
 
 

 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเส่ียงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยความเส่ียงที่ประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้ อาจมีความเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทฯ 
ไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน หรือเป็นความเส่ียงที่บริษัทฯ พิจารณาว่าในปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเส่ียงที่อ้างอิงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐ
และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด (“เงินสดทันใจ” หรือ “FM”) บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส 
ดับบลิวพี จํากัด (SWPAM) บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด (S2014) บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) (BFIT) 
บริษัท พี เล็นดิ้ง จํากัด บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จํากัด และบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
โฮลดิ้ง จํากัด อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จํากัด บริษัท Srisawad Vietnam LLC และบริษัท ศรีสวัสดิ์ 
เช่าสินเชื่อ (ลาว) จํากัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน คือเล่ม
ทะเบียนรถ (“สินเชื่อรถแลกเงิน”) รวมถึงบ้านและโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน สินเชื่อรายย่อยประเภทไม่มีหลักประกัน สินเชื่อ
เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อโครงการ ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินและรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมา
บริหาร ธุรกิจให้บริการด้านท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร และธุรกิจขายเชื่อ 
ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมี
นัยสําคัญและแนวทางในการป้องกันความเส่ียงมีดังนี้  
3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ 

3.1.1   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ 
ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ  มีการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งผู้ประกอบการรายเก่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ําและฐานทุนขนาดใหญ่ ที่ต้องการเข้ามาใน
อุตสาหกรรมเนื่องจากมองเห็นอัตราผลตอบแทนที่สูง เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร บริษัทเช่าซื้อ
หรือลีสซิ่ง ประกอบกับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และ
อุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก และไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ทําให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่สามารถเขา้มาแข่งขันได้โดยไม่มขี้อจํากัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสําหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น ทําให้มีคู่แข่งราย
ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากการแข่งขันจากผู้ประกอบรายใหม่แล้วยังมีการแข่งขันจากผู้ประกอบราย
เดิมในอุตสาหกรรมที่ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเช่น การให้วงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้น ขยายระยะเวลาผ่อนชําระ อัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ําเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ 
อย่างไรก็ดี ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพียงอย่างเดียว 
การที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานกว่า 33 ปี ทําให้รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี มีบริการที่
เข้าถึงความต้องการของลูกค้า มีสาขาและการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว       โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการจํานวน  2,870 สาขา มีการให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามชําระค่างวด ทําให้กลุ่มบริษัทฯ 
มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นและสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร  จะเน้นการปล่อยสินเชื่อสําหรับตลาดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลูกค้าเกรดเอ  ส่วน



 
 

 

