บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ โดยครอบครัวแก้วบุตตา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจานาทะเบียน
รถแก่ลูกค้าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์ จากนัน้ ได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ยงั มีความต้องการบริการทางการเงิน
อีกมากแต่ไม่มโี อกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบันการเงิน โดยการเปิ ดสาขาเพิม่ เติมในจังหวัดต่างๆ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อจานาทะเบียนรถ สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านสาขา
ทัง้ หมด รวม 385 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) ภายใต้เครื่องหมายบริการ/ชื่อทางการค้า “มีบ้าน มีรถ เงิ น
สดทันใจ” ด้วยจุดเด่นที่ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึง
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยทั ่วไปในภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมภิ าคของประเทศ
ความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญ สรุปได้ดงั นี้
ปี

พัฒนาการที่ สาคัญ

2522-2543

- ครอบครัวแก้วบุตตาเริม่ ดาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเชื่อโดยใช้
ทะเบียนกรรมสิทธิ ์รถทุกประเภทเป็ นหลักประกัน หรือสินเชื่อจานาทะเบียนรถ
- ขยายธุรกิจเพื่อ รองรับความต้อ งการบริการสินเชื่อ ที่เพิ่ม ขึ้น โดยทยอยเปิ ดสาขาเพิ่ม เติม ไปใน
จังหวัดต่างๆ นับเป็ นผูบ้ ุกเบิกสินเชื่อประเภทรถแลกเงิน

2550

- ขายธุรกิจเดิมซึง่ รวมถึงสาขาและเครื่องหมายบริการให้แก่ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมรายหนึ่ง

2551

- จัดตัง้ บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (“SP 1979” หรือ “บริ ษทั ฯ”) (เดิมชื่อ บริษทั พีวี
แอนด์เคเคเซอร์วสิ 2008 จากัด) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ยังไม่มกี ารประกอบธุรกิจ

2552

- ซื้อบริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จากัด (“SP”) (เดิมชื่อ บริษทั พาวเวอร์ 99 จากัด) ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบ
ธุรกิจรับจ้างจัดเก็บหนี้และบริการสินเชื่อจานาทะเบียนรถ (สาขา <100)
- SP ภายใต้การบริหารของกลุ่ม ขยายธุรกิจรับจ้างจัดเก็บหนี้และบริการสินเชื่อ และเพิม่ สาขาเป็ น
136 สาขา

2553-2554

- บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเป็ น 5 ล้านบาทและเริม่ ดาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
จานารถทุกประเภท รวมถึงการให้บริการสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย ภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ
เงินสดทันใจ”
- ปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม โดยบริษทั ฯ ซือ้ บริษทั 2 บริษทั ทีไ่ ม่มกี ารประกอบธุรกิจ
- บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982 จากัด (“SP 1982”) (เดิมชื่อบริษทั เค.พี.เอ็น.โฮลดิง้ จากัด)
- บริษทั เงินสดทันใจ จากัด (“FM”) (เดิมชื่อ บริษทั เจ.ดี.ที.มันนี่ เซอร์วสิ จากัด)
- บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเป็ น 200 ล้านบาท
- รับโอนธุรกิจเดิมจาก SP ด้วยการซื้อและรับโอนบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยมื และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
มาดาเนินการทีบ่ ริษทั ฯ และที่ SP 1982
- ขยายสาขาเพิม่ เป็ น 265 สาขาในสิน้ ปี 2554
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2.2

ปี

พัฒนาการที่ สาคัญ

2555-2556

- บริษทั ฯ จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจาก 200 ล้านบาทเป็ น 750 ล้านบาท
- ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุ มตั ใิ ห้
แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100
บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาทและเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็ น 1,000 ล้าน
บาท โดยการเพิม่ ทุนจานวน 250 ล้านบาท แบ่งเป็ น 250 ล้านหุ้น และจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่
ประชาชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
- จดทะเบียนแปรสภาพบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
- ณ 31 มีนาคม 2556 มีจานวนสาขาทัง้ สิน้ 385 สาขา

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
2.2.1 โครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจอยู่ 2 บริษทั คือ บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982
จากัด และ บริษทั เงินสดทันใจ จากัด
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ให้บริการสินเชื่อ แบบมีหลักประกัน ส าหรับ หลักประกัน
ประเภทรถ ยกเว้นรถยนต์สล่ี อ้
99.99%

99.99%

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982 จากัด (“SP 1982”)

บริษทั เงินสดทันใจ จากัด (“FM”)

ให้ บ ริ ก าร สิ น เชื่ อ แบบมี ห ลั ก ประกั น ส าหรั บ
หลักประกันประเภท รถยนต์สล่ี อ้ บ้านและทีด่ นิ

