บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ โดยครอบครัวแก้วบุตตา ในปี 2522 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อในรูปแบบ
สินเชื่อทะเบียนรถแก่ลูกค้าในพื้นทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์ จากนัน้ ได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ยงั มีความ
ต้องการบริการทางการเงินอีกมากแต่ไม่มโี อกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบันการเงิน โดยทยอยเปิ ดสาขา
เพิม่ เติมไปในจังหวัดต่างๆ นับเป็ นผูบ้ ุกเบิกสินเชื่อประเภทรถแลกเงิน
ปจั จุบ ัน บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยให้บ ริการสินเชื่อในรูปแบบสินเชื่อ ที่มีท ะเบีย นรถ บ้านและโฉนดที่ดิน เป็ น
หลักประกัน ผ่านสาขาทัง้ หมด รวม 602 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ) ภายใต้เครื่องหมายบริการ/
ชื่อทางการค้า “มีบ้าน มีรถ เงิ นสดทันใจ” ด้วยจุดเด่นทีค่ วามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนุ มตั ิ
สินเชื่อแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชดิ โดยให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยทัวไปในภู
่
มภิ าคต่างๆ ทัง้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมภิ าคของประเทศ
ความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญ สรุปได้ดงั นี้
ปี

พัฒนาการที่สาคัญ

ก่อนการดาเนิ นธุรกิ จภายใต้บริษทั ฯ
2522-2543 - ครอบครัวแก้วบุตตาเริม่ ดาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบสินเชื่อ
โดยใช้ทะเบียนกรรมสิทธิรถทุ
์ กประเภทเป็ นหลักประกัน หรือสินเชื่อทะเบียนรถ
- ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการบริการสินเชื่อทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยทยอยเปิ ดสาขาเพิม่ เติมไป
ในจังหวัดต่างๆ นับเป็ นผูบ้ ุกเบิกสินเชื่อประเภทรถแลกเงิน ภายใต้บริษทั ศรีสวัสดิ ์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด (“SI”)
2550

2551

2552

- SI ขายโครงข่ายธุรกิจ (ไม่รวมพอร์ตลูกหนี้เดิม) เช่น สาขา และเครื่องหมายบริการ ฯ ให้แก่
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมรายหนึ่ง (“ผู้ซอ้ื ”) และว่าจ้างผูซ้ อ้ื เป็ นผูร้ บั ชาระและติดตาม
เก็บหนี้สาหรับพอร์ตลูกหนี้เดิม
- จัดตัง้ บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (“SP 1979” หรือ “บริ ษทั ฯ”) (เดิมชื่อ บริษทั
พีวแี อนด์เคเคเซอร์วสิ 2008 จากัด) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ยังไม่มกี ารประกอบ
ธุรกิจ
- SI และผู้ซ้อื ยกเลิก สัญญาว่ าจ้า งรับ ชาระและติด ตามเก็บหนี้ เดิม เนื่องจากการปรับ
โครงสร้างภายในของผูซ้ อ้ื
- SI ว่าจ้างบริษทั พาวเวอร์ 99 จากัด (“พาวเวอร์ 99”) ซึง่ ในขณะนัน้ พาวเวอร์ 99 ถือหุน้ โดย
บุคคลภายนอก (ประกอบธุรกิจรับจ้างจัดเก็บหนี้และบริการสินเชื่อทะเบียนรถ มีสาขา <100
สาขา) ให้ตดิ ตามเก็บหนี้แทน
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เข้า ซือ้ พาวเวอร์ 99 และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ศรีสวัสดิ ์ พาว
เวอร์ จากัด (“SP”) เพื่อบริหารการจัดเก็บหนี้ให้มปี ระสิทธิภาพและราบรื่น และขยายธุรกิจ
จัดเก็บหนี้และบริการสินเชื่อ รวมทัง้ เพิม่ สาขาเป็ น 136 สาขา
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ปี

พัฒนาการที่สาคัญ

การดาเนิ นธุรกิ จภายใต้บริษทั ฯ
2553
SP ซื้อบริษัทฯ จากครอบครัวแก้วบุตตา และเพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ของ
บริษทั ฯ เป็ น 5 ล้านบาทและเริม่ ดาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ทีม่ ที ะเบียนรถทุกประเภท บ้าน
และโฉนดทีด่ นิ เป็ นหลักประกัน ภายใต้เครื่องหมายบริการ “มีบ้าน มีรถ เงิ นสดทันใจ”
2554

