บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

1. ปัจจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรือ “SP 1979”)
นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อ มูลปจั จัยความเสี่ยง รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้
ปจั จัยความเสีย่ งที่ระบุในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยความเสีย่ งที่ประเมินจากสถานการณ์ปจั จุบนั ทัง้ นี้ อาจมีความเสีย่ งอื่นๆ ที่บริษทั ฯ
ไม่อาจทราบได้ในปจั จุบนั หรือเป็ นความเสีย่ งที่บริษทั ฯ พิจารณาว่าในปจั จุบนั ไม่มผี ลกระทบในสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ความเสี่ยงที่อ้างอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็ นข้อ มูลที่ได้ม าจากหน่ วยงานของรัฐและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ชื่อถือได้ ซึง่ บริษทั ฯ ไม่ได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ
ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982 จากัด (“SP 1982”) และบริษทั เงินสดทันใจ จากัด (“เงิ น
สดทันใจ” หรือ “FM”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั ฯ”) มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแยกตามประเภทหลักประกัน
โดยบริษทั ฯ และ SP 1982 ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อ แบบใช้เล่มทะเบียนรถ (“สินเชื่อจานาทะเบียนรถ”) รวมถึงบ้านและโฉนด
ที่ดนิ เป็ นหลักประกัน ส่วน FM ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใ หม่ (“สินเชื่อเช่าซื้อ”) และสินเชื่อส่วนบุคคล
แบบไม่มหี ลักประกัน (“สินเชื่อส่วนบุคคล”)
ปจั จัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมี
นัยสาคัญและแนวทางในการป้องกันความเสีย่ ง มีดงั นี้
1.1

ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์
1.1.1

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ นเชื่อจานาทะเบียนรถ และสิ นเชื่อเช่าซื้อ

ธุรกิจให้สนิ เชื่อจานาทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซือ้ มีการแข่งขันที่รุนแรงจากทัง้ ผูป้ ระกอบการรายใหม่ซ่งึ ส่วนใหญ่เป็ น
บริษทั ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มคี วามได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ าและฐานทุนขนาดใหญ่ ที่ต้องการเข้ามาใน
อุตสาหกรรมเนื่องจากมองเห็นอัตราผลตอบแทนทีส่ งู เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั ในเครือธนาคาร บริษทั เช่าซื้อหรือ
ลีสซิง่ ประกอบกับธุรกิจสินเชื่อจานาทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เป็ นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และ
อุปกรณ์สาหรับการดาเนินงานเป็ นจานวนมาก และไม่จาเป็ นต้องได้รบั อนุญาตจากหน่ วยงานใด ทาให้ผปู้ ระกอบการราย
ใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสาหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านัน้ ทาให้มคี ู่แข่งรายใหม่
เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึน้ นอกจากการแข่งขันจากผูป้ ระกอบรายใหม่แล้วยังมีการแข่งขันจากผูป้ ระกอบรายเดิมใน
อุตสาหกรรมทีต่ ่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเช่น การเพิม่ ยอดจัด ขยายระยะเวลาผ่อนชาระ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ า เพื่อดึงดูด
ลูกค้าให้มาใช้บริการ
อย่างไรก็ดี ปจั จัยความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพียงอย่างเดียว
การที่กลุ่ม บริษทั ฯ มีประสบการณ์ ในธุรกิจ นี้ม านานกว่า 33 ปี ท าให้รู้จกั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นอย่างดี มีบริการที่
เข้าถึงความต้องการของลูกค้า มีสาขาและการให้บริการที่ครอบคลุมพืน้ ที่ท ั ่วทุกภูมภิ าค โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม
2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสาขาเปิ ดให้บริการจานวน 385 สาขาและพนักงานประจาตัวแทนจาหน่ ายรถจักรยานยนต์จานวน
32 ราย ครอบคลุมตัวแทนจาหน่ าย 23 ร้าน มีการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ขนาดใหญ่และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามชาระค่างวด ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีความได้เปรียบ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นและสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั ในเครือ
ธนาคาร จะเน้นการปล่อยสินเชื่อสาหรับตลาดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลูกค้าเกรดเอ ส่วนบริษทั เช่าซื้อหรือลิสซิง่ เน้นการ
ให้บริการแก่ผตู้ ้องการซื้อรถใหม่ หรือรถมือ สอง สาหรับลูกค้าตลาดบนหรือกลาง ในขณะที่กลุ่มบริษทั ฯ เน้น ธุรกิจการ
ให้บริการสินเชื่อจานาทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดนิ กับผูท้ ่มี คี วามต้องการใช้เงินซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของ
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั ในเครือธนาคาร แต่มกี รรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ รถ ทีด่ นิ
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1.1.2

