รษัิทฯ

โครงสรา้งลกูหนีเ้งนิใหส้นิเชือ่ 31 ม.ีค. 2565

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ
เป็นประกนั (M)

4,301 ลบ.

47.5%สนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถ
เป็นประกนั 

เงือ่นไขเกษตรกร (A)
2,827 ลบ.

31.3%

สนิเชือ่สว่นบคุคล (P)
262 ลบ. 2.9%

สนิเชือ่นาโนไฟแนนซ ์(N)
1,191 ลบ. 13.2%

9,047
ลบ.

9,047
ลบ.

รถกระบะ
3,520 ลบ.

38.9%

รถจกัรยานยนต์
1,722 ลบ.

19.6%

รถเพือ่การเกษตร
1,049 ลบ.

11.6%

รถเกง๋
907 ลบ. 10.0%

รถบรรทกุ
269 ลบ. 3.0%

ตามประเภทหลกัประกนั

สนิเชือ่เชา่ซือ้ (H)
466 ลบ. 5.2%78.8% ของพอรต์สนิเชือ่รวม 2.9% ของพอรต์สนิเชือ่รวม

13.2% ของพอรต์สนิเชือ่รวม

สนิเชือ่ทีม่หีลกัประกนัคดิเป็น 84.0% 
ของพอรต์สนิเชือ่รวม 

ธุรกจิสนิเชือ่เชา่ซือ้ (Type H)4

5.2% ของพอรต์สนิเชือ่รวม
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รถอืน่ ๆ
78 ลบ.  0.9%

ไมม่หีลกัประกนั 1,453 ลบ.
16.1%

ธุรกจินายหนา้ประกนัภยั
ยอดรายได ้ไตรมาส 1 ปี 2565

จ านวน 947,593 บาท
New
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ลกัษณะและขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของสนิเชือ่แตล่ะประเภท

สนิเชือ่สว่นบุคคลทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั
สนิเชือ่สว่นบุคคล

ทีม่ใิชส่นิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถ
เป็นประกนั (P)

สนิเชือ่นาโนไฟแนนซ์ (N)
สนิเชือ่เชา่ซือ้

(Hire Purchase)
ลกัษณะ

สนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถ
เป็นประกนั (M)

สนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถ
เป็นประกนัเงือ่นไขเกษตรกร

(A)

หน่วยงานทีก่ ากบั
ดแูล

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(BOT)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(BOT)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(BOT)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(BOT)

ส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.)

วงเงนิสนิเชือ่ สงูสดุ 300,000 บาท สงูสดุ 300,000 บาท 1.5 - 5 เทา่ของรายได ้
สงูสดุ 100,000 บาท

สงูสดุ 100,000 บาท สงูสดุ 350,000 บาท

ดอกเบีย้และ
คา่ธรรมเนยีม

1/
สงูสดุ 24% ตอ่ปี

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

สงูสดุ 24% ตอ่ปี
(สงูสดุ 28% ส าหรับสญัญา

กอ่น 1 ส.ค. 2563)

สงูสดุ 25% ตอ่ปี
(สงูสดุ 28% ส าหรับสญัญา

กอ่น 1 ส.ค. 2563)

สงูสดุ 33% ตอ่ปี
(สงูสดุ 36% ส าหรับสญัญา

กอ่น 1 ส.ค. 2563)

ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัอัตรา
เพดานดอกเบีย้สงูสดุ

ประเภทการผอ่น
ช าระ

รายเดอืน ▪ รายเดอืน (ช าระดอกเบีย้)
▪ รายงวดเมือ่ครบอายสุญัญา

รายเดอืน รายเดอืน รายเดอืน

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

สงูสดุ 36 เดอืน สงูสดุ 36 เดอืน สงูสดุ 60 เดอืน

ระยะเวลาเฉลีย่ 12-36 เดอืน 4 เดอืน 18-20 เดอืน 18-20 เดอืน 38-54 เดอืน

ประเภทลกูคา้ ลกูคา้ทัว่ไป เกษตรกร ลกูคา้ทัว่ไปทีม่ี
เอกสารรับรองรายได ้

ลกูคา้ทัว่ไปทีไ่มม่ี
เอกสารรับรองรายได ้

ลกูคา้ทัว่ไป

หลกัประกนั ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ ไมม่ี ไมม่ี รถจักรยานยนตใ์หม่
รถยนตท์ีใ่ชแ้ลว้

