บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
1. ปัจจัยความเสี่ยง

ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรือ “SP
1979”) นักลงทุนควรใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมูลปจั จัยความเสีย่ ง รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รากฏ
ในเอกสารนี้ ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยความเสีย่ งทีป่ ระเมินจากสถานการณ์ปจั จุบนั ทัง้ นี้ อาจมีความ
เสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่อาจทราบได้ในปจั จุบนั หรือเป็ นความเสีย่ งที่บริษัทฯ พิจารณาว่าในปจั จุบนั ไม่มผี ลกระทบใน
สาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ความเสีย่ งทีอ่ า้ งอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็ นข้อมูล
ทีไ่ ด้มาจากหน่วยงานของรัฐและแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ชื่อถือได้ ซึง่ บริษทั ฯ ไม่ได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว ดังนัน้ ผูล้ งทุน
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982 จากัด (“SP 1982”) และบริษทั เงินสดทันใจ
จากัด (“เงิ นสดทันใจ” หรือ “FM”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริ ษทั ฯ”) มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแยกตาม
ประเภทหลักประกัน โดยบริษทั ฯ และ SP 1982 ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อแบบใช้เล่มทะเบียนรถ (“สินเชื่อทะเบียนรถ”)
รวมถึงบ้านและโฉนดทีด่ นิ เป็ นหลักประกัน ส่วน FM ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่ (“สินเชื่อเช่า
ซือ้ ”) และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับแบบไม่มหี ลักประกัน (“สินเชื่อส่วนบุคคล”)
ปจั จัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุน
อย่างมีนยั สาคัญและแนวทางในการป้องกันความเสีย่ งมีดงั นี้
1.1

ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์
1.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ นเชื่อทะเบียนรถ และสิ นเชื่อเช่าซื้อ
ธุรกิจให้สนิ เชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซือ้ มีการแข่งขันทีร่ ุนแรงจากทัง้ ผูป้ ระกอบการรายใหม่ซ่งึ ส่วนใหญ่
เป็ นบริษทั ในกลุ่มสถาบันการเงินทีม่ คี วามได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินทีต่ ่ าและฐานทุนขนาดใหญ่ ทีต่ ้องการ
เข้ามาในอุตสาหกรรมเนื่องจากมองเห็นอัตราผลตอบแทนทีส่ งู เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั ในเครือธนาคาร
บริษัทเช่าซื้อหรือลีสซิง่ ประกอบกับธุรกิจสินเชื่อ ทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่า ซื้อ เป็ นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการ
ลงทุ นในเครื่องมือ และอุ ปกรณ์ สาหรับ การดาเนิ นงานเป็ น จานวนมาก และไม่จาเป็ นต้องได้ร ับอนุ ญ าตจาก
หน่วยงานใด ทาให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสาหรับ
การปล่อยสินเชื่อเท่านัน้ ทาให้มคี ่แู ข่งรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึน้ นอกจากการแข่งขันจากผูป้ ระกอบ
รายใหม่แล้วยังมีการแข่งขันจากผูป้ ระกอบรายเดิมในอุตสาหกรรมทีต่ ่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเช่น การให้วงเงิน
สินเชื่อทีส่ งู ขึน้ ขยายระยะเวลาผ่อนชาระ อัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่า เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ
อย่างไรก็ดี ปจั จัยความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั การมีแหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอเพียงอย่าง
เดียว การทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานกว่า 33 ปี ทาให้รจู้ กั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นอย่างดี มี
บริการทีเ่ ข้าถึงความต้องการของลูกค้า มีสาขาและการให้บริการทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีท่ วทุ
ั ่ กภูมภิ าค โดยข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสาขาเปิ ดให้บริการจานวน 602 สาขา และมีพนักงานประจาตัวแทน
จาหน่ ายรถจักรยานยนต์จานวน 22 ราย ครอบคลุมตัวแทนจาหน่ าย 14 ร้าน ซึ่งกระจายอยู่ในกรุงเทพ และ
ปริมณฑลจานวน 11 ร้าน และต่างจังหวัด จานวน 3 ร้าน มีการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มี
ระบบฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่และความเชีย่ วชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามชาระค่างวด ทาให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น และสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร จะเน้นการปล่อยสินเชื่อสาหรับตลาดรถยนต์ ใหม่ หรือกลุ่มลูกค้า
เกรดเอ ส่วนบริษทั เช่าซือ้ หรือลีสซิง่ เน้นการให้บริการแก่ผตู้ อ้ งการซือ้ รถใหม่ หรือรถมือสอง สาหรับลูกค้าตลาด
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บนหรือกลาง ในขณะทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เน้นธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ นิ กับผูท้ ม่ี คี วาม
ต้องการใช้เงินซึง่ อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั ในเครือ ธนาคาร แต่มกี รรมสิทธิใน
์
ทรัพย์สนิ รถ ทีด่ นิ
1.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ นเชื่อส่วนบุคคล
ทีผ่ ่านมา ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั สูงกว่าการ
ปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิต ทาให้มผี ปู้ ระกอบการทัง้ ทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
เข้ามาแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวเพิม่ มากขึน้ โดยในช่วงปี 2554-2556 ยอดสินเชื่อส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจาก 213,310 ล้านบาท ในปี 2554 เป็ น 299,142 ล้านบาท ในปี 2556 หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่
ร้อยละ 18.42 ต่อปี
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว แต่คาดว่าความเสีย่ งดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญ เนื่องจากผูป้ ระกอบทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินจะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับเกรดเอ ในขณะทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะเน้น
กลุ่มลูกค้าระดับเกรดบีโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูใ้ หญ่บา้ น ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ มี
ความคุน้ เคยและความเข้าใจในพฤติกรรมการชาระหนี้ ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มี เจ้าหน้าทีส่ าขาทัวประเทศที
่
่
เน้นการทากิจกรรมทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีความเชื่อมัน่
ในศักยภาพการแข่งขัน
1.1.3