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ นเชื่อส่วนบุคคล

ทีผ่ า่ นมา ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ได้รบั สูงกว่าการปล่อย
สินเชื่อบัตรเครดิต ทาให้มที งั ้ ผู้ประกอบการทัง้ ที่เป็ นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเข้ามา
แข่งขันในธุรกิจดังกล่าวเพิม่ มากขึ้น โดยในช่วงปี 2553-2555 ยอดสินเชื่อส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก
187,491 ล้านบาท ในปี 2553 เป็ น 251,459 ล้านบาท ในปี 2555 หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 15.83 ต่อปี
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ย งดังกล่าว แต่คาดว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญ เนื่องจากผู้ประกอบที่เป็ นสถาบันการเงินจะเน้ นกลุ่มลูกค้าระดับเกรดเอ ในขณะที่กลุ่มบริษทั ฯ จะเน้นกลุ่ม
ลู ก ค้า ระดับ เกรดบีโ ดยเจาะกลุ่ ม เป้ าหมายที่เ ป็ น ข้า ราชการ พนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ ผู้ใ หญ่ บ้ า น ที่ก ลุ่ ม บริษ ัท ฯ มี
ความคุน้ เคยและความเข้าใจในพฤติกรรมการชาระหนี้ ประกอบกับกลุ่มบริษทั ฯ มี เจ้าหน้าที่สาขาทั ่วประเทศที่เน้นการ
ทากิจกรรมทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีความเชื่อมั ่นในศักยภาพ
การแข่งขัน
1.1.3

ความเสี่ ย งจากกรณี ที่คาว่า "ศรีส วัส ดิ์ " ซึ่ งเป็ นถ้อยคาบางส่ วนของชื่ อของบริ ษัทฯ และ SP 1982
ใกล้เคียงกับชื่อทางการค้าของผู้ประกอบการรายอื่น