บริษัทเช่าซื้อหรือลีสซิ่ง เน้นการให้บริการแก่ผู้ต้องการซื้อรถใหม่ หรือรถมือสอง สําหรับลูกค้าตลาดบนหรือกลาง 
ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ เน้นธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินซึ่ง
อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทในเครือธนาคาร แต่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รถ ที่ดิน  
3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล 
ที่ผ่านมา ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ได้รับสูงกว่าการ
ปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิต ทําให้มีผู้ประกอบการท้ังที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเข้ามา
แข่งขันในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว แต่คาดว่าความเส่ียงดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ เนื่องจากผู้ประกอบที่เป็นสถาบันการเงินจะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับเกรดเอ ในขณะที่กลุ่ม
บริษัทฯ จะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับเกรดบีโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน ที่กลุ่ม
บริษัทฯ มีความคุ้นเคยและความเข้าใจในพฤติกรรมการชําระหนี้ รวมทั้งเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าเก่าของกลุ่ม
บริษัทฯประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศที่เน้นการทํากิจกรรมทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่างสม่ําเสมอ ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขัน  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯก็ชะลอ
การปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วตั้งแต่ต้นปี 2559 และสําหรับในปี 2560 นั้นบริษัทได้มีการรวมเอาธุรกิจของ บริษัท
เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) เข้ามา ซึ่งหากพิจารณาจากการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อนั้น จะพิจารณาให้สินเชื่อ
กับพนักงานของบริษัทเอกชน โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทเอกชนต้นสังกัดของพนักงานที่ขอสินเชื่อ ซึ่งหาก
ผลประกอบการดีก็จะส่งผลความมั่นคงในรายได้ต่อพนักงานและความสามารถในการชําระคืนหนี้ของพนักงาน 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง
ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย ซึ่งก็มีบริษัทต่างๆเข้าร่วมในการ
ขอรับใบอนุญาตในการดําเนินการ  ดังนั้นหากมีบริษัทเข้าร่วมการขออนุญาตมากขึ้นก็จะทําให้การแข่งขันก็จะรุนแรง
ขึ้น อีกทั้งมาตรการของทางภาครัฐที่อาจให้มีการขอใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ ซึ่งจะให้
ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัด 
กลุ่มบริษัทฯมั่นใจว่า บริษัทฯมีสาขาและพนักงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในทุกภูมิภาค ซึ่งจะมีพื้นที่ใน
การให้บริการที่มากกว่า ครอบคลุมกว่า อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตและเปิดให้บริการแล้วทั้งหมดจํานวน 32 
ราย  ส่วนสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับนั้น ก็จะถูกจํากัดด้วยพื้นท่ีและวงเงินท่ีผู้กู้จะได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ
มั่นใจว่า สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพที่กลุ่มบริษัทฯมีใบอนุญาตจะสามารถครอบคลุมได้มากกว่าใบอนุญาตสินเชื่อ
รายย่อยระดับจังหวัด และต้นทุนในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯก็จะต่ํากว่า 
3.1.4   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหนี้สิน 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจํานวนมากที่เข้ามาทําธุรกิจให้บริการเร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นก็เข้ ามา

ให้บริการด้วย ซึ่งอาจจะส่งให้มีการแข่งขันในเรื่องของราคาและอาจจะมีเรื่องภาพลักษณ์ของการติดตามหนี้ของ

ผู้ประกอบการบางราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนได้ 



 
 

 

กลุ่มบริษัทฯมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯมีสาขาและพนักงานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ของกระจาย

อยู่ตามจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยที่บริษัทฯจะใช้พนักงานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการเร่งรัด

ติดตามหนี้สิน  กระจายไปตามสาขาของบริษัทที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งก็จะได้เปรียบในด้านต้นทุนการติดตามหนี้สิน  

อีกทั้งพนักงานของบริษัทฯจะได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นอย่างดีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนออกปฎิบัติงาน  

3.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธรุกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกีย่วกบัการบริหารสินเชือ่แบบครบวงจร 
 ในอุตสาหกรรมนี้ ยังไม่มีบริษัทท่ีริเริ่มดําเนินการให้คําปรึกษาด้านการวางระบบการบริหารสินเชื่อ จึงมีการแข่งขันใน
ระดับต่ํา แต่อย่างไรก็ดีการให้บริการลักษณะนี้อาจทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์มีความสามารถในการบริหารและไม่ใช้
บริการของบริษัทได้  
บริษัทพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจไม่ใช้บริการเพราะสามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทในประเทศพม่านั้นมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการด้าน
สินเชื่อของประชากรในพม่าซึ่งอาจจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสนใจทําธุรกิจสินเชื่อ ทําให้บริษัทสามารถขยาย
ลูกค้าได้ และในขณะเดียวกัน บริษัทก็พิจารณาที่จะขยายบริการประเภทนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นอีกด้วย 

