บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียง
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษทั ฯ”)
ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งผูล้ งทุนสามารถขอได้จาก
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษทั ฯ ยื่นต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 28 - 30 เมษายน 2557)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย

:

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ” หรือ “SP 1979”)
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารสิน เชื่ อ แบบมีห ลัก ประกัน
ครอบคลุมรถทุกประเภท บ้านและที่ดนิ สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อ ส่ว นบุ คคลแบบไม่ มี
หลักประกัน
250,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้น
สามัญ ที่อ อกและเรีย กช าระแล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
บุคคลทัวไป
่
90,000,000 หุน้
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ 60,000,000 หุน้
นักลงทุนสถาบัน
100,000,000 หุน้
 รับ ประกัน การจ าหน่ า ยอย่ า งแน่ น อนทัง้ จ านวน
(Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจาหน่าย (Best Effort)

ประเภทธุรกิ จ

:

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

:

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

:

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย

:

ราคาเสนอขายต่อประชาชน

:

6.90 บาท/หุน้

มูลค่าการเสนอขาย

:

1,725,000,000 บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ในช่วง 90 วันก่อนหน้ า

ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ (par)

1.00 บาท/หุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี (book value)

1.51 บาท/หุน้
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ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
การกาหนดราคาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากสภาวะการซื้อขายหุ้น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: PER) ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ
6.90 บาท คิดเป็ น PER ทีป่ ระมาณ 8.96 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earning per share : EPS) จากกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ประจาปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 575.43 ล้านบาท หารด้วย
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้วปจั จุบนั ทีเ่ ท่ากับ 750 ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Earning per share : EPS)
เท่ากับ 0.77 บาทต่อหุน้
หากคานวณ EPS โดยใช้จานวนหุน้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ ซึง่ เท่ากับ 1,000 ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้
ปรับลด (Fully Diluted EPS) เท่ากับ 0.58 บาทต่อหุน้ ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายจะคิดเป็ น PER ทีป่ ระมาณ 11.90
เท่า ทัง้ นี้ การคานวณ PER ทัง้ สองกรณี คานวณจากผลการดาเนินงานในอดีต โดยทีย่ งั ไม่ได้พจิ ารณาถึงโอกาสใน
การเติบโตของผลการดาเนินงานในอนาคตอันเกิดจากเงินทีร่ ะดมทุนได้จากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ ซึง่ เป็ นปจั จัย
สาคัญปจั จัยหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั กลุ่มเช่าซือ้ แต่ลกั ษณะของบริการและ
ผลิตภัณฑ์ก็ยงั มีค วามแตกต่ างกันอย่า งมาก กล่ าวคือ บริษัทกลุ่มเช่าซื้อ ดาเนินธุร กิจให้สนิ เชื่อสาห รับ ลูกค้าที่ใ ช้
สินทรัพย์เป็ นหลักประกันเพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิการครอบครองและความเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในสิ
์ นทรัพย์นนั ้ ในขณะที่
บริษทั ฯ ให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้าทีค่ รอบครองและเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในสิ
์ นทรัพย์นนั ้ ๆ แล้ว แต่มคี วามต้องการใช้เงินและ
ใช้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อ ดังนัน้ การเปรียบเทียบราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ จึง
เปรียบเทียบกับ PER ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนการเปรียบเทียบกับ PER ของบริษทั
กลุ่มเช่าซือ้ โดย PER ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลีย่ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนาคม
2557 ถึง 18 เมษายน 2557 มีค่าเท่ากับ 15.59 เท่า ดังนัน้ PER ของหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายที่ 8.96 เท่า (คานวณจาก
กาไรสุทธิ ปี 2556) หรือ 11.90 เท่า (คานวณจากกาไรสุทธิปรับลดปี 2556) มีอตั ราส่วนลดจาก PER ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีป่ ระมาณร้อยละ 42.53 และ 23.67 ตามลาดับ
ทัง้ นี้ ในระหว่างปี 2555 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้ทาตกลงขายหุ้นสามัญที่ถอื อยู่ให้กบั กรรมการบริษัทฯ ท่าน
หนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ทัง้ นี้มูลค่ายุติธรรมของหุน้ บริษัทฯ ซึ่งประเมินโดยทีป่ รึกษา
ทางการเงินโดยวิธีคดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต (DCF) ซึ่งไม่มกี ารนาเงินปนั ผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมต่อหุน้ ณ วันทีใ่ ห้สทิ ธิในปี 2555 ทีเ่ ท่ากับ 5.83 บาทต่อหุน้
สาหรับข้อมูลบริษทั กลุ่มเช่าซือ้ จานวน 7 บริษทั สรุปได้ดงั นี้
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย
บริษทั
1. บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่
จากัด (มหาชน)
2. บริษทั เอเซียเสริมกิจ
ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
3. บริษทั กรุ๊ปลีส จากัด
(มหาชน)

