บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ
กำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขำยหุ้น ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำรำยละเอียดจำกแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกบริษทั หรือผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือเข้ำไปดู
ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครังแรก
้
(“IPO”)
บริษทั ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ จำกัด 1979 จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: [] )
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย

: บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “SP 1979”)

ประเภทธุรกิ จ

: ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ครอบคลุมรถทุกประเภท บ้านและที่ดนิ
สินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน

จำนวนหุ้นที่เสนอขำย

: 250,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญที่อ อกและเรียกชาระแล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้

รำคำเสนอขำยต่อ
ประชำชน

: [] บาท/หุน้

มูลค่ำกำรเสนอขำย

: [] บาท

กำรเสนอขำยหุ้นหรือ
หลักทรัพย์แปลงสภำพ
ในช่วง 90 วันก่อนหน้ ำ

: ไม่ม ี

มูลค่ำที่ตรำไว้ (par)

: 1.00 บาท/หุน้

มูลค่ำตำมรำคำบัญชี
(book value)

: [] บาท

ที่มำของกำรกำหนดรำคำ
เสนอขำย

: []

อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อ
หุ้น (P/E Ratio)

: [] เท่า

อัตรำส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend
Yield)

: [] เท่า

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1
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ข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
บริษทั
ตัวย่อหลักทรัพย์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

ตลำดรอง

: SET

หมวดธุรกิ จ

: ธุรกิจการเงิน

เกณฑ์กำรเข้ำจดทะเบียน

: เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test)

ราคาเฉลี่ย
[]
[]
[]

P/E เฉลีย่
(เท่า)
[]
[]
[]

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน :
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

1. ขยายการปล่อยสินเชื่อและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการ
2. ชาระคืนหนี้เงินกูบ้ างส่วน
รวม

จานวนเงิน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
[]
[]
[]

ระยะเวลาที่ใช้ โดยประมาณ

ภายในปี 2556-2557
ภายในปี 2556-2557

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและหลังหักสารองตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมสาหรับบริษทั ฯ และงบเดีย่ วสาหรับบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีอานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกล่าวได้เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์ สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย เช่น ใช้เป็ นทุ นสารองสาหรับการชาระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุ นเพื่อ ขยายธุรกิจของบริษทั ฯ หรือ กรณีมกี าร
เปลีย่ นแปลงสภาวะตลาด ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในอนาคต เป็ นต้น
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจานารถ สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านสาขาทัง้ หมดรวม 385 สาขา
ภายใต้เครื่องหมายบริการ/ชื่อทางการค้า “มีบ้ำน มีรถ เงิ นสดทันใจ” ด้วยจุดเด่นที่ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การ
พิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชดิ โดยให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยทั ่วไปในภูมภิ าคต่างๆ ทัง้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั ่วประเทศ บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์
1982 จากัด (“SP 1982”) และบริษทั เงินสดทันใจ จากัด (“เงิ นสดทันใจ” หรือ “FM”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริ ษทั ฯ”) มีการ
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแยกตามประเภทหลักประกัน โดยบริษทั ฯ และ SP 1982 ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อแบบใช้
เล่มทะเบียนรถ รวมถึงบ้านและโฉนดทีด่ นิ เป็ นหลักประกัน (“สิ นเชื่อจำนำรถ”) ส่วนเงินสดทันใจประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ (“สิ นเชื่อเช่ำซื้อ”) และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน (“สิ นเชื่อบุคคล”)
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เรือ่ งลักษณะการประกอบธุรกิจ และเรือ่ งการประกอบธุรกิจแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์)
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สัดส่วนรำยได้ :
สำหรับปี
3 เดือนแรกสำหรับปี
5223
5254
5225
5226
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

งบกำรเงิ นรวม

ธุรกิ จหลัก
รายได้ดอกผลเช่าซือ้
131.32 23.57
233.64 27.05
ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื
308.74 55.40
431.11 49.91
รวมรำยได้จำกธุรกิ จหลัก
440.06 78.97
664.75 76.96
1/
รำยได้อื่นๆ
117.18 21.03
199.05 23.04
รำยได้รวม
557.24 100.00
863.80 100.00
1/
หมายเหตุ: รายได้อ่นื ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการ ค่าใช้จา่ ยและค่าปรับ เป็ นต้น