3.2 ความเสี่ยงด้านการอํานวยสินเชื่อและหลักประกัน 
3.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จากการท่ีบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นและทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” 
หรือ “BFIT”) แล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและ SAWAD ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 45.34 ของทุนที่ชําระแล้วทั้งหมด ได้ร่วมกันปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างโอกาส
ในการขยายธุรกิจสินเชื่อในอนาคต โดยบริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจสินเชื่อจากเดิมที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่ม
พนักงานบริษัทเป็นหลัก สู่การให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small SME) และบุคคล
รายย่อยในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกับธุรกิจที่บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด (“ศรีสวัสดิ์ 20  ” หรือ ”S20  ”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ดําเนินการอยู่ เพื่อให้โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทเกิดความชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีท่ี SAWAD มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน BFIT ภายหลังการทําคําเสนอซื้อตั้งแต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 60 ศรีสวัสดิ์ 2014 และ BFIT จะให้บริการ
สินเชื่อแบบมีหลักประกันในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งจะแตกต่างกันที่ประเภทหลักประกัน โดย BFIT จะให้บริการ
สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทบ้านและที่ดิน และรถยนต์ 4 ล้อ ขณะที่ศรีสวัสดิ์ 2014 จะให้บริการสินเชื่อแบบมี
หลักประกันประเภทรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก และรถเพื่อการเกษตร 
การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่าง BFIT และ S2014 ตามแผนใหม่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการให้บริการสินเชื่อของ 
BFIT สําหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อรถแลกเงินและสินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยในส่วนของสินเชื่อรถ
แลกเงิน กลุ่มบริษัทจะใช้ประเภทสัญญา (สัญญาเช่าซื้อ/สัญญากู้ยืม) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ ขณะที่
สินเชื่อบ้านแลกเงินจะใช้ประเภทธุรกรรม (จํานอง/ขายฝาก) และมูลค่าการกู้ยืม (เกิน/ไม่เกิน 10 ล้านบาท) เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งแยกสินเชื่อระหว่าง BFIT และ S2014 ซึ่งจะมีผลทําให้การดําเนินธุรกิจสินเชื่อของ BFIT แตกต่างไปจากที่
เคยเปิดเผยไว้ในคําเสนอซื้อหลักทรัพย์  



 
 

 

 อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯเชื่อมั่นว่า การแบ่งแยกการประกอบธุรกิจตามแผนใหม่ดังกล่าว จะไม่ทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กําหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกธรุกิจระหวา่งสองบริษัทไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้
จัดวางมาตรการเพื่อขจัดความแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างรัดกุมและเพียงพอ ดังนี้ 
1.1 มีการจัดทําคู่มือ นโยบาย และกําหนดเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

กลุ่มบริษัทได้กําหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับใช้ในการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่าง BFIT และ 
S2014 ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
สินเชื่อรถแลกเงิน - ใช้ Rate Book เป็นตัวกําหนดประเภทสัญญา  
 S2014 จะให้บริการสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติเท่ากับหรือสูงกว่า 

Rate Book โดยลูกค้าต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกันให้แก่ S2014 
 BFIT จะให้บริการสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสัญญาเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติต่ํากว่า Rate Book 

โดยลูกค้าไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน 
 ลูกค้าผู้มาขอกู้จะเป็นผู้ระบุความต้องการทางการเงินของตนเอง และต้องเข้าทําสัญญาประเภทที่ตรงกับ

วงเงินที่ต้องการ หากลูกค้าต้องการวงเงินอนุมัติสูง ลูกค้าจะต้องเข้าทําสัญญาเช่าซื้อโดยต้องยินยอมจด
ทะเบียนโอนหลักประกันให้ S2014 แต่หากลูกค้าต้องการวงเงินในระดับต่ํา ลูกค้าจะเข้าทําสัญญากู้ยืมกับ 
BFIT โดยไม่มีการจดทะเบียนโอนหลักประกันใดๆ 

