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5.
5.1

ทรัพย์สิน

สิ นทรัพย์ถาวรหลัก
5.1.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จานวน 145.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ประเภทสิ นทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งสานักงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าสุทธิ (บาท)
4,045,068
46,860,868
39,525,626
54,863,759
145,295,321

ภาระผูกพัน
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี

หมายเหตุ กลุ่มบริษทั ฯ มีหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อยานพาหนะทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวนทัง้ สิน้ 5,769,285 บาท

5.2

ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้ ตามสัญญาให้ก้เู งิ น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้เงิน แสดงตามมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั โดยแสดงจานวนหนี้ตาม
สัญญาหักด้วยดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยจาแนกตามอายุหนี้คา้ งชาระได้ดงั ้ นี้
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ
ไม่คา้ งชาระหรือค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ

ลูกหนี้ ตามสัญญาให้ก้เู งิน
ไม่คา้ งชาระหรือค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ตามสัญญาให้ก้เู งิน-สุทธิ
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31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท ร้อยละ
887.83
69.06
324.63
25.25
46.15
3.59
15.60
1.21
11.42
0.89
1,285.64
100.00
(37.92)
(2.95)
1,247.72
97.05

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท ร้อยละ
1,134.23
62.93
543.05
30.13
87.08
4.83
27.73
1.54
10.17
0.56
1,802.26
100.00
(66.74)
(3.70)
1,735.37
96.29

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท ร้อยละ
2,061.57
76.48
493.35
18.30
72.89
2.70
34.48
1.28
33.32
1.24
2,695.61
100.00
(95.94)
(3.56)
2,599.67
96.44

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท ร้อยละ
2,922.76
74.57
808.14
20.62
110.55
2.82
45.27
1.15
32.99
0.84
3,919.71
100.00
(115.98)
(2.96)
3,803.73
97.04

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

นโยบายการตัง้ สารองค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระยะเวลาการค้างชาระของลูกหนี้คงเหลือหักด้วยดอกเบีย้ ที่
ยังไม่ถอื เป็ นรายได้และมูลค่าหลักประกันซึง่ หลักประกันคานวณในอัตราร้อยละ 0-75 ของจานวนลูกหนี้คงเหลือ
หักด้วยดอกเบี้ยทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสในการรับชาระคืนจากลูกหนี้และจาก
การขายหลักประกัน หลักเกณฑ์การตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในแต่ละงวดมีดงั นี้

ระยะเวลาค้างชาระ

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน

สัญญาเช่าซื้อและเงินให้ สัญญาเช่าซื้อและเงินให้ เงินให้ก้ยู ืมส่วน
กู้ยืมรถจักรยานยนต์ กู้ยืมหลักประกันประเภทอื่น
บุคคล
มูลค่า
มูลค่า
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้ หลักประกัน ของค่าเผื่อหนี้ หลักประกัน ของค่าเผือ่ หนี้
(ร้อยละ)
สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
1
75
1
75
1
2
75
2
75
1
2
55-65
2
55-65
2
100
0
20
25-45
100
100
0
100
15
100
100
0
100
0
100

หมายเหตุ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ= อัตราร้อยละของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ X (ลูกหนี้คงเหลือตามสัญญา-ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็น
รายได้-มูลค่าหลักประกันทีค่ านวนในอัตราตามตารางข้างต้น)