303.55 23,24
726.61 55.63
1,030.16 78.87
275.99 21.13
1,306.15 100.00

86.55 21.75
221.84 55.74
308.39 77.49
89.56 22.51
397.95 100.00

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ :
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และทีค่ าดว่าจะเป็ นภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

กลุ่มแก้วบุตตา /1 ประกอบด้วย
1.1 นางสาวธิดา แก้วบุตตา
1.2 นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
1.3 นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
1.4 นางจริยา แก้วบุตตา
นายมงคล สุนทรสุข
นายวีรศักดิ ์ คุณผลิน
นายสุทธิศกั ดิ ์ ชัยประดิษฐ
นางนัยน์ปพร รุง่ ศรีรตั นวงศ์
นายณรงค์ฤทธิ ์ นันทยาภิรมย์
นางสาววรพร กิตติคุณ
นายทนง พิทยะ
นางสาวธิดา ณ วิเชียร
นางน้ าใจ อิทธิพานิชพงศ์
นายเกษม พรทวีโภคทรัพย์
อื่นๆ /2
ประชาชนทั ่วไป
รวม

26 มิถนุ ำยน 2556
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
421,911,900
63,177,900
60,000,000
60,000,000
37,500,000
15,000,000
15,000,000
11,250,000
7,900,000
7,814,900
7,500,000
3,845,300
3,750,000
3,266,900
32,083,100
750,000,000

56.25
8.42
8.00
8.00
5.00
2.00
2.00
1.50
1.05
1.04
1.00
0.51
0.50
0.44
4.28
100.00

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
421,911,900
63,177,900
60,000,000
60,000,000
37,500,000
15,000,000
15,000,000
11,250,000
7,900,000
7,814,900
7,500,000
3,845,300
3,750,000
3,266,900
32,083,100
250,000,000
1,000,000,000

42.19
6.32
6.00
6.00
3.75
1.50
1.50
1.13
0.79
0.78
0.75
0.38
0.38
0.33
3.20
25.00
100.00

หมายเหตุ/1 นับรวมกลุ่มครอบครัวซึง่ มิใช่การนับรวมการถือหุน้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
/2
ได้แก่ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคู่คา้ รวมจานวน 30 ราย
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คณะกรรมกำรบริ ษทั :
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.ทนง
นายฉัตรชัย
นางสาวดวงใจ
นางสาวธิดา
นายสุคนธ์
พล.ต.ท.ภาณุ
พล.ต.ต.วัชระ