ให้บ ริก ารสิน เชื่อ เช่ าซื้อ รถจัก รยานยนต์ ใหม่ และ
สินเชือ่ ส่วนบุคคล

2.2.2 การดาเนิ นธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน ภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ”
สินเชื่อเช่าซือ้ จักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยแบ่งการให้บริการตามประเภทสินเชื่อและหลักประกันดังนี้
บริษทั ฯ และ SP 1982 ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ประเภทรถ บ้านและที่ดนิ โดยบริษทั ฯ เป็ นผู้ให้สนิ เชื่อ
สาหรับหลักประกันประเภทรถทุกชนิด ยกเว้นรถยนต์สล่ี อ้ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถ
บัส รถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ รถไถนาและรถเกี่ยวข้าว และ SP 1982 เป็ นผูใ้ ห้สนิ เชื่อสาหรับ
หลักประกันประเภทรถยนต์สล่ี อ้ รวมถึงบ้าน ทีด่ นิ ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด
ในการขอสินเชื่อรถ ผูข้ อสินเชื่อต้องเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในเล่มทะเบียน เพื่อทานิตกิ รรมสัญญากับกลุ่มบริษทั ฯ ใน 2
ลักษณะ ได้แก่ สัญญาเงินกู้ หรือสัญญาเช่าซื้อ โดยในกรณีสญ
ั ญาเงินกู้ ผูข้ อสินเชื่อต้องส่งมอบเล่มทะเบียนให้แก่กลุ่ม
บริษทั ฯ เป็ นหลักประกันการกู้ยมื โดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ สาหรับกรณีสญ
ั ญาเช่าซื้อ ผูข้ อสินเชื่อจะต้องจด
ทะเบียนโอนรถให้กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์
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สาหรับสินเชื่อบ้านและที่ดนิ ผูข้ อสินเชื่อต้องเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในโฉนดที่ดนิ และทานิตกิ รรมสัญญากับกลุ่มบริษทั ฯ
ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ สัญญากูย้ มื และจดจานองทีด่ นิ เป็ นหลักประกัน หรือสัญญาขายฝาก
สาหรับ FM เป็ นผูใ้ ห้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ จักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีบญ
ั ชีลูกหนี้สนิ เชื่อจานาทะเบียนรถตามสัญญาเงินกู้รวม 2,265.74 ล้านบาท
บัญชีลูกหนี้สนิ เชื่อ จานาทะเบียนรถตามสัญญาเช่าซื้อรวม 1,171.63 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้สนิ เชื่อบ้านและที่ดนิ รวม
601.98 ล้านบาท และบัญชีลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคลรวม 308.19 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 52.11 ร้อยละ 26.95 ร้อยละ 13.85 และร้อยละ 7.09 ของสินเชื่อรวม ตามลาดับ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ บริการต่อภาษี บริการจดทะเบียน บริการประกันภัย เป็ นต้น
2.3

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ตามงบการเงินรวม สาหรับปี 2553 – 2555 และงวด 3 เดือนแรกสาหรับปี 2556 ดังนี้
งบการเงิ นรวม
ธุรกิ จหลัก
รายได้ดอกผลเช่าซือ้
ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื
รวมรายได้จากธุรกิ จหลัก
รายได้อื่นๆ1/
รายได้รวม

ปี 5223
ปี 5254
ปี 5225
ม.ค.-มี.ค. 5226
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
131.32
308.74
440.06
117.18
557.24

23.57
55.40
78.97
21.03
100.00

233.64
431.11
664.97
199.05
863.80

27.04 303.55
49.92 726.61
76.96 1,030.16
23.04 275.99
100.00 1,306.15

23.24
55.63
78.87
21.13
100.00

86.55
221.84
308.39
89.56
397.95

21.75
55.74
77.49
22.51
100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้อ่นื ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการ ค่าใช้จา่ ยและค่าปรับ เป็ นต้น

2.4

เป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ในการรักษาความเป็ นหนึ่งในผู้นาการให้บริการสินเชื่อรายย่อย
แบบจานาทะเบียนรถ โดยมุง่ เน้นการให้บริการกับลูกค้าผูข้ าดโอกาสเข้าถึงบริการของสถาบันการเงิน ด้วยจุดเด่นที่ความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็ นธรรม บริษทั มีแผนที่จะเพิม่ สาขาทัง้ ในกรุงเทพ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัดทั ่วทุกภาค ให้ครอบคลุมฐานลูกค้ามากที่สุดอย่างมีป ระสิทธิภาพ และมีเป้าหมายในการขยายการให้สนิ เชื่อ
เพิม่ มากขึน้ ถึง 8,000 ล้านบาทในอีก 3 ปี ขา้ งหน้า โดยมีแนวทางการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
-

ขยายสาขาการให้บริการจาก ประมาณ 500 แห่ง ณ สิน้ ปี 2556 เป็ น 800 แห่ง ใน 3 ปี

-

พัฒนาเทคโนโลยีดา้ น IT เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ

-

เพิ่ม จานวนเจ้าหน้ าที่การตลาดและเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker) ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการและ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

-

ประเมินและวิเคราะห์คุณภาพลูกค้าอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มหี นี้เสียน้อยที่สุด และกาหนดวงเงินสินเชื่อที่เป็ นธรรม
แก่ลูกค้า

-

พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปจั จุบนั และมีประสิทธิภาพ และติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชดิ

-

เน้นความโปร่งใสในการอานวยสินเชื่อเพื่อเพิม่ ความเชื่อมั ่นของลูกค้าในกลุ่มบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ ในการขยายสินเชื่อ บริษทั ฯ คาดว่าจะมีแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เงินจากการเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้บางส่วน และวงเงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ทม่ี อี ยูใ่ นปจั จุบนั
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