ตัวย่อ
หลักทรัพย์
THANI
ASK
GL

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์มอื สอง
และรถยนต์ใหม่
ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ทุ ก
ประเภทและสินเชื่อส่วนบุคคล
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
ใหม่
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ตลาดรอง/
หมวดธุรกิจ
SET/
ธุรกิจการเงิน
SET/
ธุรกิจการเงิน
SET/
ธุรกิจการเงิน

ราคา P/E เฉลีย่
เฉลีย่
(เท่า)
4.06
10.83
17.01

9.27

4.99

21.30
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บริษทั
4. บริษทั ฐิตกิ ร จากัด
(มหาชน)
5. บริษทั ไมด้า ลิสซิง่
จากัด (มหาชน)
6. บริษทั ตะวันออก
พาณิชย์ลสี ซิง่ จากัด
(มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย
ตัวย่อ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตลาดรอง/
หลักทรัพย์
หมวดธุรกิจ
TK
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
SET/
และรถยนต์
ธุรกิจการเงิน
ML
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์
SET/
ธุรกิจการเงิน
ECL
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถ ประเภท
SET/
รถยนต์นั ่งส่วนบุคคล และรถตู้ รถ
ธุรกิจการเงิน
กระบะ

7. บริษทั จี แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน)

GCAP

ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ แก่ลูกค้าที่
ต้องการซือ้ เครื่องจักรกลการเกษตร

mai

ราคาเฉลี่ย P/E เฉลีย่
(เท่า)
9.53
11.12
1.01

7.92

1.02

13.22

2.11

9.84

ค่าเฉลี่ย

11.93

ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ: /1 ราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก คานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย
/2
PER เฉลีย่ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนาคม 2557 ถึง 18 เมษายน 2557

สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริหาร”
ที่ไม่ติด Silent Period

:

จานวน 66,589,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.66 ของจานวน
หุน้ สามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้

ตลาดรอง

:

SET

หมวดธุรกิ จ (SECTOR)

:

ธุรกิจการเงิน

เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน

:

เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น :
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
1. ขยายการปล่อยสินเชื่อและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินการ
2. ชาระคืนหนี้เงินกูบ้ างส่วน
รวม

จานวนเงิ นโดยประมาณ
(ล้านบาท)
1,207,500,000

ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ

517,500,000
1,725,000,000

ภายในปี 2557-2558
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล :
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยบริษัทฯ และบริษทั ย่อยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจ การ ทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ ดาเนิ นการตามนโยบายดัง กล่ า ว หรือ
เปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีก่ ารดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เช่น ใช้เป็ นทุนสารองสาหรับการชาระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษทั ฯ หรือกรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงสภาวะตลาด ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยในอนาคต เป็ นต้น
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ :
บริษทั ฯ และบริษัทย่อยให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อ ทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดนิ ผ่านสาขาทัง้ หมดรวม 602
สาขา ณ 31 ธันวาคม 2556 ภายใต้เครื่องหมายบริการ/ชื่อทางการค้า “มีบ้าน มีรถ เงิ นสดทันใจ” ด้วยจุดเด่นทีค่ วาม
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชดิ โดยให้บริการ
แก่ลกู ค้ารายย่อยทัวไปในภู
่
มภิ าคต่างๆ ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ
่
บริษทั ฯ มี
บริษทั ย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982 จากัด (“SP 1982”) และบริษทั เงินสดทันใจ จากัด (“เงิ นสด
ทันใจ” หรือ “FM”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริ ษัทฯ”) มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแยกตามประเภท
หลักประกัน โดยบริษทั ฯ และ SP 1982 ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อแบบใช้เล่มทะเบียนรถ รวมถึงบ้านและโฉนดทีด่ นิ เป็ น
หลักประกัน (“สิ นเชื่อทะเบียนรถ”) ส่วน FM ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่ (“สิ นเชื่อเช่าซื้อ”)
และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน (“สิ นเชื่อบุคคล”)
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เรือ่ งลักษณะการประกอบธุรกิจ และเรืองการประกอบธุ
่
รกิจแต่
ละสายผลิตภัณฑ์)
สัดส่วนรายได้ :
งบการเงินรวม
ธุรกิ จหลัก
รายได้ดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าซือ้
รายได้ดอกเบีย้ จากเงินให้กยู้ มื
รวมรายได้จากธุรกิ จหลัก
รายได้อื่นๆ/3
รายได้รวม