ดังนั้น ในการแบ่งแยกสินเชื่อรถแลกเงินระหว่าง BFIT และ S2014 เจ้าหน้าที่สาขาซึ่งเป็นผู้จัดหาและติดต่อกับ
ลูกค้าจะอ้างอิงจากข้อมูลยอดจัดมาตรฐานตาม Rate Book ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่ง Rate Book จะ
แสดงยอดจัดสินเชื่อตามยี่ห้อ รุ่น และปีของหลักประกัน โดยวงเงินอนุมัติสินเชื่อในเบื้องต้นจะไม่เกินอัตราที่ Rate 
Book กําหนด 
จากนั้น เจ้าหน้าที่สาขาจะนํายอดจัดมาตรฐานตาม Rate Book มาเปรียบเทียบกับวงเงินที่ลูกค้าขอกู้ โดยหาก
จํานวนเงินท่ีลูกค้าขอกู้ต่ํากว่า Rate Book ลูกค้าจะเข้าทําสัญญาเงินกู้ยืมกับ BFIT แต่หากจํานวนเงินที่ลูกค้าขอกู้
เท่ากับหรือสูงกว่า Rate Book ลูกค้าจะต้องเข้าทําสัญญาเช่าซื้อและจดทะเบียนโอนหลักประกันให้กับ S2014 
เท่านั้น โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดของ S2014 จะขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเส่ียงของผู้กู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
ผู้กู้ สภาพหลักประกัน คุณสมบัติของผู้ค้ําประกัน และปัจจัยอื่นๆ 
สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ใช้ประเภทธุรกรรมและมูลค่าการกู้ยืม 10 ล้านบาทเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก
ธุรกิจ  
สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นบ้านและที่ดิน (House and Land) ของกลุ่มบริษัทจะใช้ประเภท
ธุรกรรมและมูลค่าสินเชื่อที่ 10 ล้านบาท เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง SAWAD และ BFIT ซึ่งอ้างอิงตาม
เกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แบ่ง
การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ํากว่า 10 ล้านบาท และเกินกว่า 10 ล้านบาท แยกจากกันตามความเส่ียงที่
แตกต่างกัน 
ในการแบ่งแยกสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงินระหว่าง BFIT และ S2014 กลุ่มบริษัทได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่สาขา
พิจารณาราคาประเมินที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท ร่วมกับราคาประเมินของกรม



 
 

 

ที่ดิน โดยในการปล่อยกู้ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่สาขาจะนําราคาประเมินจากทั้ง 2 แหล่งมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาราคา
ประเมินกลางที่เหมาะสม ก่อนปรับลดตามนโยบายการกํากับดูแลอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน 
(LTV) ของบริษัทเพื่อให้ได้วงเงินอนุมัติสินเชื่อในเบื้องต้น โดยหากมูลค่าการกู้ยืมที่ลูกค้าต้องการไม่เกิน 10 ล้าน
บาท ลูกค้าจะเข้าทําสัญญาเงินกู้ยืมกับ BFIT แต่หากลูกค้าต้องการกู้ยืมมากกว่า 10 ล้านบาท ลูกค้าจะเข้าทํา
สัญญาเงินกู้ยืมกับ S2014 ทั้งนี้ จํานวนเงินท่ีลูกค้าจะได้รับจะไม่เกินวงเงินอนุมัติสินเชื่อข้างต้น  

1.2 กําหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่ออย่างสม่ําเสมอ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสองฝ่ายก่อนมีผลบังคับใช้ 
การประกาศใช้ Rate Book สําหรับสินเชื่อรถแลกเงิน และเกณฑ์มูลค่า 10 ล้านบาทสําหรับสินเชื่อบ้านแลกเงิน อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งเป็นส่วนงานที่แยกเป็นอิสระจากฝ่ายอํานวย
สินเชื่อของบริษัท ซึ่งจะทําหน้าที่รับผิดชอบและพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลใน Rate Book ที่มีผลบังคับใช้
ในแต่ละช่วงเวลา โดย Rate Book จะมีการสอบทานและปรับปรุงข้อมูลเป็นประจําทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะตลาดรถมือสองที่เปล่ียนแปลงไป  
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กําหนดนโยบายการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจที่สําคัญไว้ ดังนี้ 
 Rate Book จะต้องมีการทบทวนเป็นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

และสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป 
 Rate Book ที่มีการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละบริษัท โดย

ในส่วนของ BFIT จะมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่สุ่มสอบทานข้อมูลของ Rate Book ที่มีการแก้ไข 
เปรียบเทียบกับราคาตลาดรถมือสอง ณ ขณะนั้น เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของการแก้ไข Rate Book 
อีกครั้งหนึ่งและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ ก่อนที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไขปรับปรุง Rate Book ก่อนการประกาศใช้ต่อไป 

 หากคณะกรรมการตรวจสอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นชอบจะไม่สามารถนํา Rate Book นั้นออกบังคับใช้ได้ 
ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้ได้อัตรา Rate Book ที่เป็นธรรมและเหมาะสมสําหรับการประกาศใช้
ร่วมกันต่อไป 

1.3 กําหนดให้ใช้แบบฟอร์ม Conflict Checklist เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่สาขาใช้แบบฟอร์ม Conflict Check List ในการกําหนดประเภทสัญญาของ
สินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าตามนโยบายสินเชื่อของแต่ละบริษัท โดยเจ้าหน้าที่สาขาจะต้องแนบ
แบบฟอร์มดังกล่าวกับ Rate Book ที่ใช้อ้างอิงทุกครั้ง ก่อนส่งเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายอํานวยสินเชื่อของแต่ละบริษัท
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้ารายนั้นๆ 

1.4 กําหนดให้มีการสอบทานข้อมูลสินเชื่อโดยฝ่ายอํานวยสินเชื่อของบริษัท 
บริษัทได้กําหนดให้ฝ่ายอํานวยการสินเชื่อทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของการพิจารณา
สินเชื่อของเจ้าหน้าที่สาขาก่อนดําเนินการอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้  
 เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สาขาจะทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูล

ของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อในเบื้องต้น รวมถึงตรวจสอบสภาพหลักประกัน และพิจารณาวงเงินอนุมัติสินเชื่อใน



 
 

 

เบื้องต้นตามที่กําหนดใน Rate Book และเปรียบเทียบกับจํานวนเงนิท่ีลูกค้าต้องการขอกู ้เพื่อกําหนดประเภท
สัญญาสินเชื่อที่เหมาะสม (สัญญาเงินกู้ยืม/สัญญาเช่าซื้อ) 

 ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในเกณฑ์การเข้าทําสัญญากับ BFIT เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อทั้งหมดจะถูก
สแกนผ่านระบบเพื่อส่งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยสินเชื่อของ BFIT ซึ่งจะทําการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงตรวจสอบจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องการกู้ เปรียบเทียบกับวงเงิน
อนุมัติสินเชื่อ และยอดจัดมาตรฐานตาม Rate Book ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตาม
เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของบริษัทหรือไม่ ก่อนลงนามอนุมัติสินเชื่อและแจ้งผลกลับไปยังเจ้าหน้าที่สาขา 

1.5 กําหนดให้มีการจัดทํารายงานผลการอนุมัติสินเชื่อประจําเดือน 
บริษัทได้กําหนดมาตรการรายงานผลและตรวจสอบความผิดพลาดของการแบ่งแยกประเภทสัญญาสินเชื่อ โดยให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยสินเชื่อจัดทํารายการผลการอนุมัติสินเชื่อ เปรียบเทียบกับวงเงินอนุมัติ และยอดจัดตาม Rate 
Book เพื่อรายงานต่อผู้บริหารของบริษัทเป็นประจําทุกเดือน  

1.6 กําหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่สาขาเป็นประจําทุกปี 
บริษัทได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการสุ่มตรวจโดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินกู้กับวงเงินอนุมัติ 
และ Rate Book ตามแต่ละสาขาหมุนเวียนไป เพื่อรายงานและประเมินความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจ
ระหว่าง S2014 และ BFIT ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยแผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
ตรวจสอบการควบคุมภายในประจําปีของบริษัท 