- ครอบครัวแก้วบุตตาซือ้ บริษทั ฯ จาก SP และปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม โดย
บริษทั 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 ด้วยการซือ้ และรับโอนบัญชีลูกหนี้เงินกูย้ มื และลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซือ้ มาดาเนินการทีบ่ ริษทั ฯ และที่ SP 1982
- ขยายสาขาเพิม่ เป็ น 265 สาขาในสิน้ ปี 2554
2555-2556 - บริษทั ฯ จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจาก 200 ล้านบาทเป็ น 750 ล้านบาท
- ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีมติ
อนุมตั ใิ ห้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ จากเดิมมูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาทและเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 750
ล้านบาท เป็ น 1,000 ล้านบาท โดยการเพิม่ ทุนจานวน 250 ล้านบาท แบ่งเป็ น 250 ล้านหุน้
และจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
- จดทะเบียนแปรสภาพบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ปี 2556
จานวน 450 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนสาขาทัง้ สิน้ 602 สาขา
2557
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ SP 1982 มีมตินาเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2557 ซึง่ จะจัด
ให้มขี น้ึ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 พิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลจากผลประกอบการปี 2556
ให้แก่บริษทั ฯ จานวน 100 ล้านบาท
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติ

นาเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2557 ซึง่ จะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557
พิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลจากผลประกอบการปี 2556 เพิม่ เติม จานวน 127.5
ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 28 มีนาคม 2557
 อนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล จานวน 97.5 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 28
มีนาคม 2557
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2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
2.2.1 โครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยทีด่ าเนินธุรกิจอยู่ 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”)

ให้บริการสิน เชื่อ แบบมีห ลัก ประกัน ส าหรับหลักประกัน
ประเภท รถยนต์สล่ี อ้ บ้านและทีด่ นิ

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อ ส่วน
บุคคล

2.2.2 การดาเนิ นธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน ภายใต้เครื่องหมายบริการ “มีบา้ น
มีร ถ เงิน สดทันใจ” ประกอบด้ว ย สิน เชื่อทะเบีย นรถเก่ าทุ ก ประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน สิน เชื่อ เช่ า ซื้อ
จักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยแบ่งการให้บริการตามประเภทสินเชื่อและหลักประกันดังนี้
บริษัทฯ และ SP 1982 ให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ประเภทรถ บ้านและทีด่ นิ โดยบริษทั ฯ เป็ นผู้ให้
สินเชื่อสาหรับ หลักประกันประเภทรถเก่าทุกชนิด ยกเว้นรถยนต์ส่ลี ้อ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ รถบรรทุก รถบัส รถโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ รถไถนาและรถเกีย่ วข้า ว และ SP
1982 เป็ นผูใ้ ห้สนิ เชื่อสาหรับหลักประกันประเภทรถยนต์สล่ี อ้ เก่า รวมถึงบ้าน ทีด่ นิ ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด
ในการขอสินเชื่อทะเบียนรถเก่า ผูข้ อสินเชื่อต้องเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในเล่
์ มทะเบียนรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 90
วัน เพื่อทานิติกรรมสัญญากับกลุ่มบริษทั ฯ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ สัญญาเงินกู้ หรือสัญญาเช่าซื้อ โดยในกรณี
สัญญาเงินกู้ ผู้ขอสินเชื่อต้อ งส่งมอบเล่ม ทะเบียนให้แ ก่กลุ่ม บริษัท ฯ เป็ นหลักประกันการกู้ยืม โดยไม่ต้องจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ สาหรับกรณีสญ
ั ญาเช่าซื้อ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องจดทะเบียนโอนรถให้ กลุ่ม บริษัท ฯ เป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิและเป็
นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
์
สาหรับสินเชื่อที่มบี ้านและทีด่ นิ เป็ นหลักประกัน ผูข้ อสินเชื่อต้องเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในโฉนดที
ด่ นิ และทานิติ
์
กรรมสัญญากับกลุ่มบริษทั ฯ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ สัญญากูย้ มื และจดจานองทีด่ นิ เป็ นหลักประกัน หรือสัญญาขาย
ฝาก
สาหรับ FM เป็ นผูใ้ ห้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ จักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มหี ลักประกัน
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กลุ่มบริษทั ฯ นับเป็ นผูป้ ระกอบการอันดับต้นในกลุ่มผูป้ ระกอบการสินเชื่อทะเบียนรถทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน โดย
2
พิจารณาจากพอร์ตสินเชื่อรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีมลู หนี้สนิ เชื่อรวม 5,733.04 ล้าน
บาท ประกอบด้วยมูลหนี้สนิ เชื่อทะเบียนรถตามสัญญาเงินกูร้ วม 3,175.81 ล้านบาท มูลหนี้สนิ เชื่อทะเบียนรถ
ตามสัญญาเช่าซือ้ รวม 1,602.12 ล้านบาท มูลหนี้สนิ เชื่อบ้านและทีด่ นิ รวม 711.35 ล้านบาท และมูลหนี้สนิ เชื่อ
เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ใหม่และสินเชื่อส่วนบุคคลรวม 243.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 55.39 ร้อยละ 27.95
ร้อยละ 12.41 และร้อยละ 4.25 ของมูลหนี้สนิ เชื่อรวม ตามลาดับ
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการต่อภาษี บริการจดทะเบียน บริการประกันภัย
เป็ นต้น
2.3