ในปจั จุบนั คาว่า "ศรีสวัสดิ ์" ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ฯ และ SP 1982 นัน้ มีลกั ษณะเป็ นชื่อทางการค้าและ/
หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ประเภทลีสซิง่ รายอื่นซึ่งเป็ นบริษทั ในเครือของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ("ผูใ้ ห้บริการรายอื่น") ดังนัน้ ประชาชนทั ่วไปหรือผูใ้ ช้บริการของบริษทั ฯ อาจเข้าใจผิดว่า (ก) บริษทั ฯ และ SP
1982 เป็ นบริษทั ในกลุ่มของผูป้ ระกอบการรายอื่น (ข) ผูป้ ระกอบการรายอื่นดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ฯ หรือ
(ค) บริการของบริษทั ฯ, SP 1982 และผูป้ ระกอบการรายอื่นเป็ นบริการเดียวกันหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจส่งผล
ให้บริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 มีความเสีย่ งอย่างมีนัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากสาเหตุดงั กล่าว สาหรับ
ในด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการรายอื่นอาจใช้สทิ ธิทางศาลเพื่อขอให้บริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 ระงับการใช้คาว่า "ศรี
สวัสดิ ์" เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 หรือเพื่อขอให้บริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 ชาระ
ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีดงั กล่าว รวมถึง บริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 อาจต้องชี้แจง โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
เพิม่ เติมต่อประชาชนทั ่วไปว่าบริษทั และ/หรือ SP 1982 หรือการประกอบธุรกิจของบริษทั และ/หรือ SP 1982 ไม่มสี ่วน
เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้บริการรายอื่นแต่ประการใด
อย่างไรก็ดี แม้วา่ บริษทั ฯ และ SP 1982 จะมีความเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น หากแต่ในการดาเนินธุรกิจนัน้ บริษทั ฯ และ SP
1982 มิได้ใช้ถ้อยคาดังกล่าวหรือใช้ช่อื ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ แผ่นพับ การ
โฆษณาหรือเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของกิจการส่งเสริมการขายหรือการให้บริการ (Promotion) ของบริษทั ฯ แต่ประการใด
โดยบริษทั และ SP 1982 ใช้วลีวา่ "มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ" รวมถึงเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็ นรูปห้าเหลี่ยมที่มเี ส้นเว้า
ในส่วนฐาน โดยมีวลีดงั กล่าวอยู่ภายในรูปห้าเหลี่ยมนัน้ ซึ่งมิได้สอดคล้องกับชื่อทางการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้า
ของผูป้ ระกอบการรายอื่นแต่ประการใด รวมถึงบริษทั ฯ และ SP 1982 มีความระมัดระวังรอบคอบเป็ นอย่างยิง่ ในการใช้
ถ้อยคาดังกล่าวในการดาเนินการธุรกิจของบริษทั ฯ และ SP 1982 ในประการอื่นนอกเหนือจากการอ้างอิงเพื่อเป็ นชื่อ
ของบริษทั และ SP 1982
นอกจากนี้ บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั ฯได้พจิ ารณาประเด็น
ดังกล่าวและมีความเห็นว่าบริษทั ฯ และ SP 1982 มีเจตนาที่จะใช้คาว่า "ศรีสวัสดิ ์" เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ฯ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษทั จากัด และกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดเท่านัน้ ซึ่งถือเป็ นการกาหนดชื่อของบริษทั
ตามกระบวนการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยถือว่ าเป็ นการใช้คา
สามัญเพื่อเป็ นชื่อของบริษทั ซึง่ ไม่รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ รวมถึงบริษทั ฯ และ SP 1982 มิได้
มีเจตนาทีจ่ ะให้ประชาชนทั ่วไปมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับถ้อยคาดังกล่าวหรือเกี่ยวกับการให้บริการของบริษทั ฯ และ SP
1982 กับผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงบริษทั ฯ และ SP 1982 มิได้มเี จตนาที่จะใช้ถ้อยคาดังกล่าวเพื่อเป็ นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษทั ฯ และ SP 1982 แต่ประการใด ดังนัน้ การใช้คาว่า "ศรีสวัสดิ ์" เพื่อเป็ นส่วน

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
หนึ่งของชื่อของบริษทั ฯ และ SP 1982 ไม่น่าจะถือเป็ นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่น
ของผูใ้ ห้บริการรายอื่นหรือเป็ นการดาเนินการที่กระทบซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผู้
ให้บริการรายอื่นแต่ประการใด
1.2

ความเสี่ยงด้านการอานวยสิ นเชื่อและหลักประกัน
1.2.1

ความเสี่ยงจากแนวโน้ มการเกิ ดหนี้ สูญสูงขึน้

การดาเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อจานาทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซือ้ ในปจั จุบนั ไม่มขี อ้ จากัดจากหน่ วยงานใดๆ ของภาครัฐ และ
เป็ นธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกฎหมายพิเศษ ทาให้ผู้ประกอบการในธุรกิจ ดังกล่าวสามารถขยายธุรกิจได้
อย่างเต็มทีต่ ามศักยภาพของบริษทั เอง ธุรกิจนี้จงึ มีความเสีย่ งจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หากขาดความระมัดระวัง
ในการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อ หรือขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี
อย่า งไรก็ต าม กลุ่ ม บริษทั ฯ ได้ก าหนดให้ม ีการพิจ ารณาสินเชื่อ อย่างเข้ม งวดทุ กขัน้ ตอนรวมทัง้ ให้ความส าคัญ กับ
คุณภาพของสินเชื่อโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า และผูค้ ้าประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบที่ใช้พจิ ารณา
ความสามารถในการผ่อนชาระหนี้ของลูกค้า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ เชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เป็ นจานวน 106.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.45 ของสินเชื่อทัง้ หมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.38 ของสินเชื่อทัง้ หมด พบว่าอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ต่อสินเชื่อรวมเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 0.07 ในขณะทีบ่ ริษทั มีการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 213.38 ล้านบาท และ 222.10 ล้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญต่อสินเชื่อรวม เท่ากับ 5.36 และ 5.14 ตามลาดับ
หน่วย: ล้านบาท
สินเชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
สินเชือ่ รวม (Gross)
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชือ่ รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
% อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม

1.2.2

31 ธันวาคม 2555
94.83
3,981.25
2.38
213.38
5.36

31 มีนาคม 2556
106.02
4,323.20
2.45
222.10
5.14

ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รบั ความเสียหายจากอัคคีภยั

สัญ ญาสิน เชื่อ และหลัก ฐานแสดงกรรมสิท ธิ ์ในหลัก ประกัน ถือ เป็ น สิน ทรัพย์ห ลักในการด าเนิ น ธุรกิจ บริก ารสิน เชื่อ
เนื่องจากในกรณีท่ีลูกค้าค้างชาระค่างวดเกินกาหนด กลุ่มบริษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้หลักฐานดังกล่าวในการดาเนินคดีทาง
กฎหมาย หากในกรณีทห่ี ลักฐานการให้สนิ เชื่อสูญหายหรือได้รบั ความเสียหายจากอัคคีภยั อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากเหตุดงั กล่าว และมีมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจัดให้ม ีห้องเก็บเอกสาร
สาคัญ เพื่อจัดเก็บซองสัญ ญาและหลักประกันก่อ นที่จะจัดส่งสัญ ญาพร้อ มหลักประกันทุ กซองให้แก่สถาบันการเงิน
จัดเก็บต่อไป ยกเว้นซองสาหรับหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ ซ่งึ จะจัดเก็บที่ห้องเก็บเอกสารสาคัญของบริษทั ฯ
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินธุรกิจเนื่องจากเป็ นสินเชื่ อที่มรี ะยะเวลาการให้สนิ เชื่อที่สนั ้ และยอดจัดที่ต่ า
โดยห้องเก็บเอกสารสาคัญ มีการควบคุมการเข้าออกที่รดั กุมและมีการทาประกัน อัคคีภยั โดยเจ้าของสถานที่ นอกจากนี้
กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีนโยบายการเก็บเอกสารทัง้ หมดในรูป ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสารองข้อมูลทัง้ หมดเป็ นประจา
ทุกวันไว้ในอีกสถานทีห่ นึ่ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการได้รบั ความเสียหายจากภัยต่างๆ
1.2.3

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติ ดตามหลักประกันได้

เนื่องจากหลักประกัน สินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่ม บริษทั ฯ เป็ นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมี
ความยากในการติดตามหลักประกันหากลูกค้าค้างชาระค่างวด มากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์อ่นื ๆ เช่น
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บ้าน ทีด่ นิ เป็ นต้น หากกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนามาขายและชาระหนี้ได้ ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ โดยตรง
เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กบั บุคคล และ/หรือหลักประกันและ/หรือผูค้ ้า
ประกันทีม่ ที อ่ี ยูห่ รือภูมลิ าเนาในพืน้ ที/่ เขตทีส่ าขาของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ และยังกาหนดให้พนักงานสาขาที่ประจาในเขต
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานทีจ่ ริงเพื่อยืนยันที่อยู่ของหลักประกันว่าตรงกับที่ลูกค้าแจ้งหรือไม่ ในกรณีท่ีลูกค้าค้างชาระค่า
งวด กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดให้เจ้าหน้าทีป่ ระจาสาขาออกสารวจและติดตามหลักประกันโดยไม่ช ักช้าเพื่อลดโอกาสที่ลูกค้า
จะนาหลักประกันออกนอกพื้นที่ อีกทัง้ การมีเครือข่ายสาขาจานวนมากถึง 385 สาขา ครอบคลุม ทุกภูม ิภาค ทาให้
สามารถช่วยติดตามหลักประกันได้อกี ทางหนึ่ง
1.2.4