ความเสี่ยงจากกรณี ที่คาว่า "ศรีสวัสดิ์ " ซึ่งเป็ นถ้อยคาบางส่วนของชื่อของบริษทั ฯ และ SP 1982
ใกล้เคียงกับชื่อทางการค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่น

ในปจั จุบนั คาว่า "ศรีสวัสดิ"์ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษัทฯ และ SP 1982 นัน้ มีลกั ษณะเป็ นชื่อทาง
การค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าของผูใ้ ห้บริการสินเชื่อรถยนต์ประเภทลี สซิง่ รายอื่นซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ("ผูใ้ ห้บริการรายอื่น") ดังนัน้ ประชาชนทัวไปหรื
่
อผูใ้ ช้บริการของบริษทั ฯ อาจเข้าใจผิด
ว่า (ก) บริษทั ฯ และ SP 1982 เป็ นบริษทั ในกลุ่มของผูใ้ ห้บริการรายอื่น (ข) ผูใ้ ห้บริการรายอื่นดังกล่าวเป็ นบริษทั
ในเครือของบริษทั ฯ หรือ (ค) บริการของบริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 และผูใ้ ห้บริการรายอื่นเป็ นบริการเดียวกัน
หรือส่งเสริมซึง่ กันและกัน ซึง่ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 มีความเสีย่ งอย่างมีนัยสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจอันเนื่องมาจากสาเหตุดงั กล่าว สาหรับในด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการรายอื่นอาจใช้สทิ ธิทางศาลเพื่อขอให้
บริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 ระงับการใช้คาว่า "ศรีสวัสดิ"์ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ฯ และ/หรือ SP
1982 หรือเพื่อขอให้บริษทั ฯ และ/หรือ SP 1982 ชาระค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีดงั กล่าว รวมถึง บริษทั ฯ
และ/หรือ SP 1982 อาจต้องชีแ้ จง โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เพิม่ เติมต่อประชาชนทัวไปว่
่ าบริษทั และ/หรือ SP
1982 หรือการประกอบธุรกิจของบริษทั และ/หรือ SP 1982 ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้บริการรายอื่นแต่ประการใด
อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษทั ฯ และ SP 1982 จะมีความเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น หากแต่ในการดาเนินธุรกิจนัน้ บริษทั ฯ
และ SP 1982 มิได้ใช้ถอ้ ยคาดังกล่าวหรือใช้ช่อื ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แผ่น
พับ การโฆษณาหรือเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของกิจการส่งเสริมการขายหรือการให้บริการ (Promotion) ของบริษทั ฯ แต่
ประการใด โดยบริษทั และ SP 1982 ใช้วลีว่า "มีบ้าน มีรถ เงิ นสดทันใจ" รวมถึงเครื่องหมายการค้าซึง่ เป็ นรูป
ห้าเหลีย่ มทีม่ เี ส้นเว้าในส่วนฐาน โดยมีวลีดงั กล่าวอยู่ภายในรูปห้าเหลีย่ มนัน้ ซึง่ มิได้สอดคล้องกับชื่อทางการค้า
และ/หรือเครื่องหมายการค้าของผูใ้ ห้บริการรายอื่นแต่ประการใด รวมถึงบริษทั ฯ และ SP 1982 มีความระมัดระวัง
รอบคอบเป็ นอย่างยิง่ ในการใช้ถ้อยคาดังกล่าวในการดาเนินการธุรกิจของบริษทั ฯ และ SP 1982 ในประการอื่น
นอกเหนือจากการอ้างอิงเพื่อเป็ นชื่อของบริษทั และ SP 1982
นอกจากนี้ บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ในฐานะทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
ประเด็นดังกล่าวและมีความเห็นว่าบริษทั ฯ และ SP 1982 มีเจตนาทีจ่ ะใช้คาว่า "ศรีสวัสดิ"์ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของ
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ชื่อของบริษทั ฯภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษทั จากัด และกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดเท่านัน้ ซึง่ ถือเป็ นการ
กาหนดชื่อของบริษทั ตามกระบวนการทีผ่ ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โดยถือว่ าเป็ นการใช้คาสามัญเพื่อเป็ นชื่อของบริษัทซึ่งไม่รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ
รวมถึงบริษทั ฯ และ SP 1982 มิได้มเี จตนาทีจ่ ะให้ประชาชนทัวไปมี
่ ความเข้าใจผิดเกีย่ วกับถ้อยคาดังกล่าวหรือ
เกีย่ วกับการให้บริการของบริษทั ฯ และ SP 1982 กับผูใ้ ห้บริการรายอื่น รวมถึงบริษทั ฯ และ SP 1982 มิได้มี
เจตนาทีจ่ ะใช้ถ้อยคาดังกล่าวเพื่อเป็ นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษทั ฯ และ SP 1982 แต่
ประการใด ดังนัน้ การใช้คาว่า "ศรีสวัสดิ"์ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อของบริษทั ฯ และ SP 1982 ไม่น่าจะถือเป็ น
การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผูใ้ ห้บริการรายอื่นหรือเป็ นการดาเนินการที่
กระทบซึง่ สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นของผูใ้ ห้บริการรายอื่นแต่ประการใด
1.2