นโยบายการตัดหนี้ สูญ
กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดแนวทางการพิจารณาตัดหนี้สญ
ู ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
ประมวลรัษ ฎากรว่ า ด้ว ยการจ าหน่ า ยหนี้ สูญ จากบัญ ชีลูก หนี้ ด ัง นี้ หากหนี้ ข องลูก หนี้ ร ายใดมีมูลหนี้ ไ ม่ เ กิน
100,000 บาท มีการค้างชาระตัง้ แต่ 3-4 งวดขึน้ ไป และมีการดาเนินการติดตามทวงถามและ/หรือมีการทาหนังสือ
บอกเลิกสัญญา หากไม่ได้รบั การติดต่อจากลูกหนี้ ทางกลุ่มบริษทั ฯ จะพิจารณาตัดหนี้สญ
ู ได้ทนั ที สาหรับกรณีท่ี
ลูกหนี้มมี ูลหนี้ตงั ้ แต่ 100,000-500,000 บาท นอกจากมีลกั ษณะการติดตามทวงถามเหมือนกลุ่มลูกหนี้ข้ างต้น
แล้วกลุ่มบริษทั ฯ จะต้องให้ศาลมีคาสังรั
่ บคาฟ้องหรือศาลได้มคี าสังรั
่ บคาขอเฉลีย่ หนี้แล้ว บริษทั ฯ จึงจะสามารถ
ตัดหนี้ดงั กล่าวเป็ นหนี้สญ
ู ได้ ส่วนกรณีทล่ี กู หนี้มมี ลู หนี้ตงั ้ แต่ 500,000 เป็ นต้นไป จะต้องมีการฟ้องร้องลูกหนี้ใน
คดีลม้ ละลายและศาลได้มคี าสังรั
่ บคาฟ้องหรือ ศาลได้มคี าสังรั
่ บคาขอชาระหนี้แล้ว จึงจะสามารถตัดเป็ นหนี้สญ
ู ได้
5.3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนจานวนรวม 6.93 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทสิ นทรัพย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
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มูลค่า (บาท)
6,933,773

ภาระผูกพัน
ไม่ม ี
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5.4

เครือ่ งหมายการค้าและลิ ขสิ ทธิ์
ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีเครื่องหมายการค้า จานวน 3 เครื่องหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องหมาย
การค้า/บริการ

ประเภท
บริการ
บริการ
บริการ

หมายเหตุ:

5.5

/1

สาหรับ
บริการให้กยู้ มื รับจานอง
รับจานา
บริการให้กยู้ มื รับจานอง
รับจานา
บริการให้กยู้ มื รับจานอง
รับจานา

สิ้นสุด

สถานะ

ออกให้

อนุมตั ิ

29 ม.ค. 56

10 พ.ย. 64 บ56313

อนุมตั ิ

4 เม.ย.54

17 ก.พ. 63 บ49642

รออนุมตั /1ิ

--

--

เลขที่

--

บริษทั ฯ ได้รบั โอนเครือ่ งหมายการค้าจาก บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จากัด ในเดือนมิถุนายน 2556 ซึง่ ปจั จุบนั อยู่
ระหว่างรออนุมต้ ิ

นโยบายการลงทุน
5.5.1 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่อย
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ลงทุนในบริษทั ย่อย 2 บริษทั คือ บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982 จากัด และ
บริษทั เงินสดทันใจ จากัด ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 โดยมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ 2 บริษทั ตาม
วิธรี าคาทุนมีมลู ค่ารวมเท่ากับ 132 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.90 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจ ที่เป็ นประโยชน์ หรือสนับสนุ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง
รายได้ กาไร และศักยภาพการเจริญเติบโตให้กบั กลุ่มบริษัท ฯ โดยนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะ
เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อีกทัง้ การลงทุนต้องเป็ น การดารงสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารและควบคุมบริษัทย่อย หรือมีส่วนกาหนดทิศทางการบริหารและควบคุมบริษัทร่วมได้ นอกจากนี้ การ
ลงทุนจะเป็ นไปได้ทงั ้ ในรูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มี
นโยบายทีจ่ ะลงทุนในบริษทั ทีไ่ ม่สามารถส่งตัวแทนไปเป็ นกรรมการได้
5.5.2 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการลงทุนในหลักทรัพย์ นอกจากการลงทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานหลักของ
บริษทั ฯ

5.6

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญในการดาเนิ นงาน
5.6.1 สัญญาเงิ นกู้ยมื เงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง และกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (“บริษทั ดี.ที.เจ. โฮลดิง้ จากัด”) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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สถาบันการเงินแห่งที่ 1
ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
หลักประกันและผูค้ ้าประกัน
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2556
เงื่อนไขอื่นๆ