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ตามงบการเงินรวม สาหรับปี 2554 - 2556 ดังนี้
งบการเงินรวม
ธุรกิ จหลัก
รายได้ดอกผลเช่าซือ้
ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื
รวมรายได้จากธุรกิ จหลัก
รายได้อื่นๆ1/
รายได้รวม

ปี 5254
ล้านบาท
ร้อยละ
233.64
431.11
664.75
199.05
863.80

27.04
49.92
76.96
23.04
100.00

ปี 5225
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

303.55
726.61
1,030.16
275.99
1,306.15

412.72
1,033.57
1,446.29
490.68
1,936.97

23.24
55.63
78.87
21.13
100.00

21.31
53.36
74.67
25.33
100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้อ่นื ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการ ค่าใช้จา่ ยและค่าปรับ เป็ นต้น
รายละเอียดของรายได้แต่ละประเภท สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12 เรื่องฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

2.4

เป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ในการรักษาความเป็ นหนึ่งในผู้นาการให้บริการสินเชื่อ
ทะเบียนรถ กับลูกค้า รายย่อย โดยมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้าผูข้ าดโอกาสเข้าถึงบริการของสถาบันการเงิน
ด้วยจุดเด่นทีค่ วามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว และเป็ นธรรม บริษทั มีแผนทีจ่ ะเพิม่ สาขาทัง้
ในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทัวทุ
่ กภาค ให้ครอบคลุมฐานลูกค้ามากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
เป้าหมายในการขยายการให้สนิ เชื่อเพิม่ มากขึน้ ถึง 8,000 ล้านบาทในอีก 3 ปี ขา้ งหน้า โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1

2

-

ขยายสาขาการให้บริการจาก ประมาณ 600 แห่ง ณ สิน้ ปี 2556 เป็ น 1,000 แห่ง ภายใน 5 ปี

-

พัฒนาเทคโนโลยีดา้ น IT เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ

ผูป้ ระกอบการสินเชือ่ ทะเบียนรถทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บริษทั ซีเอฟจี เซอร์วสิ จากัด บริษทั เมืองไทยลิสซิง่ บริษทั จีแคปปิตอล
จากัด (มหาชน) และกลุ่มนิ่มซีเ่ ส็ง เป็นต้น อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินบริษทั และ BOL สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2555
มูลหนี้สนิ เชือ่ หมายถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ หัก ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ก่อนหักเงินรับทีไ่ ม่สามารถ
ระบุได้
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

-

เพิม่ จานวนเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบสินเชื่อ (Checker) ให้ครอบคลุมพืน้ ที่การให้บริการ
และพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

-

ประเมินและวิเคราะห์คุณภาพลูกค้าอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มหี นี้เสียน้อยทีส่ ดุ และกาหนดวงเงินสินเชื่อทีเ่ ป็ น
ธรรมแก่ลกู ค้า

-

พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปจั จุบนั และมีประสิทธิภาพ และติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชดิ

-

เน้นความโปร่งใสในการอานวยสินเชื่อเพื่อเพิม่ ความเชื่อมันของลู
่
กค้าในกลุ่มบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ ในการขยายสินเชื่อ บริษทั ฯ คาดว่าจะมีแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เงินจากการเพิม่
ทุนในครัง้ นี้บางส่วน และวงเงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ทม่ี อี ยู่ในปจั จุบนั
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแผนทีจ่ ะขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อไปในประเทศใกล้เคียงเพื่อขยายฐานลูกค้า เช่น พม่า
เวียดนาม เป็ นต้น อีกทัง้ มีแผนขยายไปยังธุรกิจติดตามและบริหารหนี้ เพื่อสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจสินเชื่อของ
กลุ่มบริษทั ฯ และเพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาทีม่ ี อยู่ในปจั จุบนั โดยคาดว่าจะใช้รูปแบบการจัดตัง้ บริษัท
ย่อยเพื่อดาเนินธุรกิจดังกล่าว
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