1.7 กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ 
นอกจากมาตรการที่ได้ระบุข้างต้น บริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความ
เห็นชอบต่อการแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ รวมถึงพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการดังกล่าวอย่างถกูต้องและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

1.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในการแบ่งแยกธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทได้วางระบบการทํางานใหม่เพื่อรองรับการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง SAWAD และ BFIT โดยเฉพาะในส่วน
ของขั้นตอนการอนุมัติและกระบวนการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งบริษัทวางแผนจะนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยลดขั้นตอน
และบทบาทของพนักงานสาขา ซึ่งเป็นจุดที่อาจเกิดความเส่ียงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยระบบ
สารสนเทศจะช่วยลดความผิดพลาดและทําให้การแบ่งแยกธุรกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยแผนดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างสองบริษัท ที่กลุ่มบริษัทได้นําเสนอในแผนการ
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทยังต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาและทดสอบระบบอย่างน้อยอีก 3-5 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าระบบสารสนเทศใหม่จะสามารถนํามาใช้แทน
ระบบสารสนเทศเดิมได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 



 
 

 

3.2.2 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สูญสูงขึ้น 
การดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อในปัจจุบันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานของภาครัฐ 
หรือกฎหมายพิเศษใดๆ ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของบริษัท
เอง ธุรกิจนี้จึงมีความเส่ียงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (“NPL”) หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ หรือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนรวมทั้งให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของสินเชื่อโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ค้ําประกัน มีรายงานประเมินผลการตรวจสอบที่ใช้
พิจารณาความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ของลูกค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ จํานวน  776.90  ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 645.66  ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามการ
เพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวม หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่ามีสัดส่วนที่
ลดลงร้อยละจาก 2.91  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  เป็นร้อยละ 2.64  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 สําหรับการตั้งค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 
537.59 ล้านบาท และ 623.67  ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม เท่ากับ
ร้อยละ 2.43 และ 2.12 ตามลําดับ แม้ว่าค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจะต่ํากว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เนื่องจาก
ลักษณะการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อที่มีหลักประกันและอัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อต่อหลักประกัน 
(LTV) ต่ําเพียงร้อยละ 30-70 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอและเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
หากพิจารณาในด้านของหนี้สูญในช่วงปี 2559-2561  พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สูญเพียง 124.47, 244.35 และ 323.46 
ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมเพียงร้อยละ 0.71 – 1.10 เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วน
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมที่อยู่ระหว่างร้อยละ 2.12 – 2.43  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญที่ครอบคลุมหนี้สูญ  

หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)/1 438.81 645.66 776.90 
สินเชื่อรวม/2 17,469.22 22,148.96 29,433.00 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 2.51 2.91 2.64 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 388.81 537.59 623.67 
% อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
รวม 

2.23 2.43 2.12 

หน้ีสูญ 124.47 244.35 323.46 
% อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม 0.71 1.10 1.10 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อหน้ีสูญ (เท่า) 3.12 2.20 1.93 
หมายเหตุ /1สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง สินเชื่อที่กลุ่มบริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ ตามนโยบายการรับรู้รายได้  

/2สินเชื่อรวม หมายถึง ยอดหน้ีตามสัญญาเงินกู้ และสัญญาเช่าซื้อหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 



 
 

 