ความเสี่ยงด้านการอานวยสิ นเชื่อและหลักประกัน
1.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้ มการเกิ ดหนี้ สูญสูงขึน้
การดาเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซือ้ ในปจั จุบนั ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่ วยงานของ
ภาครัฐ หรือกฎหมายพิเศษใดๆ ทาให้ผู้ประกอบการในธุรกิจ ดังกล่าวสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตาม
ศักยภาพของบริษทั เอง ธุรกิจนี้จงึ มีความเสีย่ งจากสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (“NPL”) หากขาดความระมัดระวัง
ในการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อ หรือขาดระบบการควบคุมภายในทีด่ ี
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขัน้ ตอนรวมทัง้ ให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของสินเชื่อโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ค้าประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบที่ใช้
พิจารณาความสามารถในการผ่อนชาระหนี้ของลูกค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ เชื่อทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดรายได้ จานวน 211.35 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 156.08 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ตามการเพิม่ ขึน้ ของสินเชื่อรวม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
สินเชื่อรวม พบว่ามีสดั ส่วนทีล่ ดลงร้อยละจาก 3.92 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นร้อยละ 3.69 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ตามการเติบโตของสินเชื่อรวม สาหรับ การตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 182.72 ล้านบาท และ 133.86 ล้านบาท
ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม เท่ากับร้อยละ 3.19 และ 3.36 ตามลาดับ
แม้ว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะต่ ากว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจากลักษณะการให้สนิ เชื่อของกลุ่ม
บริษทั ฯ เป็ นการให้สนิ เชื่อทีม่ หี ลักประกันและอัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ต่ าเพียงร้อยละ
30-70 กลุ่มบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
หากพิจารณาในด้านของหนี้สญ
ู ในช่วงปี 2555-2556 พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีหนี้สญ
ู เพียง 39.18 และ 82.77 ล้าน
บาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมเพียงร้อยละ 0.98 - 1.45 เท่านัน้ ซึ่งน้อยกว่า
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมทีอ่ ยู่ระหว่างร้อยละ 3.19 - 3.36หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกลุ่มบริษทั ฯ มี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทีค่ รอบคลุมหนี้สญ
ู
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หน่ วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 2554

สินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)/1
สินเชื่อรวม/2
% อัตราส่วน NPL ต่อสิ นเชือ่ รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
% อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญต่อสิ นเชือ่ รวม
หนี้สญ
ู
% อัตราส่วนหนี้ สูญต่อสิ นเชือ่ รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้สญ
ู (เท่า)

203.71
2,828.98
7.20
177.19
6.26
32.72
1.16
5.42

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

156.08
3,981.25
3.92
133.86
3.36
39.18
0.98
3.42

211.35
5,721.82
3.69
182.72
3.19
82.77
1.45
2.21

หมายเหตุ /1 สินเชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สินเชือ่ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ หยุดรับรูร้ ายได้ ตามนโยบายการรับรูร้ ายได้ (รายละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 2.12 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน)
/2
สินเชือ่ รวม หมายถึง ยอดหนี้ตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาเช่าซื้อ หักดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้