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินรอการขาย

สาหรับธุรกิจสินเชื่อ จานาทะเบียนรถและสินเชื่อ เช่าซื้อ เมื่อ ลูก ค้าค้างช าระค่างวดตัง้ แต่ 3 งวด กลุ่ม บริษทั ฯ จะ
ดาเนิ นการส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญ ญา หากลูกค้าไม่ม าเจรจาชาระหนี้ภ ายใน 30 วัน กลุ่ม บริษทั ฯ สามารถยึด
หลักประกันเพื่อจาหน่ ายผ่านทางสาขา เพื่อนาเงิน ที่ได้รบั มาชาระหนี้คงค้างของลูก ค้า ในกรณีท่ไี ม่สามารถจาหน่ าย
หลักประกันทีย่ ดึ มาได้กจ็ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
อนึ่ง กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาจากรถที่อยู่ในความนิยมของตลาด หรือที่ดนิ ที่ตงั ้ อยู่
ในเมือ งใหญ่ เพื่อ ลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่อ งในการจาหน่ ายหลักประกัน ทัง้ นี้ เมื่อ ยึดหลัก ประกันแล้ว
เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดเก็บและดาเนินการจาหน่ าย ณ สาขาที่ยดึ หลักประกัน ในกรณีท่สี าขาไม่สามารถจาหน่ ายหลักประกันได้
ภายใน 60 วัน กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายให้กระจายหลักประกันไปจาหน่ายยังสาขาอื่นเพื่อเพิม่ โอกาสในการขายและได้รบั
คืนมูลหนี้ สาหรับราคาขายหลักประกัน กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดโดยอ้ างอิงจากมูลหนี้คงค้างซึ่ง โดยปกติจะต่ ากว่าราคา
ตลาดโดยทั ่วไป ดังนัน้ ราคาจาหน่ ายหลักประกันที่ยดึ มาจึงมีราคาน้อยกว่าราคาตลาดทาให้สภาพคล่องในการจาหน่ าย
เพิม่ มากขึน้
1.2.5

ความเสี่ยงจากการจาหน่ ายทรัพย์สินรอการขายไม่ค้มุ มูลหนี้

กลุ่มบริษทั ฯ จะทาการยึดหลักประกันเมื่อลูกค้าค้างชาระค่างวดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้และจะนาหลักประกันมาขาย
ทอดตลาดโดยผ่านสาขา หรือเปิ ดประมูลให้แก่บุคคลทั ่วไป หากยอดหนี้คงค้างของลูกค้าสูงกว่ามูลค่าของหลักประกันที่
จาหน่ ายได้ และไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างจากลูก ค้าหรือผู้ค้าประกันได้ บริษทั ฯ ก็จะมีผลขาดทุนจากการจาหน่ าย
หลักประกัน ซึง่ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว ในการพิจารณาและอนุ มตั วิ งเงินสินเชื่อจานาทะเบียนรถและที่ดนิ กลุ่มบริษทั ฯ จะตรวจสอบ
และประเมินมูลค่าหลักประกัน อย่างระมัดระวัง และกาหนดวงเงินสินเชื่อ ที่มสี ่วนลดจากราคาตลาดของหลักประกัน
ประมาณ 30-70% ขึ้นกับประเภท รุ่น ความนิยมของหลักประกัน จึงทาให้ยอดหนี้คงค้างมีมูลค่าน้ อยกว่าราคาขาย
ทอดตลาดหลักประกัน ในปี 2555 SP 1979 และ SP 1982 มีกาไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขายจานวน 2.76 ล้าน
บาท และ 1.74 ล้านบาท สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดนโยบายตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของทรัพย์สนิ รอการขาย ในอัตราร้อยละ 30 ของยอดมูลหนี้ ณ วันที่ยดึ หลักประกัน ซึ่งเป็ นอัตราที่ฝา่ ยบริหารประเมิน
โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
นอกจากนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้นามูลค่าของทรัพย์สนิ รอการขายที่จาหน่ ายได้จริงไปเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณากาหนด
วงเงินสินเชื่อใหม่อยูเ่ สมอ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั มีมลู ค่าทรัพย์สนิ รอการขายตามราคาต้นทุนจานวน
61.32 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.97 ของสินทรัพย์รวม มีค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน 8.76 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.27
ของราคาต้นทุน
กาไรจากการขายสินทรัพย์ (ล้านบาท)
SP 1979
SP 1982

31 ธันวาคม 2555
2.76
1.74
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31 มีนาคม 2556
0.64
1.26

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
กาไรจากการขายสินทรัพย์ (ล้านบาท)
FM
รวม

1.3

31 ธันวาคม 2555
(3.25)
1.25

31 มีนาคม 2556
(6.34)
(4.44)