3.2.2  ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย  
สัญญาสินเชื่อและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกันถือเป็นสินทรัพย์หลักในการดําเนินธุรกิจบริการสินเชื่อ 
เนื่องจากในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่างวดเกินกําหนด กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้หลักฐานดังกล่าวในการดําเนินคดีทาง
กฎหมาย หากในกรณีท่ีหลักฐานการให้สินเชื่อสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเส่ียงจากเหตุดังกล่าว และมีมาตรการในการลดความเส่ียงโดยจัดให้มีห้องเก็บเอกสาร
สําคัญ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการให้สินเชื่อที่ส้ัน และ
วงเงินสินเชื่อที่ต่ํา โดยห้องเก็บเอกสารสําคัญมีการควบคุมการเข้าออกที่รัดกุมและมีการทําประกันอัคคีภัยโดยเจ้าของ
สถานท่ี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสํารองข้อมูล
ทั้งหมดเป็นประจําทุกวันไว้ในอีกสถานท่ีหน่ึง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ 
3.2.3  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 
เนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมี
ความยากในการติดตามหลักประกันหากลูกค้าค้างชําระค่างวด มากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น 
บ้าน ท่ีดิน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนํามาขายและชําระหน้ีได้ ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง  
เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคล และ/หรือหลักประกัน และ/หรือผู้ค้ํา
ประกันที่มทีี่อยู่หรือภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี/เขตที่สาขาของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่และยังกําหนดให้พนักงานสาขาที่ประจําในเขต
ตรวจสอบข้อมูล ณ สถานท่ีจริงเพื่อยืนยันท่ีอยู่ของหลักประกันวา่ตรงกบัท่ีลูกค้าแจ้งหรือไม่ ในกรณีท่ีลูกค้าค้างชําระค่า
งวด กลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ประจําสาขาออกสํารวจและติดตามหลักประกันโดยไม่ชักช้าเพื่อลดโอกาสที่
ลูกค้าจะนําหลักประกันออกนอกพื้นท่ี อีกทั้งการมีเครือข่ายสาขาจํานวนมากถึง 2,900 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทํา
ให้สามารถช่วยติดตามหลักประกันได้อีกทางหน่ึง 
3.2.4  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
สําหรับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ เมื่อลูกค้าค้างชําระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษัทฯ จะ
ดําเนินการส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาหากลูกค้าไม่มาเจรจาชําระหนี้ภายใน 30 วัน ในกรณีที่เป็นสัญญาเช่าซื้อ หรือ
ภายใน 7 วัน ในกรณีสัญญากู้เงิน กลุ่มบริษัทฯ สามารถยึดหลักประกันได้ทันที หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะส่งหนังสือ
แจ้งให้ลูกค้ามาไถ่ถอนหลักประกันภายใน 30 วัน ทั้งในกรณีสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้เงิน หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว
และลูกค้าไม่มาติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สามารถจําหน่ายหลักประกันได้ทันที โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จําหน่าย
ทรัพย์สินรอการขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขาสําหรับรถจักรยานยนต์ หรือโกดังจอดรถยึด สําหรับรถประเภทอื่นๆ 
รวมทั้งการว่าจ้างบริษัทผู้ประมูลภายนอก                                (     ) และบริษัท คาร์ออน จํากัด ทํา
การเปิดประมูลแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อนําเงินท่ีได้รับมาชําระหน้ีคงค้างของลูกค้า ในกรณีท่ีไม่สามารถจําหน่ายหลักประกัน
ที่ยึดมาได้ก็จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  



 
 

 

อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ กําหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาจากรถที่อยู่ในความนิยมของตลาด หรือที่ดินที่ตั้งอยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการจําหน่ายหลักประกัน  ทั้งนี้ เมื่อยึดหลักประกันแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บและดําเนินการจําหน่าย                                   
สําหรับราคาขายหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ กําหนดโดยอ้างอิงจากมูลหนี้คงค้างซึ่งโดยปกติจะต่ํากว่าราคาตลาด
โดยทั่วไป  ดังนั้นราคาจําหน่ายหลักประกันท่ียึดมาจึงมีราคาต่ํากว่าราคาตลาดทําให้มีสภาพคล่องในการจําหน่ายเพิ่ม
มากขึ้น  
 

ทรัพย์สิ น รอการข า ย
จํา แนกต ามประเภท
หลักประกัน 

 
31 ธันวาคม 2559 

 
31 ธันวาคม 2560 

 
31 ธันวาคม 2561 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อ
คัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อคัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