1.2.2 ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รบั ความเสียหายจากอัคคีภยั
สัญญาสินเชื่อและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในหลั
์ กประกันถือเป็ นสินทรัพย์หลักในการดาเนินธุรกิจบริการสินเชื่อ
เนื่องจากในกรณีทล่ี กู ค้าค้างชาระค่างวดเกินกาหนด กลุ่มบริษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้หลักฐานดังกล่าวในการดาเนินคดี
ทางกฎหมาย หากในกรณีทห่ี ลักฐานการให้สนิ เชื่อสูญหายหรือได้รบั ความเสียหายจากอัคคีภยั อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสีย่ งจากเหตุ ดงั กล่าว และมีมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจัดให้มีห้องเก็บ
เอกสารสาคัญ เพื่อจัดเก็บซองสัญญาและหลักประกันก่อนทีจ่ ะจัดส่งสัญญาพร้อมหลักประกันทุกซองให้แก่สถาบัน
การเงินจัดเก็บต่อไป ยกเว้นซองสาหรับหลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ซง่ึ จะจัดเก็บทีห่ อ้ งเก็บเอกสารสาคัญ
ของบริษทั ฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินธุรกิจเนื่องจากเป็ นสินเชื่อทีม่ รี ะยะเวลาการให้สนิ เชื่อทีส่ นั ้
และวงเงินสินเชื่อที่ต่ า โดยห้องเก็บเอกสารสาคัญมีการควบคุมการเข้าออกที่รดั กุมและมีการทาประกันอัคคีภยั
โดยเจ้าของสถานที่ นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีนโยบายการเก็บเอกสารทัง้ หมดในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมี
การส ารองข้อมูล ทัง้ หมดเป็ น ประจ าทุก วันไว้ในอีก สถานที่หนึ่ง เพื่อ ป้องกันการสูญหายหรือการได้รบั ความ
เสียหายจากภัยต่างๆ
1.2.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติ ดตามหลักประกันได้
เนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึง่
มีความยากในการติดตามหลักประกันหากลูก ค้าค้างชาระค่างวด มากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
อื่นๆ เช่น บ้าน ทีด่ นิ เป็ นต้น หากกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนามาขายและชาระหนี้ได้ ก็จะ
ส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ โดยตรง
เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กบั บุคคล และ/หรือหลักประกัน และ/
หรือผูค้ ้าประกันทีม่ ที อ่ี ยู่หรือภูมลิ าเนาในพืน้ ที/่ เขตทีส่ าขาของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ และยังกาหนดให้พนักงานสาขา
ทีป่ ระจาในเขตตรวจสอบข้อมูล ณ สถานทีจ่ ริงเพื่อยืนยันทีอ่ ยู่ของหลักประกัน ว่าตรงกับที่ลูกค้าแจ้งหรือไม่ ใน
กรณีทล่ี กู ค้าค้างชาระค่างวด กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดให้เจ้าหน้าทีป่ ระจาสาขาออกสารวจและติดตามหลักประกันโดย
ไม่ชกั ช้าเพื่อลดโอกาสที่ลูกค้าจะนาหลักประกันออกนอกพื้นที่ อีกทัง้ การมีเครือข่ายสาขาจานวนมากถึง 602
สาขา ครอบคลุมทุกภูมภิ าค ทาให้สามารถช่วยติดตามหลักประกันได้อกี ทางหนึ่ง
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1.2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินรอการขาย
สาหรับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซือ้ เมื่อลูกค้าค้างชาระค่างวดตัง้ แต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษทั ฯ
จะดาเนินการส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญา หากลูกค้าไม่มาเจรจาชาระหนี้ภายใน 30 วัน ในกรณีทเ่ี ป็ นสัญญาเช่า
ซือ้ หรือภายใน 7 วัน ในกรณีสญ
ั ญากูเ้ งิน กลุ่มบริษทั ฯ สามารถยึดหลักประกันได้ทนั ที หลังจากนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ
จะส่งหนังสือแจ้งให้ลกู ค้ามาไถ่ถอนหลักประกันภายใน 30 วัน ทัง้ ในกรณีสญ
ั ญาเช่าซือ้ และสัญญากูเ้ งิน หากพ้น
ช่วงเวลาดังกล่าวและลูกค้าไม่มาติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สามารถจาหน่ ายหลักประกันได้ทนั ที โดยปจั จุบนั
กลุ่มบริษทั ฯ จาหน่ายทรัพย์สนิ รอการขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขาสาหรับรถจักรยานยนต์ หรือโกดังจอดรถ
ยึด สาหรับรถประเภทอื่นๆ รวมทัง้ การว่าจ้างบริษทั ผูป้ ระมูลภายนอกทาการเปิ ดประมูลแก่บุคคลทัวไปส
่ าหรับรถ
จักรยายนต์ใหม่ เพื่อนาเงินทีไ่ ด้รบั มาชาระหนี้คงค้างของลูกค้า ในกรณีทไ่ี ม่สามารถจาหน่ ายหลักประกันทีย่ ดึ มา
ได้กจ็ ะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
อนึ่ง กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาจากรถทีอ่ ยู่ในความนิยมของตลาด หรือทีด่ นิ ที่
ตัง้ อยู่ ใ นเมือ งใหญ่ เพื่อ ลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่ อ งในการจ าหน่ า ยหลัก ประกัน ทัง้ นี้ เมื่อ ยึด
หลักประกันแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดเก็บและดาเนินการจาหน่ายหลักประกันทีส่ าขาหรือโกดังของบริษทั ฯ
สาหรับราคาขายหลักประกัน กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดโดยอ้างอิงจากมูลหนี้คงค้างซึง่ โดยปกติจะต่ ากว่าราคาตลาด
โดยทัวไป
่ ดังนัน้ ราคาจาหน่ายหลักประกันทีย่ ดึ มาจึงมีราคาต่ากว่าราคาตลาดทาให้มสี ภาพคล่องในการจาหน่ าย
เพิม่ มากขึน้
ทรัพ ย์สิน รอการขายจ าแนกตาม
ประเภทหลักประกัน
รถจักรยานยนต์เก่า
รถจักรยานยนต์ใหม่
รถยนต์สล่ี อ้
รถเชิงพาณิชย์
รถใช้งานเพื่อการเกษตร
รวม

31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
มูลค่า
จานวน มูลค่าเฉลีย่
มูลค่า
จานวน มูลค่าเฉลีย่
(บาทต่อคัน)
(ล้านบาท) (คัน) (บาทต่อคัน) (ล้านบาท) (คัน)
13.98 1,060
21.24 1,609
13,201
13,188
31.39
705
44,524
29.73
694
42,839
8.34
89
93,707
50.4
450
112,000
0.72
4
2.19
14
180,000
156,429
---1.36
1
1,360,000
54.43 1,858
104.92 2,768
29,294
37,905