ประเภทยานพาหนะ ▪ รถจักรยานยนต์
▪ รถยนตน่ั์งสว่นบคุคล 
▪ รถยนตก์ระบะ
▪ รถตู ้
▪ รถยนตบ์รรทกุ
▪ รถใชเ้พือ่การเกษตร

▪ รถจักรยานยนต์
▪ รถยนตน่ั์งสว่นบคุคล 
▪ รถยนตก์ระบะ
▪ รถตู ้
▪ รถยนตบ์รรทกุ
▪ รถใชเ้พือ่การเกษตร

ไมม่ี ไมม่ี รถจักรยานยนตใ์หม่
รถยนตท์ีใ่ชแ้ลว้ ไดแ้ก่
▪ รถยนตน่ั์งสว่นบคุคล 
▪ รถยนตก์ระบะ
▪ รถตู ้

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

หมายเหต ุ: 1/ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย (“BOT”) ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ก าหนดใหป้รับลดอตัราดอกเบีย้สงูสดุส าหรบัสนิเชือ่สว่นบคุคลทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั ไมเ่กนิรอ้ยละ 24 และส าหรับสนิเชือ่สว่นบคุคลที่
มใิชส่นิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 และส าหรับสนิเชือ่นาโนไฟแนนซ ์ไมเ่กนิรอ้ยละ 33 ส าหรับสญัญาสนิเชือ่ตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป

-11-
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ชอ่งทางการใหบ้รกิารของศกัดิส์ยาม

จ านวนบคุลากร
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ มผีูบ้รหิารและ
พนักงานประจ าส านักงานใหญ ่และส านักงานสาขา 

1,930 คน

▪ ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 ศกัดิส์ยามใหบ้รกิารผา่นสาขากวา่ 810 สาขา ครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 40 จังหวัด ในภาคกลาง

ภาคเหนอื ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

-12-

ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 บรษัิทฯ มผีูบ้รหิารและ
พนักงานประจ าส านักงานใหญ ่และส านักงานสาขา 

2,013 คน

จ านวนสาขา และพนักงาน แบ่งตามภูมิภาค
จ านวนสาขาแบ่งตาม

ภูมิภาค
ณ วันที ่ 31

ธันวาคม 2564
ณ วันที ่ 31
มีนาคม 2565

จ านวนพนักงาน       
ณ มีนาคม 2565

ภาคกลาง 266 301 659
ภาคเหนือ 240 256 632
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 198 233 433
ภาคตะวนัตก 16 20 32
รวม 720 810 1,756

จ านวนพนักงานส านักงานใหญ่ และสาขาแบ่งตามฝ่าย

ส านักงานใหญ่
จ านวนพนักงาน
ณ มีนาคม 2565

พนกังานสาขา 1,756
ฝ่ายบญัชี 60
ฝ่ายเรง่รดัหนีส้ิน้ 32
ฝ่ายบรหิาร 31
ฝ่ายควบคมุภายใน 26
ฝ่ายอาคารและสถานท่ี 18
ฝ่ายการตลาด 16
ฝ่ายสารสนเทศ 15
ฝ่ายบคุคล 13
ฝ่ายการเงิน 10
ฝ่ายนิติกร 10
ฝ่ายประกนัภยั 9
ฝ่ายธุรการ 6
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4
ฝ่ายพสัดแุละจดัซือ้ 4
ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 2
ฝ่ายกฎหมาย 1

รวม 2,013 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

จ านวนสาขาทีเ่ปิด     30     30     30     27     27     26     18     17       4       209

แผนการเปิดทีท่ าการใหมปี่ 2565
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ปี 2566

แผนการของศกัดิส์ยาม (ปี 2565-2566)