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
1.3.1

ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้ องร้องดาเนิ นคดี

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อจานารถ และสินเชื่อเช่าซือ้ ไม่อยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะของหน่ วยงานใด กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ และกฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค ซึ่งกลุ่มบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและทาตามกฎหมายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด โดยใช้สญ
ั ญาเช่าซือ้ สัญญากูเ้ งิน ตามแบบมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
สาหรับกิจการสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินการโดยยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนดให้บริษทั ฯ เรียกเก็บ
ดอกเบี้ยจากลูกค้าได้ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ทัง้ หมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ กลุ่มบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษทั ฯ อย่าง
ถูกต้องมาโดยตลอด และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้องดาเนินคดีจากกลุ่มลูกหนี้ท่ปี ล่อยสินเชื่อ กลุ่มบริษทั ฯ ก็ยงั คง
ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกรณีลูกค้าร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ซึ่งหากเกิดกรณีดงั กล่าว ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจและการดาเนินงาน ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงเน้นทาการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึง ให้ความสาคัญตัง้ แต่การประเมินความสามารถชาระหนี้ ของลูกค้าและผู้ค้าประกันเพื่อลดโอกาส
การผิดนัดชาระหนี้อนั จะนาไปสูก่ ารยึดหลักประกันหรือฟ้องร้อง ในกรณีมกี ารค้างชาระ บริษทั ฯ ก็มนี โยบายติดตามหนี้ท่ี
ชัดเจนเป็ นธรรม และเป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย บริษทั ฯ จึง เชื่อ ว่าโอกาสที่กลุ่ม บริษทั ฯ จะถูกร้อ งเรียนหรือ
ฟ้องร้องดาเนินคดีจากลูกค้ามีน้อยมาก
1.3.2

ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิ จสิ นเชื่อจานาทะเบียนรถและสิ นเชื่อเช่าซื้อของภาครัฐ

ปจั จุบนั ธุรกิจให้สนิ เชื่อจานาทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ นิ รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อ ไม่มขี อ้ จากัดจากหน่ วยงานใดๆ ของ
ภาครัฐ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ามากากับดูแล
สัญญาเช่าซื้อ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐพิจารณาเข้ามากากับดูแลผู้
ประกอบธุรกิจสินเชื่อ จานาทะเบียนรถและสินเชื่อ เช่าซื้อ เพื่อ ควบคุม ให้การดาเนิ นงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน หรือ
ควบคุมอัตราดอกเบีย้ ก็อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ปจั จุบนั กลุ่ม บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยใช้กากับสถาบันการเงิน เช่น
นโยบายการรับรู้รายได้แ ละการหยุดรับรู้รายได้ ดังนัน้ บริษทั ฯ เชื่อมั ่นว่าการเข้ามากากับดูแลภาครัฐในอนาคตจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมี นัยสาคัญ ทัง้ นี้หากภาครัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามา
ควบคุม เรื่อ งอัตราดอกเบี้ย บริษทั ฯ จะต้อ งหาแหล่งเงินทุ นที่ม ีต้นทุ นที่ต่ า เพื่อรักษาส่วนต่างดอกเบี้ยให้อ ยู่ระดับที่
เหมาะสม หรือหากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการประเภทเช่าซื้อ มากขึน้ จะเป็ นการกดดันต่อผูป้ ระกอบการราย
เล็กๆ ที่ยงั ไม่มรี ะบบการทางานที่เป็ นมาตรฐาน และเป็ นการสร้างกาแพงป้องกันมิให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาใน
ธุรกิจประเภทนี้ได้งา่ ยเหมือนเช่นในอดีต
1.3.3

ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ

สาหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกันอยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนัน้ หากมีการ
ออกกฎหมายหรือ ข้อ บัง คับ ที่เกี่ยวข้อ งกับการดาเนิ น ธุรกิจของกลุ่ม บริษ ัท ฯ อาจส่ง ผลให้ก ลุ่ม บริษ ัท ฯ จาเป็ น ต้อ ง
ปรับ เปลี่ย นวิธีก ารปฏิบ ัติง านบางอย่า งเพื่อ ให้ส อดคล้ อ งกับ ข้อ ก าหนด ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบต่ อ ธุร กิจ และผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 6