หากพิจารณาสัดส่วนทรัพย์สนิ รอการขายตามมูลค่า พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นรถยนต์สล่ี ้อ โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่ อคัน
ประมาณ 112,000 บาท อย่างไรก็ตามในปี 2556 บริษทั ฯ ไม่มขี าดทุนทรัพย์สนิ รอการขายจากสินเชื่อทะเบียนรถ
1.2.5 ความเสี่ยงจากการจาหน่ ายทรัพย์สินรอการขายไม่ค้มุ มูลหนี้
กลุ่มบริษทั ฯ จะทาการยึดหลักประกันเมื่อลูกค้าค้างชาระค่างวดตามสัญญาทีต่ กลงกันไว้และจะนาหลักประกันมา
ขายทอดตลาดโดยผ่านสาขา โกดัง หรือ ว่าจ้างบริษัทผู้จดั การประมูลภายนอก เปิ ดประมูลให้แก่บุคคลทัวไป
่
สาหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ หากบริษทั ฯ สามารถจาหน่ ายหลักประกันได้มากกว่า ยอดหนี้คงค้าง เฉพาะกรณีท่ี
เป็ นสัญญาเช่าซือ้ บริษทั ฯ จะคืนเงินส่วนทีเ่ หลือ หลังจากหักหนี้คงค้างและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั ลูกค้า หาก
ยอดหนี้คงค้างของลูกค้าสูงกว่ามูลค่าของหลักประกันทีจ่ าหน่ ายได้ ซึง่ อาจจะเป็ นผลมาจากอายุของหลักประกัน
ของบริษทั ทีม่ อี ายุเฉลีย่ 2-14 ปี และไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างจากลูกค้าหรือผูค้ ้าประกันได้ บริษทั ฯ ก็จะมีผล
ขาดทุนจากการจาหน่ายหลักประกันซึง่ จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว ในการพิจารณาและอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อทะเบียนรถและทีด่ นิ กลุ่มบริษทั ฯ จะตรวจสอบ
และประเมิน มู ล ค่ า หลัก ประกัน อย่ า งระมัด ระวัง และก าหนดวงเงิน สิน เชื่อ ที่มีส่ ว นลดจากราคาตลาดของ
หลักประกันประมาณ 30-70% ขึน้ กับประเภท รุ่น ความนิยมของหลักประกัน จึงทาให้ยอดหนี้คงค้างมีมูลค่าน้อย
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กว่าราคาขายทอดตลาดหลักประกัน ในปี 2556 SP 1979 และ SP 1982 มีกาไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขาย
จานวน 1.78 ล้านบาท และ 1.59 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนจากการขายหลักประกันของ FM
นัน้ เกิดจากนโยบายของกลุ่มบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการจาหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ทย่ี ดึ มาให้เร็วทีส่ ดุ เพื่อลดความเสีย่ ง
จากการทีร่ าคารถจักรยานยนต์ใหม่ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ฯ กาหนดนโยบายตัง้ ค่าเผื่อ
การด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขายสาหรับสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ ใหม่ ในอัตราร้อยละ 30 ของยอดมูลหนี้
ณ วันทีย่ ดึ หลักประกัน ซึง่ เป็ นอัตราทีฝ่ า่ ยบริหารประเมินโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ (ล้านบาท)
SP 1979
SP 1982
FM
รวม

31 ธันวาคม 2555
2.76
1.74
(3.25)
1.25

31 ธันวาคม 2556
1.78
1.59
(20.53)
(17.16)

ณ 31 ธันวาคม 2556 ทรัพย์สนิ รอการขายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากระยะเวลาตัง้ แต่วนั
ยึดหลักประกัน อย่างไรก็ตามสาหรับทรัพย์สนิ รอการขายทีม่ อี ายุมากกว่า 1 ปี จานวน 12.78 ล้านบาท นัน้ โดย
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 เป็ นรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ มีการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าอย่างสม่าเสมอ
ราคาทุนทรัพย์สนิ รอการขายจาแนกตามระยะเวลาตัง้ แต่
วันยึดหลักประกัน
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
ทรัพย์สนิ รอการขาย-สุทธิ

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
8.96
16.46
13.08
24.03
11.76
21.60
16.67
30.63
3.96
7.28
54.43
100.00
(9.38)
(17.23)
45.05
82.77

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
22.40
21.35
27.27
25.99
25.40
24.21
17.07
16.27
12.78
12.18
104.92
100.00
(10.40)
(9.91)
94.52
90.09

นอกจากนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้นามูลค่าของทรัพย์สนิ รอการขายที่จาหน่ ายได้จริงไปเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
กาหนดวงเงินสินเชื่อใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีมูลค่าทรัพย์สนิ รอการขายตาม
ราคาต้นทุนจานวน 104.92 ล้านบาท มีค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน 10.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.91 ของราคา
ต้นทุน
1.3