พิทยะ
แก้วบุตตา
แก้วบุตตา
แก้วบุตตา
กาญจนหัตถกิจ
เกิดลาภผล
สังวรโยธิน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง :
1. ความเสีย่ งด้านการตลาดและกลยุทธ์
1.1. ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชือ่ จานารถ และสินเชือ่ เช่าซื้อ
กลุ่มบริษทั ฯ อาจเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงและอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานาน ทาให้รจู้ กั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นอย่างดี มีบริการที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า มี
สาขาและการให้บริการที่ครอบคลุมพืน้ ที่ท ั ่วทุกภูมภิ าค มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามชาระ
ค่างวด ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ฯ เน้นธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ
จานาทะเบีย นรถ บ้านและโฉนดที่ดิน กับผู้ท่ีม ีความต้อ งการใช้เงินซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึง บริการของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษทั ในเครือธนาคาร แต่มกี รรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ รถ ทีด่ นิ
1.2. ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชือ่ บุคคล
กลุ่มบริษทั ฯ คาดว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ เน้ นกลุ่มลูกค้า
ระดับเกรดบีโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูใ้ หญ่บ้าน ที่กลุ่มบริษทั ฯ มีความคุน้ เคย
และความเข้าใจในพฤติกรรมการชาระหนี้ ประกอบกับกลุ่มบริษทั ฯ มีเจ้าหน้าที่สาขาทั ่วประเทศที่เน้นการทากิจกรรม
ทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีความเชื่อมั ่นในศักยภาพการแข่งขัน
1.3. ความเสี่ยงจากกรณีท่คี าว่า "ศรีสวัส ดิ ์" ซึ่งเป็ นถ้อยคาบางส่วนของชื่อของบริษทั ฯ และ SP 1982 ใกล้เคียงกับชื่อ
ทางการค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่น
ในการดาเนินธุรกิจนัน้ บริษทั ฯ และ SP 1982 มิได้ใช้วลี "ศรีสวัสดิ ์" หรือใช้ช่อื ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นเครื่องหมาย
การค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ แผ่นพับ การโฆษณาหรือเพื่อ เป็ นส่วนหนึ่ งของกิจการส่งเสริมการขายหรือ การ
ให้บริการ (Promotion) ของบริษทั ฯ แต่ประการใด โดยบริษทั และ SP 1982 ใช้วลีว่า "มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ"
รวมถึงเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็ นรูปห้าเหลี่ยมที่มเี ส้นเว้าในส่วนฐาน โดยมีวลีดงั กล่าวอยู่ภายในรูปห้ าเหลี่ยมนัน้ ซึ่ง
มิได้สอดคล้องกับชื่อทางการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่นแต่ประการใด รวมถึงบริษทั ฯ
และ SP 1982 มีความระมัดระวังรอบคอบเป็ นอย่างยิง่ ในการใช้ถ้อยคาดังกล่าวในการดาเนินการธุรกิจของบริษทั ฯ
และ SP 1982 ในประการอื่นนอกเหนือจากการอ้างอิงเพื่อเป็ นชื่อของบริษทั และ SP 1982
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั ฯได้พจิ ารณาประเด็นดังกล่าวและมีความเห็นว่าบริษทั ฯ และ SP 1982 มีเจตนาที่จะใช้
คาว่า "ศรีสวัสดิ ์" เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ฯภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษทั จากัด และกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชนจากัดเท่านัน้ ซึ่งถือเป็ นการกาหนดชื่อของบริษทั ตามกระบวนการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยถือว่าเป็ นการใช้คาสามัญเพื่อเป็ นชื่อของบริษทั ซึ่งไม่รวมถึงเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายบริการ รวมถึงบริษทั ฯ และ SP 1982 มิได้มเี จตนาที่จะให้ประชาชนทั ่วไปมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
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ถ้อยคาดังกล่าวหรือเกี่ยวกับการให้บริการของบริษทั ฯ และ SP 1982 กับผูใ้ ห้บริการรายอื่น รวมถึงบริษทั ฯ และ SP
1982 มิได้มเี จตนาที่จะใช้ถ้อยคาดังกล่าวเพื่อเป็ นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษทั ฯ และ SP
1982 แต่ประการใด ดังนัน้ การใช้คาว่า "ศรีสวัสดิ ์" เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ฯ และ SP 1982 ไม่น่าจะถือ
เป็ นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผูใ้ ห้บริการรายอื่นหรือเป็ นการดาเนินการที่
กระทบซึง่ สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผูใ้ ห้บริการรายอื่นแต่ประการใด
2. ความเสีย่ งด้านการอานวยสินเชื่อและหลักประกัน
2.1. ความเสีย่ งจากแนวโน้มการเกิดหนี้สญ
ู สูงขึ้น
กลุ่มบริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขัน้ ตอนรวมทัง้ ให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ
โดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผูค้ ้าประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบทีใ่ ช้พจิ ารณาความสามารถใน
การผ่อนชาระหนี้ของลูกค้า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ เชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้เป็ นจานวน
106.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.45 ของสินเชื่อทัง้ หมด
2.2. ความเสีย่ งจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รบั ความเสียหายจากอัคคีภยั
กลุ่ ม บริษ ัท ฯ มีม าตรการในการลดความเสี่ย งโดยจัด ให้ม ีห้อ งเก็บ เอกสารส าคัญ ก่ อ นที่จ ะจัด ส่ ง สัญ ญาพร้ อม
หลักประกันทุกซองให้แก่สถาบันการเงินจัดเก็บต่อไป ยกเว้นซองสาหรับหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ซ่งึ จะ
จัดเก็บที่ห้องเก็บเอกสารสาคัญของบริษทั ฯ เนื่องจากเป็ นสินเชื่อที่มรี ะยะเวลาการให้สนิ เชื่อที่สนั ้ และยอดจัดที่ต่ า
โดยห้อ งเก็บ เอกสารส าคัญ มีก ารควบคุ ม การเข้า ออกที่ร ดั กุ ม และมีก ารท าประกัน อัค คีภ ัย โดยเจ้า ของสถานที่
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีนโยบายการเก็บเอกสารทัง้ หมดในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสารองข้อมูลทัง้ หมด
เป็ นประจาทุกวันไว้ในอีกสถานทีห่ นึ่ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการได้รบั ความเสียหายจากภัยต่างๆ
2.3. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้
กลุ่ ม บริษ ัท ฯ มีน โยบายการปล่ อ ยสิน เชื่อ ให้ก ับบุ ค คล และ/หรือ หลัก ประกัน และ/หรือ ผู้ค้ าประกัน ที่ม ีท่ีอ ยู่ห รือ
ภูมลิ าเนาในพืน้ ที/่ เขตที่สาขาของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ และยังกาหนดให้พนักงานสาขาที่ประจาในเขตตรวจสอบข้อมูล
ณ สถานทีจ่ ริงเพื่อยืนยันทีอ่ ยูข่ องหลักประกันว่าตรงกับทีล่ ูกค้าแจ้งหรือไม่ ในกรณีทล่ี ูกค้าค้างชาระค่างวด กลุ่มบริษทั
ฯ ก าหนดให้เ จ้าหน้ า ที่ป ระจาสาขาออกส ารวจและติด ตามหลัก ประกัน โดยไม่ช ัก ช้าเพื่อ ลดโอกาสที่ลู ก ค้าจะน า
หลักประกันออกนอกพืน้ ที่
2.4. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ รอการขาย
กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาจากรถที่อยู่ในความนิยมของตลาด หรือที่ดนิ ที่ตงั ้ อยู่ใน
เมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการจาหน่ ายหลักประกัน กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายให้กระจาย
หลักประกันไปจาหน่ ายยังสาขาอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและได้รบั คืนมูลหนี้ สาหรับราคาขายหลักประกัน กลุ่ม
บริษ ัท ฯ ก าหนดโดยอ้า งอิง จากมูล หนี้ ค งค้า งซึ่ง โดยปกติจ ะต่ า กว่า ราคาตลาดโดยทั ่วไป ดัง นัน้ ราคาจ าหน่ า ย
หลักประกันทีย่ ดึ มาจึงมีราคาน้อยกว่าราคาตลาดทาให้สภาพคล่องในการจาหน่ายเพิม่ มากขึน้
2.5. ความเสีย่ งจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ รอการขายไม่คมุ้ มูลหนี้
ในการพิจารณาและอนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อ จาน าทะเบียนรถและที่ดิน กลุ่ม บริษทั ฯ จะตรวจสอบและประเมินมูลค่า
หลักประกันอย่างระมัดระวัง และกาหนดวงเงินสินเชื่อที่มสี ่วนลดจากราคาตลาดของหลักประกันประมาณ 30-70%
ขึน้ กับประเภท รุน่ ความนิยมของหลักประกัน จึงทาให้ยอดหนี้คงค้างมีมลู ค่าน้อยกว่าราคาขายทอดตลาดหลักประกัน
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3. ความเสีย่ งด้านกฎหมาย
3.1. ความเสีย่ งจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องดาเนินคดี
กลุ่มบริษทั ฯ เน้นทาการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ รวมถึงให้ความสาคัญ
ตัง้ แต่การประเมินความสามารถชาระหนี้ของลูกค้าและผูค้ ้าประกันเพื่อลดโอกาสการผิดนัดชาระหนี้อนั จะนาไปสู่การ
ยึดหลักประกันหรือฟ้องร้อง ในกรณีมกี ารค้างชาระ กลุ่มบริษทั ฯ ก็มนี โยบายติดตามหนี้ทช่ี ดั เจนเป็ นธรรม และเป็ นไป
ตามขัน้ ตอนของกฎหมาย บริษทั ฯ จึงเชื่อว่าโอกาสที่กลุ่มบริษทั ฯ จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องดาเนินคดีจากลูกค้ามี
น้อยมาก
3.2. ความเสีย่ งจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชือ่ จานารถและสินเชือ่ เช่าซื้อของภาครัฐ
ในกรณีท่ภี าครัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามาควบคุมเรื่องอัตราดอกเบี้ย บริษทั ฯ จะต้องหาแหล่งเงินทุนที่มี
ต้นทุนทีต่ ่า เพื่อรักษาส่วนต่างดอกเบีย้ ให้อยูร่ ะดับทีเ่ หมาะสม หรือหากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการประเภท
เช่าซื้อมากขึน้ จะเป็ นการกดดันต่อผูป้ ระกอบการรายเล็กๆ ที่ยงั ไม่ มรี ะบบการทางานที่เป็ นมาตรฐาน และเป็ นการ
สร้างกาแพงป้องกันมิให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้งา่ ยเหมือนเช่นในอดีต