/1

5254
ล้านบาท
ร้อยละ
233.64
431.11
664.75
199.05
863.80

27.05
49.91
76.96
23.04
100.00

สาหรับปี
5225/2
ล้านบาท
ร้อยละ
303.55
726.61
1,030.16
275.99
1,306.15

23.24
55.63
78.87
21.13
100.00

2556
ล้านบาท
412.72
1,033.57
1,446.29
490.68
1,936.97

ร้อยละ
21.31
53.36
74.67
25.33
100.00

หมายเหตุ: /1งบการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2554 ทีจ่ ดั ทาโดยฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ โดยใช้งบการเงินรวมตรวจสอบของ SP 1979 และ
บริษัทย่อย คือ SP 1982 และ FM รวมกับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จากัด (บริษัทในกลุ่ม โดย
ปจั จุบนั เลิกดาเนินธุรกิจแล้ว)
/2
งบการเงินรวมสาหรับปี 2555 ทีป่ รับปรุงใหม่และแสดงเปรียบเทียบไว้ในงบการเงินรวมสาหรับปี 2556
/3
รายได้อ่นื ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าปรับ เป็นต้น
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ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ :
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และทีค่ าดว่าจะเป็ นภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. กลุ่มแก้วบุตตา /1 ประกอบด้วย
1.1 นางสาวธิดา แก้วบุตตา
1.2 นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
1.3 นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
1.4 นางจริยา แก้วบุตตา
2. นายมงคล สุนทรสุข
3. นายวีรศักดิ ์ คุณผลิน
4. นายสุทธิศกั ดิ ์ ชัยประดิษฐ
5. นางนัยน์ปพร รุ่งศรีรตั นวงศ์
6. นายณรงค์ฤทธิ ์ นันทยาภิรมย์
7. นางสาววรพร กิตติคุณ
8. นายทนง พิทยะ
9. นางสาวธิดา ณ วิเชียร
10. นางน้าใจ อิทธิพานิชพงศ์
11. นายเกษม พรทวีโภคทรัพย์
12. อื่นๆ /2
13. ประชาชนทัวไป
่
รวม

26 มิ ถนุ ายน 2556
จานวนหุ้น
ร้อยละ
605,089,800
80.67
56.25
421,911,900
63,177,900
8.42
60,000,000
8.00
8.00
60,000,000
37,500,000
5.00
15,000,000
2.00
15,000,000
2.00
11,250,000
1.50
7,900,000
1.05
7,814,900
1.04
7,500,000
1.00
3,845,300
0.51
3,750,000
0.50
3,266,900
0.44
32,083,100
4.28
750,000,000
100.00

ภายหลังการเสนอขายหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
605,089,800
60.51
42.19
421,911,900
63,177,900
6.32
60,000,000
6.00
6.00
60,000,000
37,500,000
3.75
15,000,000
1.50
15,000,000
1.50
11,250,000
1.13
7,900,000
0.79
7,814,900
0.78
7,500,000
0.75
3,845,300
0.38
3,750,000
0.38
3,266,900
0.33
32,083,100
3.20
250,000,000
25.00
1,000,000,000
100.00

หมายเหตุ /1 นับรวมกลุ่มครอบครัวซึง่ มิใช่การนับรวมการถือหุน้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
/2
ได้แก่ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคู่คา้ รวมจานวน 30 ราย

คณะกรรมการบริษทั :
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.ทนง
นายฉัตรชัย
นางสาวดวงใจ
นางสาวธิดา
นายสมยศ
นายอวยชัย
นายสุคนธ์
พล.ต.ท.ภาณุ
นายวีระชัย