พอรต์ลกูหนี้ 11,380 ลา้นบาท 14,200 ลา้นบาท

การเตบิโตของพอรต์ลกูหนี้ เตบิโต 25%

จ านวนสาขา 929 1,129

การเตบิโตของจ านวนสาขา เปิดสาขาเพิม่ปี 2565 จ านวน 210 แหง่

ปี 2565

1

2
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เป้าหมายทีส่ าคญัในโครงการขยายธุรกจิการใหส้นิเชือ่ของศกัดิส์ยาม

เขา้ถงึลกูคา้ในพืน้ที่ Set Up รวดเร็ว เขา้ใจวถิชีวีติของชมุชน บรหิารจัดการแบบ Cluster Mobile Application

การบรหิาร
จัดการแบบ

Cluster พนักงาน 1 คน ตอ่ 1
หน่วยใหบ้รกิารยอ่ย

พนักงานใหบ้รกิารพืน้ฐานที่
ส าคญั ไดแ้ก ่การวเิคราะห์
สนิเชือ่ 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 มโีครงการในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ยกระดบัการใหบ้รกิารสนิเชือ่
เพิม่ประสทิธภิาพและความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้รกิาร และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนปจัจบุนั

สาขา

Digitalization Mobile Application Data Analysis

▪ บนัทกึขอ้มลูและเอกสารแบบ Paperless
▪ ยนืยนัตัวตนดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์

▪ เพิม่ความรวดเร็วในกระบวนการตรวจสอบและ
อนุมตัสินิเชือ่ ลดคา่ใชจ้า่ย

▪ อ านวยความสะดวกในการรับช าระ-จา่ยเงนิ
สนิเชือ่ โดยเชือ่มโยงกบัเครอืขา่ยของธนาคาร

▪ เพิม่ความสะดวกใหแ้กล่กูคา้ในการรับขา่วสาร
และตรวจสอบขอ้มลู

▪ น าขอ้มลูฐานลกูคา้ ประวัตแิละพฤตกิรรมของ
ลกูคา้ในอดตี มาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มทีใ่นการ
วเิคราะหส์นิเชือ่ การตดิตามหนี ้และในการ
ประเมนิความเสีย่งของพอรต์สนิเชือ่

ธรุกจินายหนา้ประกันภัยNew
ปี 2564 เปิดบรษิทั ศกัด ิส์ยาม เมกเกอร์ โดรน จ ากดั เป้าหมาย

จ าหนา่ยโดรนเกษตร 1,000 ล า ในปี 2565
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของศกัดิส์ยาม

▪นางจนิตนา บญุสาล ี 23.97%
▪นายพนูศักดิ ์บญุสาล ี 23.90%
▪น.ส.ศันศนยี ์บญุสาล ี 9.92%
▪นายศวิพงศ ์บญุสาลี 9.66%

67.45% 7.16% 25.39%

▪ ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 2,096 ลา้นบาท

▪ จ านวนหุน้ทัง้หมด 2,096 ลา้นหุน้

▪ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (Par) 1.00 บาท

ครอบครัวบญุสาลี

บรษัิท ศักดิส์ยามลสิซิง่ จ ากัด (มหาชน)

บรษัิท 
บวัหลวงเวนเจอรส์ จ ากัด

ผูถ้อืหุน้อืน่ ๆ
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2538

กอ่ต ัง้บรษิทั

2538 - 2548

ขยายสาขา
จากภาคเหนอื
สูภ่าคกลาง

2548 -2562

2562

เพิม่ทนุส าหรบัการ IPO

ออกหุน้สามัญเพิม่ทนุ 546
ลา้นหุน้ เพิม่ทนุจดทะเบยีน 546 ลา้นบาท 
จาก 1,550 ลา้นบาท เป็น 2,096 ลา้นบาท

เตบิโตจากการเป็นส านกังาน
เครดติดว้ยการรับบรหิารการ
จัดเก็บหนีต้ัง้แตปี่ 2529

2563

พอรต์สนิเชือ่
9,047
ลา้นบาท

สาขารวม
810
สาขา

สญัญาสนิเชือ่
289,924
สญัญา

SAK พรอ้มส าหรบัการเตบิโต

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มนีาคม 2565

ขยายสาขาท ัว่ภาคเหนอื 
ภาคกลาง และ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