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้ม ีการติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อ กาหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
1.4

ความเสี่ยงด้านการเงิน
1.4.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้

กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้หลักได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเชื่อ ซึ่งเป็ นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
ในสัญญา ในขณะที่มคี ่าใช้จ่ายสาคัญได้แก่ต้นทุนเงินกู้ยมื สถาบันการเงิน ซึ่งกาหนดเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากมี
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย โดยเฉพาะในกรณีท่ี
อัตราดอกเบี้ย เพิ่ม สูงขึ้นจะส่งผลต่อ ต้นทุ นเงินกู้ ยืม ที่สูงขึ้น ท าให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ลดลง ย่อ มจะมีผลกระทบ
โดยตรงกับผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี ปจั จุบนั อัตราดอกเบีย้ รับและจ่ายของกลุ่มบริษทั ฯ ยังมีสว่ นต่างอยูพ่ อสมควร หากอัตราดอกเบี้ยปรับเพิม่ ขึน้
บริษทั ฯ เชื่อว่ารายได้ของกลุ่มก็ยงั คงเพียงพอและครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทัง้ สัญญาให้บริการสินเชื่อ
ของกลุ่มบริษทั ฯ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ของมูลหนี้ เป็ นสัญญาระยะสัน้ ถึงปานกลาง ไม่เกิน 2 ปี ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มี
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเพียงช่วงสัน้ ไม่เกิน 1 ปี และบริษทั ฯ ยังลดความเสีย่ งได้จากสัญญาให้
สินเชื่อ ใหม่ ซึ่งสามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้อ งกับต้นทุ นการเงินของกลุ่ม บริษทั ฯ ได้ นอกจากนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลาสัน้ ถึง ปานกลาง ประกอบกับภายหลังจากบริษทั ฯ ได้รบั อนุ ญาตให้เสนอขาย
หุน้ ต่อประชาชนและนาหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ก็จะมีเงินทุนจาก
การระดมทุนเพิม่ เติมและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ลงได้
1.4.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งหาแหล่งเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

จากลักษณะการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ ของกลุ่ม บริษทั ฯ เพื่อ ให้การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้สินเชื่อ จะต้องมี
แหล่งเงินทุนที่เพียงพอรองรับการดาเนินการ ทัง้ นี้ปจั จุบนั แหล่งที่มาของเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อของกลุ่มบริษทั ฯ
ได้แก่ เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน 2 แห่ง เงินกู้ยมื ระยะสัน้ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหนี้กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั ฯ มียอดเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินคงเหลือ 2,879.34 ล้านบาท หาก
พิจารณาสัดส่วนเงินกู้ยืม แยกตามสถาบันการเงินพบว่า กลุ่ม บริษทั ฯ พึ่ งพิงสัดส่วนเงินกู้ จากแต่ละสถาบันการเงิน
สัดส่วนร้อยละ 35 และร้อยละ 20 ของแหล่งที่มาของเงินทุน รวม หากกลุ่มบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินกู้จากสถาบันการเงิน
ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี แม้วา่ บริษทั ฯ จะกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเป็ นหลัก แต่ท่ผี ่านมา กลุ่มบริษทั ฯ มีการดาเนินงานและประวัติ
การชาระคืนเงินกู้ท่ดี มี าโดยตลอด รวมทัง้ สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการเงิน อย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยลดความเสีย่ ง
จากการไม่ได้รบั เงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกได้ ประกอบกับภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ สามารถนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุนมาชาระคืนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินเพื่อลดการพึง่ พิงดังกล่าวลง
ได้ระดับหนึ่ง
1.4.3

ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสิ นเชื่อที่ได้รบั

เนื่องจากงวดการผ่อนชาระของสินเชื่อสาหรับ รถจักรยานยนต์ (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21 ของยอดลูกหนี้สนิ เชื่อ ณ 31
มีนาคม 2556) มีระยะเวลาไม่เกิน 18 งวด และสินเชื่อสาหรับรถ 4 ล้อ (สัดส่วนร้อยละ 50 ของยอดลูกหนี้สนิ เชื่อ ณ 31
มีนาคม 2556) มีระยะเวลาไม่เกิน 36 งวด ในขณะที่แหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินรวม 2,879.34 ล้าน
บาท และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 1,283.47 ล้านบาท จึงทาให้มคี วามเสีย่ งจากหากธนาคารไม่
ต่ออายุสญ
ั ญาเงินกู้ หรือเจ้าหนี้เรียกคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าวคืนทันที
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
รายการ
ลูกหนี้ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ที่ถึงกาหนดชาระเกิน 1ปี
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินระยะสั้นที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