พิทยะ
แก้วบุตตา
แก้วบุตตา
แก้วบุตตา
เงินดารง
สมกลิน่
กาญจนหัตถกิจ
เกิดลาภผล
งามดีวไิ ลศักดิ ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง :
1. ความเสีย่ งด้านการตลาดและกลยุทธ์
1.1. ความเสียงจากการแข่
่
งขันในอุตสาหกรรมสินเชือ่ ทะเบียนรถ และสินเชือ่ เช่าซื้อ
กลุ่มบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานาน มีความเชีย่ วชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามชาระ
ค่างวด และกลุ่มบริษทั ฯ เน้นให้บริการสินเชื่อกับผูท้ ม่ี คี วามต้องการใช้เงินซึง่ อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของ
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั ในเครือธนาคาร แต่มกี รรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ รถ ทีด่ นิ
1.2. ความเสียงจากการแข่
่
งขันในอุตสาหกรรมสินเชือ่ บุคคล
กลุ่ มบริษัท ฯ เน้ นกลุ่ มลูก ค้า ระดับเกรดบีโดยเจาะกลุ่ม เป้า หมายที่เ ป็ นข้า ราชการ พนัก งานรัฐวิส าหกิจ
ผูใ้ หญ่บา้ น ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ มีความคุน้ เคยและความเข้าใจในพฤติกรรมการชาระหนี้
1.3. ความเสีย่ งจากกรณีทค่ี าว่า "ศรีสวัสดิ"์ ซึง่ เป็ นถ้อยคาบางส่วนของชื่อของบริษทั ฯ และ SP 1982 ใกล้เคียงกับ
ชื่อทางการค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่น
บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ในฐานะทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ
และ SP 1982 มีเจตนาทีจ่ ะใช้คาว่า "ศรีสวัสดิ"์ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
บริษัท จ ากัด และกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัท มหาชนจ ากัด เท่ า นัน้ ซึ่ง ถือ เป็ น การก าหนดชื่อ ของบริษัท ตาม
กระบวนการทีผ่ ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยถือว่าเป็ นการใช้
คาสามัญเพื่อเป็ นชื่อของบริษทั ซึง่ ไม่รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ รวมถึงบริษทั ฯ และ
SP 1982 มิได้มเี จตนาที่จะให้ประชาชนทัวไปมี
่
ความเข้าใจผิดเกีย่ วกับถ้อยคาดังกล่าวหรือเกี่ยวกับการ
ให้บริการของบริษทั ฯ และ SP 1982 กับผูใ้ ห้บริการรายอื่น รวมถึง บริษทั ฯ และ SP 1982 มิได้มเี จตนาทีจ่ ะ
ใช้ถอ้ ยคาดังกล่าวเพื่อเป็ นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษทั ฯ และ SP 1982 แต่ประการ
ใด ดังนัน้ การใช้คาว่า "ศรีสวัสดิ"์ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ฯ และ SP 1982 ไม่น่าจะถือเป็ นการ
ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผูใ้ ห้บริการรายอื่นหรือเป็ นการดาเนินการที่
กระทบซึง่ สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผูใ้ ห้บริการรายอื่นแต่ประการใด
2. ความเสีย่ งด้านการอานวยสินเชื่อและหลักประกัน
2.1. ความเสียงจากแนวโน้
่
มการเกิดหนี้สญ
ู สูงขึ้น
กลุ่มบริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขัน้ ตอน เช่น ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและ
ผูค้ ้าประกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ เชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้เป็ นจานวน 211.35
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.69 ของสินเชื่อทัง้ หมด
สาหรับการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ
182.72 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ 3.19 แม้ว่าค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจะต่ากว่าสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจากลักษณะการให้สนิ เชื่อของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ น
การให้สนิ เชื่อทีม่ หี ลักประกันและอัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ต่ าเพียงร้อยละ 30-70
กลุ่มบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
หากพิจารณาในด้านของหนี้สญ
ู ในปี 2556 พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีหนี้สญ
ู เพียง 82.77 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตราส่วนหนี้สญ
ู ต่อสินเชื่อรวมร้อยละ 1.45 เท่านัน้ ซึง่ น้อยกว่าอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
รวมทีอ่ ยู่ระหว่างร้อยละ 3.19 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกลุ่มบริษทั ฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทีค่ รอบคลุมหนี้สญ
ู
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หน่วย: ล้านบาท
สินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)/1
สินเชื่อรวม/2

31 ธ.ค. 2554
203.71
2,828.98

31 ธ.ค. 2555
156.08
3,981.25

31 ธ.ค. 2556
211.35
5,721.82

7.20
177.19
6.26
32.72
1.16
5.42

3.92
133.86
3.36
39.18
0.98
3.42

3.69
182.72
3.19
82.77
1.45
2.21

อัตราส่วน NPL ต่อสิ นเชือ่ รวม (%)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญต่อสิ นเชือ่ รวม (%)
หนี้สญ
ู
% อัตราส่วนหนี้ สูญต่อสิ นเชือ่ รวม (%)
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้สญ
ู (เท่า)
หมายเหตุ:

/1

สินเชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สินเชือ่ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ หยุดรับรูร้ ายได้ ตามนโยบายการรับรูร้ ายได้ ซึ่งมี
ระยะเวลาการหยุดรับรูร้ ายได้ทแ่ี ตกต่างกันตามประเภทสินเชื่อ (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.12. ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน
/2
สินเชือ่ รวม หมายถึง ยอดหนี้ตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาเช่าซื้อ หัก ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้