3.3. ความเสีย่ งจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชือ่ บุคคลของภาครัฐ
กลุ่ ม บริษ ัท ฯ ได้ต ระหนั ก ถึง ความเสี่ย งดัง กล่ า วจึง ได้ม ีก ารติด ตามข่ า วสาร การเปลี่ย นแปลงกฎเกณฑ์ต่ า งๆ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกาหนดมาตรการให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
4. ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบีย้ รับและจ่ายของกลุ่มบริษทั ฯ ยังมีสว่ นต่างอยูพ่ อสมควร หากอัตราดอกเบีย้ ปรับเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ เชื่อว่า
รายได้ของกลุ่มก็ยงั คงเพียงพอและครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทัง้ สัญญาให้บริการสินเชื่อของกลุ่มบริษทั
ฯ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ของมูลหนี้ เป็ นสัญญาระยะสัน้ ถึงปานกลาง ไม่เกิน 2 ปี ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีความเสีย่ ง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเพียงช่วงสัน้ ไม่เกิน 1 ปี และบริษทั ฯ ยังลดความเสีย่ งได้จากสัญญาให้สนิ เชื่อ
ใหม่ ซึง่ สามารถกาหนดอัตราดอกเบีย้ ให้สอดคล้องกับต้นทุนการเงินของกลุ่มบริษทั ฯ ได้
4.2. ความเสีย่ งจากการพึง่ หาแหล่งเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
กลุ่ม บริษทั ฯ มีการดาเนิ นงานและประวัติการช าระคืนเงิน กู้ท่ีดีม าโดยตลอด รวมทัง้ สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อ นไข
ทางการเงินอย่างเคร่งครัด ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั เงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกได้ ประกอบกับภาย
หลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มบริษทั ฯ สามารถนาเงินที่ได้รบั จากการระดมทุนมาชาระคืนเงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงินเพื่อลดการพึง่ พิงดังกล่าวลงได้ระดับหนึ่ง
4.3. ความเสีย่ งจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ กับสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั
บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมในการหาแหล่งเงินกูอ้ ่นื รวมถึงการระดมทุนจากประชาชนในครัง้ นี้ เพื่อเพิม่ สภาพคล่อง
และบริหารแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการ
คาดการณ์อตั ราการเติบโตของสินเชื่อในอนาคต เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับ
และสอดคล้องกับเงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าวและทาให้การดาเนินธุรกิจดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
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5. ความเสีย่ งด้านพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
5.1. ความเสีย่ งจากการเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา
กลุ่ม บริษทั ฯได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุ น โดยมีเจ้าหน้ าที่จากส่วนกลางสอบทานการปล่อย
สินเชื่อกับลูกค้าทุกครัง้ ที่ได้รบั สินเชื่อจากกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รบั เงินครบตามสัญญา และในทุกครัง้ ที่
ลูกค้ามาผ่อนชาระค่างวดที่สาขา เจ้าหน้ าที่จะต้อ งออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลกลางให้กบั ลูกค้า อีกทัง้ ทาง
สานักงานใหญ่ ม ีระบบการเฝ้าระวัง หากสาขามียอดรับ ชาระเงินจากลูกค้ารวมเกินระดับ ที่บริษทั ฯ ก าหนด ทาง
สานักงานใหญ่จะแจ้งให้สาขานาฝากเงินเข้าธนาคาร นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีหน่ วยงานตรวจสอบสาขาทาหน้าที่
ออกปฏิบตั งิ านสุม่ ตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อและการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็ นประจา
6. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์
6.1. ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการยืน่ คาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”)
บริษทั ฯ ก็ยงั คงมีความไม่แน่ นอนที่หุ้นของบริษทั ฯ จะได้รบั อนุ ญ าตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในตลาดรอง
และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการจาหน่ ายหลักทรัพย์ได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่
สามารถเข้าจดทะเบียนได้
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 1 เรือ่ งปจั จัยความเสีย่ ง)
สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง 3 ปี และไตรมำสล่ำสุด :
ตำรำงสรุปงบกำรเงินรวมเสมือน และงบกำรเงินรวมสำหรับปี 2553– 2555 และงวด 3 เดือนปี 2556
รำยละเอียด
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
อัตราดอกเบีย้ รับ (%)
อัตราดอกเบีย้ จ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (%)
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