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
1.3.1 ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้ องร้องดาเนิ นคดี
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซือ้ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะของหน่ วยงานใด กฎหมายที่
เกี่ยวข้องคือกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและทาตามกฎหมายดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด โดยใช้สญ
ั ญาเช่าซือ้ สัญญากูเ้ งิน ตามแบบมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
สาหรับกิจการสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินการโดยยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกาหนด หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ สาหรับผูป้ ระกอบการที่ มใิ ช่สถาบัน
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การเงิน ซึง่ กาหนดให้บริษทั ฯ เรียกเก็บดอกเบีย้ จากลูกค้าได้ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และดอกเบีย้
ค่าบริการ ค่าปรับ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมทัง้ หมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั ฯ
อย่างถูกต้องมาโดยตลอด และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้องดาเนินคดีจากกลุ่มลูกหนี้ทป่ี ล่อยสินเชื่อ กลุ่ม
บริษทั ฯ ก็ยงั คงตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกรณีลกู ค้าร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ซึง่ หากเกิดกรณีดงั กล่าว
ก็จะส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจและการดาเนินงาน ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงเน้นทาการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ รวมถึงให้ความสาคัญตัง้ แต่การประเมินความสามารถชาระหนี้ของ
ลูกค้าและผูค้ ้าประกันเพื่อลดโอกาสการผิดนัดชาระหนี้อนั จะนาไปสูก่ ารยึดหลักประกันหรือฟ้องร้อง ในกรณีมกี าร
ค้างชาระ บริษทั ฯ ก็มนี โยบายติดตามหนี้ทช่ี ดั เจนเป็ นธรรม และเป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย บริษทั ฯ จึงเชื่อ
ว่าโอกาสทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องดาเนินคดีจากลูกค้ามีน้อยมาก
1.3.2 ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิ จสิ นเชื่อทะเบียนรถและสิ นเชื่อเช่าซื้อของภาครัฐ
ปจั จุบนั ธุรกิจให้สนิ เชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีด่ นิ รวมถึง สินเชื่อเช่าซื้อ ไม่มขี อ้ จากัดจากหน่ วยงานใดๆ
ของภาครัฐ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (“สคบ.”) ซึง่ เข้ามา
กากับดูแลสัญญาเช่าซือ้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐพิจารณาเข้า
มากากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ ทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อควบคุมให้การดาเนินงานเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในธุรกิจดังกล่าว
อนึ่ง บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าการเข้ามากากับดูแลภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี้หากภาครัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามาควบคุมเรื่องอัตราดอกเบีย้ สาหรับสัญญา
เงินกู้ บริษทั ฯ จะต้องหาแหล่งเงินทุนทีม่ ตี ้นทุนทีต่ ่ า เพื่อรักษาส่วนต่างดอกเบีย้ ให้อยู่ระดับทีเ่ หมาะสม หรือหาก
ในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการประเภทเช่าซือ้ มากขึน้ จะเป็ นการกดดันต่อผูป้ ระกอบการรายเล็กๆ ทีย่ งั ไม่
มีระบบการทางานทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และเป็ นการสร้างกาแพงป้องกันมิให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจ
ประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต
1.3.3 ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิ จสิ นเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ
สาหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนัน้ หากมีการออกกฎหมาย
หรือข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ จาเป็ นต้องปรับเปลีย่ น
วิธกี ารปฏิบตั งิ านบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดาเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มี การติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ
ประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อ กาหนดมาตรการให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
1.3.4 ความเสี่ ยงจากการที่ กระทรวงการคลังจะเปิ ดให้ผ้ปู ระกอบการดาเนิ นธุรกิ จสิ นเชื่อธุรกิ จขนาด
ย่อย (ไมโครไฟแนนซ์)
ตามทีม่ ขี า่ วปรากฏตามสือ่ เรื่องกระทรวงการคลังจะอนุญาตให้เปิ ดธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อย (ไมโครไฟแนนซ์)
เพื่อแก้ปญั หาการเข้าถึงสินเชื่อของผูม้ รี ายได้น้อย และปญั หาหนี้นอกระบบ ซึง่ มีประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสาคัญดังนี้ 1)
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ไมโครไฟแนนซ์ ไม่เกิน 3% ต่อเดือน หรือ 36% ต่อปี 2) กาหนดวงเงินสินเชื่อเบือ้ งต้น
ไม่ เ กิน 100,000 บาท และ 3) ผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ จะต้อ งมีทุ น จดทะเบีย นไม่ ต่ า กว่ า 10 ล้า นบาท และ
ผูป้ ระกอบการไมโครไฟแนนซ์ 1 แห่ง จะสามารถดาเนินธุรกิจได้ภายในพืน้ ทีจ่ ากัด
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เนื่องจากข่าวที่ปรากฏยังไม่มขี อ้ มูลทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกาหนดนิยามของไมโครไฟแนนซ์ แต่จาก
ข้อมูลทีร่ วบรวมและจากเนื้อหาของข่าวบางส่วนระบุว่าสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ หมายถึงการให้สนิ เชื่อแบบไม่มี
หลักประกัน ทีม่ เี ป้าหมายให้คนที่มรี ายได้ต่ า ที่ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกันและไม่มรี ายได้ประจา สามารถเข้าถึง
สินเชื่อได้ และสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ จะไม่เน้นเรื่องการให้หลักประกันเหมือนกับการปล่อยกูท้ วไป
ั ่ ดังนัน้ บริษทั
ฯ จึงมีความเห็นว่ า ใบอนุ ญาตไมโครไฟแนนซ์ ที่จ ะประกาศใช้ใ นอนาคตดังกล่ าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ อ การ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถของกลุ่มบริษทั ฯ ทีม่ หี ลักประกันเป็ นตัวกาหนดวงเงินสินเชื่อ
สาหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ซึง่ บริษทั ย่อย (FM) ได้รบั ใบอนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง และ
ถูกควบคุม โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย ได้กาหนดเงื่อ นไขบริษัท ที่จ ะดาเนิน ธุร กิจ ดังกล่า วได้ต้องมีทุ นจด
ทะเบียนขัน้ ต่ า 50 ล้านบาท ดังนัน้ บริษัทจึงมันใจว่
่ าเนื้อหาในนโยบายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ
1.4