2.2. ความเสียงจากสั
่
ญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รบั ความเสียหายจากอัคคีภยั
สัญญาสินเชื่อเป็ นสินทรัพย์หลักในการดาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษทั ฯ จัดให้มหี อ้ งเก็บเอกสารสาคัญ มีการควบคุม
การเข้าออกทีร่ ดั กุมและมีการทาประกันอัคคีภยั และมีการสารองข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกัน
การสูญหายหรือการได้รบั ความเสียหายจากภัยต่างๆ
2.3. ความเสียงจากการไม่
่
สามารถติดตามหลักประกันได้
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กบั บุคคล และ/หรือหลักประกัน และ/หรือผูค้ ้าประกันทีม่ ที อ่ี ยู่หรือ
ภูมิลาเนาในพื้น ที่/ เขตที่สาขาของกลุ่ มบริษัทฯ ตัง้ อยู่ และกาหนดให้พ นัก งานสาขาตรวจสอบข้อมูล ณ
สถานทีจ่ ริงเพื่อยืนยันทีอ่ ยู่ของหลักประกัน
2.4. ความเสียงจากการไม่
่
สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
กลุ่มบริษทั ฯ พิจารณาให้สนิ เชื่อโดยเน้นหลักประกันทีอ่ ยู่ในความนิยมของตลาด หรือทีด่ นิ ที่ตงั ้ อยู่ในเมือง
ใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการจาหน่ ายหลักประกัน สาหรับราคาขายหลักประกัน
กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดโดยอ้างอิงจากมูลหนี้คงค้างซึง่ โดยปกติจะต่ากว่าราคาตลาดโดยทัวไป
่
ทรัพย์สนิ รอการขายจาแนก
ตามประเภทหลักประกัน
รถจักรยานยนต์เก่า
รถจักรยานยนต์ใหม่
รถยนต์สล่ี อ้
รถเชิงพาณิชย์
รถใช้งานเพื่อการเกษตร
รวม

31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
มูลค่า
จานวน มูลค่าเฉลีย่
มูลค่า
จานวน มูลค่าเฉลีย่
(ล้านบาท)
(คัน)
(บาทต่คนั ) (ล้านบาท)
(คัน) (บาทต่อคัน)
13.98
1,060
13,188
21.24
1,609
13,201
31.39
705
44,524
29.73
694
42,839
8.34
89
93,707
50.4
450 112,000
0.72
4 180,000
2.19
14 156,429
--1.36
1 1,360,000
-54.43
1,858
29,294
104.92
2,768
37,905
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2.5. ความเสียงจากการจ
่
าหน่ายทรัพย์สนิ รอการขายไม่คมุ้ มูลหนี้
ในการพิจารณาและอนุ มตั ิวงเงิน สิน เชื่อ กลุ่ม บริษัทฯ จะตรวจสอบและประเมินมูลค่ าหลักประกันอย่า ง
ระมัดระวัง และกาหนดวงเงินสินเชื่อที่มสี ่วนลดจากราคาตลาดของหลักประกันประมาณ 30-70% ขึน้ กับ
ประเภท รุ่ น ความนิ ย มของหลัก ประกัน จึง ท าให้ย อดหนี้ ค งค้า งมีมูล ค่ า น้ อ ยกว่ า ราคาขายทอดตลาด
หลักประกัน
3. ความเสีย่ งด้านกฎหมาย
3.1. ความเสียงจากการโดนลู
่
กค้าฟ้องร้องดาเนินคดี
ในกรณีมกี ารค้างชาระ กลุ่มบริษัทฯ ก็มนี โยบายติดตามหนี้ทช่ี ดั เจนเป็ นธรรม และเป็ นไปตามขัน้ ตอนของ
กฎหมาย บริษทั ฯ จึงเชื่อว่าโอกาสทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องดาเนินคดีจากลูกค้ามีน้อยมาก
3.2. ความเสียงจากการเข้
่