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูร้ ะยะสัน้
1,500 ล้านบาท
จดจานองหลักประกันรวมถึงค้าประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
1,359.31 ล้านบาท
 กลุ่ม บริษทั ฯ สามารถเบิกเงินกู้ได้โดยอิงสัดส่วนจากจานวนเงินที่กลุ่ม บริษทั ฯ ให้
สินเชื่อกับผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูก้ ู้
 ห้ามกลุ่มบริษทั ฯ ให้กรรมการกูย้ มื เงินก่อนชาระหนี้ธนาคารเสร็จสิน้ ทุกวงเงิน
 กลุ่มบริษทั ฯ ตกลงไม่ชาระเงินกู้ยมื เงินกรรมการก่อนชาระหนี้ธนาคารเสร็จสิ้นทุก
วงเงินและเงินกูย้ มื กรรมการต้องไม่คดิ ดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าอัตราเงินกูข้ องธนาคาร
 หากมีเหตุการณ์ ใดที่ท าให้สถาบันการเงินเชื่อ โดยเหตุอ นั สมควรว่าเหตุการณ์ นัน้
กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ถึงขนาดเป็ นเหตุให้ความสามารถในการ
ชาระหนี้ ของบริษทั ฯ ลดลงหรือระงับลง สถาบันการเงินมีสทิ ธิยกเลิกเงื่อ นไขตาม
สัญญาเงินกูไ้ ด้ทนั ที

ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
หลักประกันและผูค้ ้าประกัน
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2556
เงื่อนไขอื่นๆ

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
55 ล้านบาท
จดจานองหลักประกันรวมถึงค้าประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
-ไม่ม-ี
 กลุ่มบริษทั ฯ ตกลงไม่ชาระเงินกู้ยมื เงินกรรมการก่อนชาระหนี้ธนาคารเสร็จสิ้นทุก
วงเงินและเงินกูย้ มื กรรมการต้องไม่คดิ ดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าอัตราเงินกูข้ องธนาคาร
 ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 2.5 เท่า (ไม่รวมเงิน
กูย้ มื กรรมการ) โดยพิจารณาจากงบการเงินรายปี อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 11 ตุลาคม
2556 กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันจากสถาบันการเงิน ให้ดารง D/E Ratio ไม่เกิน
4.5 เท่า ในปี 2556 และไม่เกิน 3 เท่า ในปี 2557 เป็ นต้นไป โดยพิจารณาจากงบ
การเงินรายปี

สถาบันการเงินแห่งที่ 2
ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
หลักประกันและผูค้ ้าประกัน
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2556
เงื่อนไขอื่นๆ

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูร้ ะยะสัน้
2,230 ล้านบาท
จดจานองหลักประกันรวมถึงค้าประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
1,984 ล้านบาท
 กลุ่ม บริษทั ฯ สามารถเบิกเงินกู้ได้โดยอิงสัดส่วนจากจานวนเงินที่กลุ่ม บริษทั ฯ ให้
สินเชื่อกับผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูก้ ู้
 สาหรับวงเงินกู้ 1,000 ล้านบาท มีเงื่อนไขให้บริษทั ฯ ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วน
ของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 4.5 เท่าในปี 2555 และลดเหลือไม่เกิน 3 เท่า นับ
จากปี 2556 เป็ นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ณ 30 กันยายน 2556 กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันจากสถาบัน
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การเงิน ให้สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 5
เท่ า ในระยะเวลาที่บริษทั ฯ ขออนุ มตั ิเรื่อ งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือภายใน 30 มิถุนายน 2557 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้ กว่า โดยมี
เงื่อนไขและหลักประกันอื่นๆ คงเดิม
 หากกลุ่ ม บริษ ัท ฯ ผิด นั ด หนี้ ห รือ ข้อ ผู ก พัน ใดๆ ที่ท ากับ สถาบัน การเงิน สถาบัน
การเงินมีสทิ ธิเรียกร้องให้ผู้ค้าประกัน ชาระคืนเงินต้นทัง้ จานวน พร้อมทัง้ ดอกเบี้ย
ค่าสินไหมทดแทนและภาระติดพันอื่นๆ
ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
หลักประกันและผูค้ ้าประกัน
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2556
เงื่อนไขอื่นๆ