ความเสี่ยงด้านการเงิ น
1.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้หลักได้แก่ รายได้ดอกเบีย้ รับจากการให้บริการสินเชื่อ ซึง่ เป็ นอัตราคงทีต่ ลอดระยะเวลาที่
กาหนดในสัญญา ในขณะที่มคี ่าใช้จ่ายสาคัญได้แก่ต้นทุนเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน ซึง่ กาหนดเป็ นอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว หากมีการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ รับและดอกเบีย้ จ่าย
โดยเฉพาะในกรณีทอ่ี ตั ราดอกเบีย้ เพิม่ สูงขึน้ จะส่งผลต่อต้นทุนเงินกูย้ มื ทีส่ งู ขึน้ ทาให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ ลดลง
ย่อมจะมีผลกระทบโดยตรงกับผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี ปจั จุบนั อัตราดอกเบีย้ รับและจ่ายของกลุ่มบริษทั ฯ ยังมีสว่ นต่างอยู่พอสมควร หากอัตราดอกเบีย้ ปรับ
เพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ เชื่อว่ารายได้ของกลุ่ มก็ยงั คงเพียงพอและครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทัง้ บริษทั ฯ
ยังลดความเสีย่ งได้จากสัญญาให้สนิ เชื่อใหม่ ซึง่ สามารถกาหนดอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มทีจ่ ะลดลงในระยะเวลาสัน้ ถึง ปานกลาง
ประกอบกับภายหลังจากบริษทั ฯ ได้รบั อนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนาหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ก็จะมีเงินทุนจากการระดมทุนเพิม่ เติมและสามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ลงได้
1.4.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งแหล่งเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
จากลักษณะการประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผูใ้ ห้สนิ เชื่อจะต้อง
มีแหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอรองรับการดาเนินการ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แหล่งทีม่ าของเงินทุนในการ
ปล่อยสินเชื่อของกลุ่มบริษทั ฯ ได้แก่ 1) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง 2) ตั ๋วแลกเงิน 3) เจ้าหนี้กจิ การที่
เกีย่ วข้องกัน (บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จากัด) 4) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (บริษทั ดี.ที.เจ.โฮ
ลดิง้ จากัด) และ 5) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ทัง้ 2 แห่งคงเหลือ 3,343.31 ล้านบาท หากพิจารณาสัดส่วนเงินกูย้ มื แยกตามสถาบันการเงินพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ
พึง่ พิงสัดส่วนเงินกู้จากแต่ละสถาบันการเงินสัดส่วนร้อยละ 34.67 และร้อยละ 23.75 ของแหล่งทีม่ าของเงินทุน
รวม หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รบั เงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ
แม้ว่าบริษทั ฯ จะกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเป็ นหลัก แต่ทผ่ี ่านมา กลุ่มบริษทั ฯ มีการดาเนินงานและประวัตกิ าร
ชาระคืนเงินกูท้ ด่ี มี าโดยตลอด และไม่เคยถูกธนาคารเรียกชาระเงินกูค้ นื ก่อนกาหนด อนึ่ง เพื่อลดการพึง่ พิงแหล่ง
เงินทุนจากสถาบันการเงิน บริษทั ฯ ได้จดั หาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติมโดยการออกและเสนอขายตั ๋วเงินระยะสัน้ ให้แก่
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ผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้เสนอขายตั ๋วเงินรวมจานวน 1,222 ล้าน
บาท ประกอบกับภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ กลุ่มบริษทั ฯ สามารถนาเงินทีไ่ ด้รบั จาก
การระดมทุนมาชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพื่อลดการพึง่ พิงดังกล่าวลงได้ระดับหนึ่ง
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการแห่ง 2 แห่ง ซึง่ กาหนดเงื่อนไขให้บริษทั ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุนดังต่อไปนี้ สถาบันการเงินแห่งที่ 1 กาหนดดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่เกิน 4.5 เท่าในปี 2556 และไม่
เกิน 3 เท่าในปี 2557 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมรายปี ของบริษัทฯ และสถาบันการเงินแห่งที่ 2 ได้
กาหนดให้เงื่อนไขให้บริษทั ฯ สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่เกิน 5 เท่า จนกระทังสามารถเข้
่
าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภายใน 30 มิถุนายน 2557 แล้วแต่เวลาใดจะสัน้ กว่า โดยตามงบการเงิน
สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ 4.35 เท่า ซึง่ อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด
ในสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินทัง้ สองแห่ง
อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผลจากผลประกอบการปี 2556 จานวน 127.5 ล้านบาท และ
เงินปนั ผลระหว่างกาลของปี 2557 จานวน 97.5 ล้านบาท รวมเป็ นเงินปนั ผลทัง้ สิน้ 225 ล้านบาท ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่ออัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินทัง้
2 แห่ง กาหนดให้พจิ ารณาจากงบการเงินรวมรายปี เท่านัน้ อีกทัง้ ผลจากการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้จะส่งผล
ให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนปรับลดลง ดังนัน้ เมื่อผลจากการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวและผลจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้สะท้อนเข้างบการเงินสาหรับปี 2557 หากไม่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อทุนก็จะปรับตัวลดลงอยู่ในเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินทัง้ 2 แห่งกาหนด
1.4.3 ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสิ นเชื่อที่ได้รบั จากเจ้าหนี้
เนื่องจากงวดการผ่อนชาระของสินเชื่อสาหรับ รถจักรยานยนต์ (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17.36 ของมูลค่าลูกหนี้
สินเชื่อรวม ณ 31 ธันวาคม 2556) มีระยะเวลาให้สนิ เชื่อเฉลี่ยไม่เกิน 18 งวด และสินเชื่อสาหรับรถ 4 ล้อ
(สัดส่วนร้อยละ 53.67 ของมูลค่าลูกหนี้สนิ เชื่อรวม ณ 31 ธันวาคม 2556) มีระยะเวลาให้สนิ เชื่อเฉลีย่ ไม่เกิน 24
งวด ในขณะทีแ่ หล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและตั ๋วแลกเงินรวม 4,565.31 ล้านบาท และ
เจ้าหนี้จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 74 ล้านบาท จึงทาให้มคี วามเสีย่ งจากหากธนาคารไม่ต่ออายุสญ
ั ญา
เงินกู้ หรือเจ้าหนี้เรียกคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าวคืนทันที
รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้ทถ่ี งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี – สุทธิ
ลูกหนี้ทถ่ี งึ กาหนดชาระเกิน 1ปี – สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ระยะสัน้ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี

จานวน (ล้านบาท)
3,987.24
1,551.86
6,046.45
4,645.08

ร้อยละเทียบกับสินทรัพย์รวม
65.94
25.67
100.00
75.17

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นลูกค้าทีด่ ขี องสถาบันการเงิน และไม่เคยมีปญั หาด้านการเงินหรือการผิดนัดชาระหนี้
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในการจ่ายชาระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมในการหา
แหล่งเงินกูอ้ ่นื รวมถึงการระดมทุนจากประชาชนในครัง้ นี้ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและบริหารแหล่งเงินทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อตั ราการเติบโต
ของสินเชื่อในอนาคต เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับและสอดคล้องกับ
เงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าวและทาให้การดาเนินธุรกิจดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
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1.5

ความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
1.5.1 ความเสี่ยงที่จะเกิ ดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้สนิ เชื่อ ทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซือ้ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน ซึ่ง
กลุ่มบริษทั ฯ กระจายอานาจอนุมตั วิ งเงินให้ผจู้ ดั การสาขาสามารถอนุ มตั แิ ละจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าได้ทนั ทีในกรณีท่ี
ไม่เกินอานาจอนุ มตั ิ และในกรณีท่ลี ูกค้ามาผ่อนชาระค่างวดที่สาขา เจ้าหน้าทีก่ ารเงินประจาแต่ละสาขาจะเป็ น
ผูร้ บั เงินสดจากลูกค้า จากลักษณะดังกล่าวกลุ่มบริษทั ฯ จึงอาจเผชิญความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ าร
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว จึงได้วางระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบสาขา
โดยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุ น โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลางสอบทานการปล่อยสินเชื่อ
กับลูกค้าทุกครัง้ ที่ได้รบั สินเชื่อจากกลุ่มบริษัท ฯ เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รบั เงินครบตามสัญญา และในทุกครัง้ ที่
ลูกค้ามาผ่อนชาระค่างวดทีส่ าขา เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลกลางให้กบั ลูกค้า อีกทัง้ ทาง
สานักงานใหญ่มรี ะบบการเฝ้าระวัง หากสาขามียอดรับชาระเงินจากลูกค้ารวมเกินระดับทีบ่ ริษัทฯ กาหนด ทาง
สานักงานใหญ่จะแจ้งให้สาขานาฝากเงินเข้าธนาคาร นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีหน่ วยงานตรวจสอบสาขาทา
หน้าทีอ่ อกปฏิบตั งิ านสุม่ ตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อและการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็ นประจา โดยมาตรการต่างๆ
และระบบงานที่บริษัท ฯ วางไว้จะช่วยจากัดความเสียหายที่จ ะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไ ม่เ ป็ นสาระสาคัญต่ อผล
ประกอบการ อีกทัง้ บริษทั ฯ มีมาตรการให้พนักงานทีส่ ามารถรับเงินจากลูกค้าหรือจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า ต้องมีเงิน
ประกันหรือบุคคลค้าประกันการทางาน ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมา มีการทุจริตของพนักงานเกิดขึน้ ทัง้ หมด 8
ครัง้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ประเมินความเสียหายเบือ้ งต้นอันเกิดจากการทุจริตของพนักงานคาดว่าจะมีความเสียหายไม่
เกินจานวน 880,000 บาท

1.6

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
1.6.1 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มแก้วบุตตาซึง่ ประกอบด้วย นางสาวธิดา แก้วบุตตา นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา และนางจริยา แก้วบุตตา เป็ นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ถอื หุน้ รวมกันร้อยละ 80.68 ของทุนชาระ
แล้ว ซึง่ ภายหลังจากการเพิม่ ทุนและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ประชาชนในครัง้ นี้ กลุ่มแก้วบุตตาจะถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 60.51 ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแก้วบุตตามีอานาจในการควบคุม และมีอทิ ธิพล
ในการตัดสินใจ และสามารถควบคุมเสียงข้างมากในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นของบริษทั ฯ อาจมี
ความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอในทีป่ ระชุมได้
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างบริษทั ฯ พบว่า โครงสร้างบริษทั ฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกาหนดมาตรการการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ซึง่ บุคคลดังกล่าวไม่มี
สิทธิอ อกเสียงในการอนุ มตั ิร ายการนัน้ ๆ รวมทัง้ การจัด ให้มีค ณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระเข้าร่ว ม
พิจารณาและตัดสินใจ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมันใจให้
่
ผถู้ อื หุน้ ว่าโครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ
มีการถ่วงดุลอานาจและการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
1.6.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ รับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของการค้าประกันเงินกูจ้ ากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดย ณ
31 ธันวาคม 2556 กลุ่มแก้วบุตตาซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ รวม 80.66 ของทุนชาระแล้ว ค้าประกันเงินกู้
จานวน 3,815 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 11.1 รายละเอียดรายการ
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ระหว่างกัน) จึงอาจพิจารณาได้ว่าบริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงกลุ่มแก้วบุตตา และหากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั
ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อนึ่ง การค้าประกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอน
ค้าประกัน ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว
1.7

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.7.1 ความเสี่ยงจากการที่ บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
บริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั เิ บือ้ งต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยผลการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ แล้วเมื่อวันที่
18 เมษายน 2557 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เว้นแต่คุณสมบัติ
เรื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย ทัง้ นี้ เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ายหุน้ สามัญต่อประชาชนแล้ว จะทา
ให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนในการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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