ามาควบคุมธุรกิจสินเชือ่ ทะเบียนรถและสินเชือ่ เช่าซื้อของภาครัฐ
หากภาครัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามากากับดูแลผูป้ ระกอบการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและ
โฉนดทีด่ นิ จะส่งผลกระทบต่อทุกบริษทั ที่อยู่ในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการรายเล็กๆ ทีย่ งั ไม่มี
ระบบการทางานทีเ่ ป็ นมาตรฐาน ซึ่งบริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าการเข้ามากากับดูแล จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
อย่างมีนยั สาคัญ เช่น หากมีการควบคุมเรื่องอัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม บริษทั ฯ จะต้องหาแหล่งเงินทุนทีม่ ี
ต้นทุนทีต่ ่า เพื่อรักษาส่วนต่างดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมให้อยู่ระดับทีเ่ หมาะสม
3.3. ความเสียงจากการเข้
่
ามาควบคุมธุรกิจสินเชือ่ บุคคลของภาครัฐ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามข่าวสาร การเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกาหนดมาตรการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสมและทันกาล
3.4. ความเสีย่ งจากการทีก่ ระทรวงการคลังจะเปิ ดให้ผปู้ ระกอบการดาเนินธุรกิจสินเชือ่ ธุรกิจขนาดย่อย (ไมโคร
ไฟแนนซ์)
ตามที่มขี ่าวปรากฏตามสื่อเรื่องกระทรวงการคลังจะอนุ ญาตให้เปิ ดธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อย (ไมโคร
ไฟแนนซ์) เนื่องจากข่าวที่ปรากฏยังไม่มขี ้อมูลที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดนิยามของไมโคร
ไฟแนนซ์ แต่จากข้อมูลทีร่ วบรวมและจากเนื้อหาของข่าวบางส่วนระบุว่าสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ หมายถึงการ
ให้สนิ เชื่อแบบไม่มหี ลักประกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเห็นว่าใบอนุญาตไมโครไฟแนนซ์ ทีจ่ ะประกาศใช้ใน
อนาคตดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถของกลุ่มบริษทั ฯ ทีม่ หี ลักประกัน
เป็ นตัวกาหนดวงเงินสินเชื่อ
ทัง้ นี้บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับของบริษัท ย่อย (FM) จะไม่โดนกากับตาม
นโยบายฉบับดังกล่าวเนื่องจากปจั จุบนั FM ได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและถูกควบคุมโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้ว
4. ความเสีย่ งด้านการเงิน
4.1. ความเสียงจากความผั
่
นผวนของอัตราดอกเบี้ย
หากอัตราดอกเบีย้ จ่ายปรับเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ เชื่อว่ารายได้ของกลุ่มก็ยงั คงเพียงพอและครอบคลุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังลดความเสีย่ งได้จากสัญญาให้สนิ เชื่อใหม่ ซึง่ สามารถกาหนดอัตราดอกเบีย้
ให้สอดคล้องกับต้นทุนการเงินของกลุ่มบริษทั ฯ ได้