งบเสมือน
2553
1,948.75
1,639.84
308.93
557.24
5.26
28.53
5.42
23.11
0.94
2.05.
5.31

2554
3,125.37
2,339.12
786.25
863.80
61.46
29.54
5.39
24.15
7.11
11.23
2.97

งบตรวจสอบ
2555
4,425.96
3,894.32
531.65
1,306.15
361.73
32.09
5.12
26.97
27.69
54.90
7.32

งบสอบทำน
ไตรมำส 1 2556
5,411.20
4,416.10
995.11
397.95
143.46
31.35
5.35
26.00
36.05
75.17
4.44

รายได้หลักของกลุ่มบริษทั ฯ ได้แก่รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเงินให้กู้ยมื ซึ่งจะรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ยตามจานวน
งวดการผ่อนชาระโดยวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริง และจะหยุดรับรูร้ ายได้เมื่อลูกหนี้คา้ งชาระค่างวดติดต่อกันเกินกว่า 4 งวดขึน้ ไป
นับแต่วนั ครบกาหนดชาระตามสัญญา หรือเมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ า่ ลูกหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายชาระได้
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของปี 2553 – 2555 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จาก 557.24 ล้านบาท เป็ น 1,306.15
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 53.1 ต่อปี (CAGR) ซึง่ เป็ นผลจากการขยายสาขาการให้บริการเพิม่ ขึน้ จาก 205 สาขา
ในปี 2553 เป็ น 348 ในปี 2555 ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษทั ฯ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 42.78 ต่อปี จาก 1,960 ล้าน
บาทในปี 2553 เป็ น 3,995 ล้านบาท ในปี 2555