บรษัิท บัวหลวงเวนเจอรส์ จ ากัด รว่มทนุ
9.68% ของหุน้ทัง้หมดของบรษัิท

สนิเชือ่ทะเบยีนรถเป็นประกัน2538

สนิเชือ่สว่นบคุคล (Personal Loan)2548

(ธปท. ก ากับดแูลตัง้แตปี่ 2562)

สนิเชือ่นาโนไฟแนนซแ์ละเชา่ซือ้2562

2562

(ธปท. ก ากับดแูลตัง้แตปี่ 2548)

(ธปท. ก ากับดแูลตัง้แตปี่ 2562)

บรษิทั บวัหลวงเวนเจอรส์ 
จ ากดั เขา้รว่มลงทนุ

ประสบการณ์มากกวา่ 25 ปี
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ประวัตแิละพัฒนาการทีส่ าคญัของศักดิส์ยาม

หุน้ของบรษิทัมกีารเร ิม่ตน้ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่

วนัที ่8 ธนัวาคม 2563

2564

SAK จดัต ัง้บรษิทัยอ่ย
โดยถอืหุน้ 70%



Private and Confidential 

-16-

คณะกรรมการบรษัิทของศักดิส์ยาม

คณุสพุจน ์สงิหเ์สนห่ ์
ประธานกรรมการ
กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณุนนัทนา สงัขวจิติร
กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล

และความย่ังยนื
กรรมการตรวจสอบ

คณุสมบรูณ ์ศภุศริภิญิโญ
กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภบิาลและความย่ังยนื

คณุวรนชุนนัท ์พงศส์รุางค์
กรรมการอสิระ

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน

กรรมการบรรษัทภบิาลและความย่ังยนื

คณุยาญชยั ตนัตริฐัพงศ์

กรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

▪ บัญชแีละการเงนิ
▪ เศรษฐศาสตร ์

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

▪ การควบคมุภายใน
▪ บรหิารความเสีย่ง
▪ บัญชแีละการเงนิ 

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

▪ บัญชแีละการเงนิ
▪ เศรษฐศาสตร ์

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

▪ กฎหมาย
▪ บรหิารทรัพยากร
มนุษย์

ผูท้รงคณุวฒุ:ิ

▪ บัญชแีละการเงนิ
▪ รัฐศาสตร์

คณุโสภดิา สกุใส
กรรมการ 

รองกรรมการผูจั้ดการ

ประสบการณ์มากกวา่ 25 ปี 

คณุเรณู วลิาศรี
กรรมการ

CFO

ประสบการณ์ 6 ปี 

ผศ.ดร. พนูศกัดิ ์บญุสาลี
กรรมการ

ประธานทีป่รกึษา
คณะกรรมการบรหิาร

ประสบการณ์มากกวา่ 25 ปี 

คณุจนิตนา บญุสาลี
กรรมการ

ประสบการณ์มากกวา่ 25 ปี

คณุศวิพงศ ์บญุสาลี
กรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร
และกรรมการผูจั้ดการ

ประสบการณ์ 9 ปี 

คณุชวลติ ภานผา
กรรมการ

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

ประสบการณ์ 18 ปี 

▪ เลขาธกิารสภาวชิาชพีบัญชี

▪ กรรมการสภาวชิาชพีบัญช ี
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กองทนุประกันสังคม

▪ ประธานคณะท างานการอบรม
ดา้นการตรวจสอบภายในของ
สภาวชิาชพีบัญชี

▪ กรรมการในคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการบัญชขีองสภาวชิาชพี
บัญชี

▪ นักวางแผนการเงนิ (CFP)
▪ เนตบัิณฑติไทย
▪ อดตีรองเลขาธกิารคณะกรรมการส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิสวัสดกิารและ
สวัสดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา

▪ CEO บรษัิท บัวหลวงเวนเจอรส์ จ ากัด

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก

คณะกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
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