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

4.2. ความเสียงจากการพึ
่
ง่ พิงแหล่งเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
แหล่งทีม่ าของเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ส่วนหนึ่งมาจากเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน 2 แห่ง
เป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 34.67 และร้อยละ 23.75 ของแหล่งทีม่ าของเงินทุนรวม แม้ว่าบริษทั จะกูย้ มื
เงินจากสถาบันการเงินเป็ นหลัก แต่ทผ่ี ่านมากลุ่มบริษทั ฯ มีการดาเนินงานและประวัตกิ ารชาระคืนเงินกูท้ ่ดี ี
มาโดยตลอดประกอบกับภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มบริษทั ฯ สามารถนาเงินที่
ได้รบั จากการระดมทุนมาชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพื่อลดการพึง่ พิงดังกล่าวลงได้ระดับหนึ่ง
ปจั จุบนั บริษัทฯ ถูกกาหนดเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนจากสถาบันการเงินทัง้ 2 แห่ง ดังนี้
สถาบันการเงินแห่งที่ 1 กาหนดให้บริษัทฯ สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่เกิน 5 เท่า จนกระทัง่
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภายใน 30 มิถุนายน 2557 แล้วแต่เวลาใด
จะสัน้ กว่า และสถาบันการเงินแห่งที่ 2 กาหนดบริษัทฯ ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่เกิน 4.5 เท่า ในปี
2556 และไม่เกิน 3 เท่าในปี 2557 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมรายปี ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ณ 31 ธันวาคม
2556 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ 4.35 เท่า ซึง่ อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินทัง้ สองแห่ง
กาหนด
อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผลจากผลประกอบการปี 2556 จานวน 127.5 ล้านบาท
และเงินปนั ผลระหว่างกาลของปี 2557 จานวน 97.5 ล้านบาท รวมเป็ นเงินปนั ผลทัง้ สิน้ 225 ล้านบาท ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินทัง้ 2 แห่ง กาหนดให้พจิ ารณาจากงบการเงินรวมรายปี เท่านัน้ อีกทัง้ ผลจากการเสนอขายหุน้
สามัญในครัง้ นี้จะส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนปรับลดลง ดังนัน้ เมื่อ ผลจากการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวและ
ผลจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้สะท้อนเข้างบการเงินสาหรับปี 2557 หากไม่คานึงถึงการ
เปลีย่ นแปลงอื่นๆ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนก็จะปรับตัวลดลงอยู่ในเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินทัง้ 2 แห่งกาหนด
4.3. ความเสียงจากความไม่
่
สอดคล้องของระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ กับสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหนี้
บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมในการหาแหล่งเงินกูอ้ ่นื รวมถึงการระดมทุนจากประชาชนในครัง้ นี้ เพื่อเพิม่
สภาพคล่องและบริหารแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
5.1. ความเสียงจากการเกิ
่
ดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา
กลุ่มบริษทั ฯ มีเจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลางสอบทานการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั สินเชื่อ เพื่อยืนยันว่า
ลูกค้าได้รบั เงิน ครบตามสัญ ญา และในทุก ครัง้ ที่ลูก ค้า มาผ่ อนช าระค่า งวดที่สาขา เจ้าหน้ าที่จะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลกลางให้กบั ลูกค้า อีกทัง้ ทางสานักงานใหญ่มกี ารเฝ้าระวังระบบรับชาระ และมี
หน่ วยงานตรวจสอบสาขา ทาหน้าที่ออกปฏิบตั ิงานสุ่มตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อและการรับ -จ่ายเงินของ
สาขาเป็ นประจา
6. ความเสีย่ งด้านการบริหารจัดการ
6.1. ความเสียงจากการที
่
ก่ ลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มแก้วบุตตา เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ซึง่ มีอานาจในการ
ควบคุมและอิทธิพลในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามโครงสร้างบริษทั ฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ การจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบทีม่ ี
ความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ เพื่อความโปร่งใส
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6.2. ความเสียงจากการพึ
่
ง่ พิงผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กลุ่มบริษทั ฯ รับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในรูปของการค้าประกันเงินกู้ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ค้าประกันเงินกูจ้ านวน 3,815 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ การ
ค้าประกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินเป็ นผูก้ าหนด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอนค้า
ประกันทัง้ จานวน ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
7. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์
7.1. ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการยืน่ ค าขออนุ ญ าตจากตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
บริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั เิ บื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยผลการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ แล้วเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2557 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าหุน้ สามัญของบริษัท ฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย ทัง้ นี้ เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ายหุน้ สามัญต่อ
ประชาชนแล้ว จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนในการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 1 เรือ่ งปจั จัยความเสียง)
่
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 3 ปี :
ตารางสรุปงบการเงิ นรวมเสมือน และงบการเงิ นรวมสาหรับปี 2554-2556
รายละเอียด
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
อัตราดอกเบีย้ รับ/1 (%)
อัตราดอกเบีย้ จ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (%)
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
หมายเหตุ

งบเสมือน
ปี 2554 /2
3,125.37
2,339.12
786.25
863.80
61.46
29.54
5.39
24.15
7.11
16.12
5.15

/1

งบตรวจสอบ
/3

ปี 2555
4,505.49
3,894.32
611.17
1,306.15
405.06
31.70
5.12
26.58
31.01
76.06
6.37

ปี 2556
6,046.45
4,915.85
1,130.60
1,936.97
575.43
30.82
5.77
25.05
29.71
66.07
4.35