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 7

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
กาไรก่อนภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ จาก 18.53 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 482.50 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ
410.3 ต่อปี เนื่องจากความสามารถในการขยายสินเชื่อ การควบคุมค่าใช้จ่ายและหนี้สูญที่ลดลง ในขณะที่กาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก
5.26 ล้านบาท ในปี 2553 เป็ น 361.73 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 729.3 ต่อปี อันเป็ นผลมาจากผล
การดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่องและผลส่วนหนึ่งจากอัตราภาษีท่ลี ดลงจากร้อยละ 30 ในปี 2553 และ 2554 เป็ นร้อยละ23 ใน
ปี 2555
สาหรับผลการดาเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 44.15 โดย
เพิม่ ขึน้ จาก 276.07 ล้านบาท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 เป็ น 397.95 ล้านบาท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 เนื่องจาก
จานวนสาขาได้เพิม่ ขึน้ จาก 287 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็ น 385 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ในขณะที่กาไรสุทธิ
เพิม่ ขึน้ จาก 106.26 ล้านบาท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 เป็ น 143.46 ล้านบาท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี คิดเป็ นอัตรา
เติบโตร้อยละ 35.01 อันเป็ นมาจากรายได้ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ จากความสามารถในการขยายสินเชื่อและจากอัตราภาษีท่ลี ดลงจากร้อยละ
23 ในปี 2555 เป็ นร้อยละ 20 ในปี 2556
ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก 1,949 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2553 เป็ น 5,411 ล้านบาท ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี
2556 โดยมีสาเหตุหลักของการเพิม่ ขึ้นมาจากการเพิม่ ขึ้นของพอร์ตลูกหนี้สนิ เชื่อ หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษทั ฯ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก 1,640 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2553 เป็ น 4,416 ล้านบาท ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2556 หรือคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 55 ต่อปี สาเหตุหลักมาจากการกูย้ มื เพื่อการให้บริการปล่อยสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ และตามสัญญาให้กู้ยมื
และลูกหนี้เงินให้กยู้ มื ส่วนบุคคล กลุ่มบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 995 ล้านบาท โดยมีทุนชาระแล้ว 676 ล้านบาท อันเป็ น
ผลจากการเพิม่ ทุนชาระแล้วเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนทีส่ าคัญในการเติบโตของกลุ่มบริษทั ฯ และกาไรสะสมทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่ อง
สภำพคล่อง
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดโดยกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกู้ยมื
เงินระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน และการเพิม่ ทุน
โครงสร้ำงเงินทุน
ณ สิน้ ปี 2555 และ ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 7.32 และ 4.44 เท่า
ตามลาดับ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนปรับลดลงเนื่องมาจากกลุ่มบริษทั ฯ มีการเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการเติบโตของการให้บริการสินเชื่อ
และกาไรสะสมทีเ่ ติบโตขึน้ จากกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ภายหลัง
การเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนในครัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ สูงขึน้ ซึ่งจะมีผลทาให้อตั ราส่วนหนี้สนิ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั ฯ มีทุนชาระแล้ว 6.76 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท รวมมูลค่า 676 ล้านบาท และมี
ลูกหนี้ค่าหุน้ 74 ล้านบาท ภายหลังการรับชาระค่าหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมอีก 74 ล้านบาท (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษทั ฯ มี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 750 ล้านบาท) และการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนจานวน 250 ล้านหุน้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
7.4 และ 25.0 ของทุนชาระแล้วหลังเพิม่ ทุนทัง้ หมด จะทาให้เกิด Dilution Effect ในสัดส่วนร้อยละ 32.4 ซึ่งทาให้กาไรสุทธิต่อหุน้
ตามงบการเงินงวด 3 เดือนแรกปี 2556 หากคานวณแบบ Fully-Diluted ลดลงจาก 0.21 บาทต่อหุน้ เหลือเท่ากับ 0.14 บาทต่อ
หุน้ อนึ่ง บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ ทุนและเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ เพื่อนาเงินที่ได้รบั ไปใช้ในการขยายสินเชื่อและชาระคืน
เงินกู้บางส่วน ดังนัน้ การพิจารณาถึ งผลกระทบจากการเพิ่ม ทุ น จึงควรคานึ งถึง ผลตอบแทนที่จะได้รบั จากการใช้เงินตาม
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วัตถุประสงค์ดงั กล่าวด้วย
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 12 เรือ่ งฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน)

นักลงทุนสัมพันธ์: นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
โทร:
0 2693 5555
แฟกซ์: 0 2167 3206
ทีอ่ ยู:่
48/7-8 ชัน้ 6 และ 7 อาคารสยามอินดิก้า ซอยรัชดาภิเษก 20 (ปรีชาคอมเพล็กซ์) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรอ่ำนรำยละเอียดข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกำรตัดสิ นใจลงทุน
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