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
30 ล้านบาท
จดจานองหลักประกันรวมถึงค้าประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
-ไม่ม-ี
 หากผู้เบิกเงินเกินบัญชี ผูค้ ้าประกัน หรือผู้มเี งินฝากเป็ นประกัน มีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
หรือเจรจาขอประนอมหนี้กบั เจ้าหนี้อ่นื หรือถูกฟ้องเป็ นคดีต่อศาล ซึ่งธนาคารเห็นว่า
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะทางการเงินหรือความมั ่นคงของผูเ้ บิกเงินเกินบัญชี
ผู้ค้าประกัน หรือ ผู้มเี งินฝากเป็ นประกัน ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเบิกเงินเกินบัญชี
บอกเลิกสัญญาและเรียกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีคนื ได้ทนั ที

บริษทั ดี.ที.เจ.โฮลดิง้ จากัด
ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
ภาระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2556

กลุ่มบริษทั ฯ
เงินกูร้ ะยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
74 ล้านบาท

5.6.2 ตั ๋วแลกเงิ น
กลุ่มบริษทั ฯ มีตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เสนอขายวงเงินรวมทัง้ สิน้ 2,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 270
วัน เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีตั ๋วแลกเงินที่ออกขายแล้วจานวน
1,222 ล้านบาท
5.6.3 สัญญาเช่าสาขา
กลุ่มบริษัทฯ ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่กบั บุคคลภายนอก และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อใช้เป็ นสาขา โดยมี
ระยะเวลาตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่ไม่เกิน 3 ปี เงื่อนไขการชาระเงินรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าสาขารวม 615 สาขา (รวมสาขาบางส่วนที่
บริษทั ได้จ่ายมัดจาค่าเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะเริม่ เปิ ดดาเนินการในปี 2557) คิดเป็ นภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารวม
ทัง้ สิน้ 223.71 ล้านบาท
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5.6.4 สัญญาจ้างบริการ
ในปี 2554 กลุ่มบริษทั ฯ ซือ้ และรับโอนกิจการจากศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ ซึง่ ยังคงมีสาขาของกลุ่มบริษทั ฯ บางแห่ง
ทีศ่ รีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เป็ นผูเ้ ช่า และรับภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น
ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ และศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จึงได้ทาสัญญาว่าจ้างบริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลา
รายละเอียดทีส่ าคัญ

อัตราค่าจ้าง

ผูว้ า่ จ้าง: กลุ่มบริษทั ฯ
ผูร้ บั จ้าง: บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จากัด
1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 และปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาการต่อสัญญาจ้าง
บริการดังกล่าวสาหรับปี 2557 ในระยะเวลา 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 แล้ว
ผูว้ า่ จ้างตกลงจ้างและผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างบริการงานภายในกลุ่มบริษทั ฯ ของผูว้ ่าจ้าง ไม่
ว่าจะเป็ นการจัดทาสัญญา และอื่นๆ เพื่อให้กจิ การของผูว้ ่าจ้างสามารถดาเนินไปได้โดยไม่
ติดขัด อาทิเช่น การจ่ายค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น รายละเอียดเพิม่ เติมส่วนที่ 2.11
รายการระหว่างกัน
อัตราทีผ่ รู้ บั จ้างจ่ายไปจริง โดยผูร้ บั จ้างจะสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินทีเ่ กิดขึน้ แล้วจริงส่ง
ให้แก่ผวู้ า่ จ้างเป็ นรายเดือน
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