จานวน (ล้านบาท)
2,880.47
1,220.63
5,411.21
3,812.60

ร้อยละเทียบกับสิ นทรัพย์รวม
53.23
22.56
100.00
70.46

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งและเป็ นลูกค้าที่ดขี องสถาบันการเงิน และไม่เคยมีปญั หาด้านการเงิน
หรือการผิดนัดชาระหนี้ นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในการจ่ายชาระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ บริษทั ฯ ได้เตรียมความ
พร้อมในการหาแหล่งเงินกู้อ่นื รวมถึงการระดมทุนจากประชาชนในครัง้ นี้ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและบริหารแหล่งเงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อตั ราการเติบโต
ของสินเชื่อในอนาคต เพื่อ วิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับและสอดคล้องกับเงื่อนไข
สินเชื่อดังกล่าวและทาให้การดาเนินธุรกิจดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
1.5

ความเสี่ยงด้านพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ
1.5.1

ความเสี่ยงที่จะเกิ ดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา

กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อจานาทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซือ้ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน ซึ่งกลุ่ม
บริษทั ฯ กระจายอานาจอนุ มตั ิวงเงินให้ผู้จดั การสาขาสามารถอนุ มตั ิและจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าได้ทนั ทีในกรณีท่ไี ม่เกิน
อานาจอนุ มตั ิ และในกรณีท่ีลูกค้ามาผ่อนชาระค่างวดที่สาขา เจ้าหน้าที่การเงินประจาแต่ละสาขาจะเป็ นผูร้ บั เงินสดจาก
ลูกค้า จากลักษณะดังกล่าวกลุ่มบริษทั ฯ จึงอาจเผชิญความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว จึงได้วางระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบสาขาโดยการ
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลางสอบทานการปล่อยสินเชื่อ กับลูกค้าทุกครัง้
ทีไ่ ด้รบั สินเชื่อจากกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รบั เงินครบตามสัญญา และในทุกครัง้ ที่ลูกค้ามาผ่อนชาระค่างวดที่
สาขา เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลกลางให้กบั ลูกค้า อีกทัง้ ทางสานักงานใหญ่มรี ะบบการเฝ้าระวัง
หากสาขามียอดรับชาระเงินจากลูกค้ารวมเกินระดับที่บริษทั ฯ กาหนด ทางสานักงานใหญ่จะแจ้งให้สาขานาฝากเงินเข้า
ธนาคาร นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีหน่ วยงานตรวจสอบสาขาทาหน้าที่ออกปฏิบตั งิ านสุ่มตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อ
และการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็ นประจา โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานที่บริษทั ฯ วางไว้จะช่วยจากัดความเสียหาย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ไว้ในระดับทีไ่ ม่เป็ นสาระสาคัญต่อผลประกอบการ อีกทัง้ บริษทั ฯ มีมาตรการให้พนักงานที่สามารถรับเงินจาก
ลูกค้าหรือจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า ต้องมีเงินประกันหรือบุคคลค้าประกันการทางาน ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมา กลุ่ม
บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตของพนักงานน้อยมาก
1.6

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.6.1

ความเสี่ ยงจากการที่ บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญ ต่อ ประชาชนในครัง้ นี้ ก่อ นที่จะได้รบั ทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุ ญาตนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว เมื่อ วันที่ 7
สิงหาคม 2556 และบริษทั ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ
ในเบื้อ งต้นแล้วเห็นว่าบริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
อย่างไรก็ดี ก็ยงั คงมีความไม่แน่ นอนที่ หุ้นของบริษทั ฯ จะได้รบั อนุ ญ าตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอาจมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในตลาดรอง และ
อาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการจาหน่ายหลักทรัพย์ได้ตามราคาทีค่ าดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่สามารถ
เข้าจดทะเบียนได้
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