อัตราดอกเบีย้ รับ คือ รายได้ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม/ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ และให้กยู้ มื เฉลีย่
งบการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2554 ทีจ่ ดั ทาโดยฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ โดยใช้งบการเงินรวมตรวจสอบของ SP 1979 และบริษทั ย่อย
คือ SP 1982 และ FM รวมกับงบการเงินเฉพาะของ SP
/3
งบการเงินรวมสาหรับปี 2555 ทีป่ รับปรุงใหม่และแสดงเปรียบเทียบไว้ในงบการเงินรวมสาหรับปี 2556
/2
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รายได้หลักของกลุ่มบริษทั ฯ ได้แก่รายได้ดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเงินให้กยู้ มื ซึง่ จะรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้
ตามจานวนงวดการผ่อนชาระโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง สาหรับสินเชื่อทะเบียนรถ รวมถึงบ้านและทีด่ นิ ทีผ่ ่อนชาระ
งวดรายเดือน จะหยุดรับรูร้ ายได้เมื่อลูกหนี้คา้ งชาระค่างวดติดต่อกันเกิน กว่า 120 วัน หรือ 4 งวดขึน้ ไปนับแต่วนั ครบ
กาหนดชาระตามสัญญาหรือเมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ ่าลูกหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายชาระได้ ในกรณีสนิ เชื่อทีม่ กี ารผ่อนชาระราย
งวด 3 เดือน จะหยุดรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์จานวนวันเช่นเดียวกับกรณีทผ่ี ่อนชาระงวดรายเดือน หรือ เกินกว่า 120 วัน
และสาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลจะหยุดรับรูร้ ายได้เมื่อลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 งวดขึน้ ไป ภาพรวมผลการ
ดาเนินงานทีผ่ ่านมาของปี 2554 – 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จาก 863.8 ล้านบาท เป็ น 1,936.97 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 49.75 ต่อปี (CAGR) ซึง่ เป็ นผลจากการขยายสาขาการให้บริการเพิม่ ขึน้ จาก 265
สาขาในปี 2554 เป็ น 602 สาขาในปี 2556 ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของกลุ่มบริษทั ฯ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 42.22
ต่อปี จาก 2,828.98 ล้านบาทในปี 2554 เป็ น 5,721.82 ล้านบาทในปี 2556 กาไรก่อนภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ จาก 192.61
ล้านบาทในปี 2554 เป็ น 726.17 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 94.17 ต่ อปี เนื่องจาก
ความสามารถในการขยายสินเชื่อ การควบคุมค่าใช้จ่ายและอัตราหนี้สญ
ู ทีล่ ดลง ในขณะทีก่ าไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก 61.46
ล้านบาทในปี 2554 เป็ น 575.43 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 205.96 ต่อปี อันเป็ นผลมาจาก
ผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่องและผลส่วนหนึ่งจากอัตราภาษีทล่ี ดลงจากร้อยละ 30 ในปี 2553 และ 2554 เป็ น
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556
ฐานะการเงิ น
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก 3,125 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2554 เป็ น 6,046.45 ล้านบาท ณ สิน้
ปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของพอร์ตลูกหนี้สนิ เชื่อ หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ของกลุ่มบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่องจาก 2,034.23 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2554 เป็ น 4,645.08 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2556 หรือคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 51.11 ต่อปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกูย้ มื เพื่อการให้บริการปล่อยสินเชื่อ ตามสัญญาเช่าซือ้ และ
ตามสัญญาให้กยู้ มื และลูกหนี้เงินให้กู้ยมื ส่วนบุคคล ณ สิน้ ปี 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 1,130.60
ล้านบาท โดยมีทุนชาระแล้ว 750 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการเพิม่ ทุน ชาระแล้วเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนทีส่ าคัญในการ
เติบโตของกลุ่มบริษทั ฯ และกาไรสะสมทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่อง
แหล่งทีม่ าของกระแสเงินสดโดยกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน ซึ่งประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และการเพิม่ ทุน
โครงสร้างเงิ นทุน
ณ สิน้ ปี 2555 และ ณ สิน้ ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ เท่ากับ 6.37 และ 4.35 เท่า
ตามลาดับ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่ อทุนปรับลดลงเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเติบโตของการ
ให้บ ริก ารสิน เชื่อและก าไรสะสมที่เ ติบ โตขึ้น จากกาไรที่เ พิ่ม ขึ้น อย่า งมีนัย สาคัญ ส่ง ผลให้ส่ว นของผู้ถือ หุ้น เพิ่มขึ้น
ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่
สูงขึน้ ซึง่ จะมีผลทาให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มบริษทั ฯ มีการประกาศและจ่ายเงินปนั ผลจานวน 225 ล้านบาท ซึง่ จะส่งผลให้ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ทีย่ งั ไม่รวมถึงกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงด้วย
จานวนดังกล่าว

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 11

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีทุนชาระแล้ว 750 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวมมูลค่า 750 ล้านบาท
ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนจานวน 250 ล้านหุน้ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของทุนชาระแล้ว
หลังเพิม่ ทุนทัง้ หมด จะทาให้เกิด Dilution Effect ในสัดส่วนร้อยละ 25 ซึง่ ทาให้กาไรสุทธิต่อหุน้ ตามงบการเงินงวดปี
2556 หากคานวณแบบ Fully-Diluted ลดลงจาก 0.77 บาทต่อหุน้ เหลือเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุน้ อนึ่ง บริษทั ฯ มี
วัตถุ ประสงค์ในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ เพื่อนาเงินที่ได้รบั ไปใช้ในการขยายสินเชื่อและชาระคืนเงินกู้
บางส่วน ดังนัน้ การพิจารณาถึงผลกระทบจากการเพิม่ ทุน จึงควรคานึงถึง ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวด้วย
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 12 เรือ่ งฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน)
นักลงทุนสัมพันธ์:
โทรศัพท์:
ทีอ่ ยู่:

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
0 2693 5555
โทรสาร: 0 2167 3206
33/4 อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์ บี ชัน้ 15 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
แขวงห้วยขวาง กรุงเทพ

คาเตือน : ผูล้ งทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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