จํานวน 
(คัน) 

มูลค่าเฉลี่ย 
(บาทต่อคัน) 

รถจักรยานยนต์เก่า  33.23 2,612 12,722 72.66 5,637 12,889 123.32 11,370 10,846 
รถจักรยานยนต์ใหม่  3.71 104 35,673 3.38 95 35,578 2.38 66 36,086 
รถยนต์สี่ล้อ 30.69 255 120,352 137.79 1,195 115,305 199.79 1,784 111,992 
รถเชิงพาณิชย ์ 14.52 93 156,129 22.06 130 169,692 46.79 258 181,370 

รถใช้งานเพ่ือการเกษตร 1.40 4 350,000 1.84 8 230,000 1.64 6 272,963 

บ้านและที่ดิน 13.87 10 1,387,000 17.67 17 1,039,411 24.33 22 1,105,814 

รวม 97.42 3,078 31,650 255.40 7,082 36,063 398.25 13,506 29,487 

หากพิจารณาสัดส่วนทรัพย์สินรอการขายตามมูลค่า พบว่าส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์เก่า โดยมีมูลค่าเฉล่ียต่อคัน
ประมาณ 10,846 บาท  
3.2.5  ความเสี่ยงจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขายไม่คุ้มมูลหนี้ 

กลุ่มบริษัทฯ จะทําการยึดหลักประกันเมื่อลูกค้าค้างชําระค่างวดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้และจะนําหลักประกันมาขาย
ทอดตลาดโดยผ่านสาขา โกดัง หรือ ว่าจ้างบริษัทผู้จัดการประมูลภายนอก เปิดประมูลให้แก่บุคคลทั่วไป สําหรับ
รถจักรยานยนต์ใหม่ หากบริษัทฯ สามารถจําหน่ายหลักประกันได้มากกว่ายอดหนี้คงค้าง เฉพาะกรณีที่เป็นสัญญาเช่า
ซื้อ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักหนี้คงค้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า หากยอดหนี้คงค้างของ
ลูกค้าสูงกว่ามูลค่าของหลักประกันที่จําหน่ายได้ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากอายุของหลักประกันของบริษัทที่มีอายุเฉล่ีย 
2-14 ปี  และไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างจากลูกค้าหรือผู้ค้ําประกันได้ บริษัทฯ ก็จะมีผลขาดทุนจากการจําหน่าย
หลักประกันซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว ในการพิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่าหลักประกันอย่างระมัดระวัง และกําหนดวงเงินสินเชื่อที่มีส่วนลดจากราคาตลาดของหลักประกัน
ประมาณ 30-70% ขึ้นกับประเภท รุ่น ความนิยมของหลักประกัน จึงทําให้ยอดหนี้คงค้างมีมูลค่าน้อยกว่าราคาขาย
ทอดตลาดหลักประกัน  ผลขาดทุนจากการขายหลักประกันของ FM นั้นเกิดจากนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการ



 
 

 

จําหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยึดมาให้เร็วที่สุด เพื่อลดความเส่ียงจากการที่ราคารถจักรยานยนต์ใหม่ปรับตัวลงอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ กําหนดนโยบายตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายสําหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ใหม่ ในอัตราร้อยละ 25 ของยอดมูลหนี้ ณ วันที่ยึดหลักประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่ฝ่ายบริหารประเมินโดย
อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต                                                                           

ณ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินรอการขายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากระยะเวลาตั้งแต่วันยึด

หลักประกัน อย่างไรก็ตามสําหรับทรัพย์สินรอการขายที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จํานวน 102.92  ล้านบาท นั้น โดยส่วน

ใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ และบางส่วนเป็นบ้านและที่ดิน ที่ต้องใช้เวลาดําเนินการ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผ่ือ

การด้อยค่าอย่างสม่ําเสมอ  

ราคาทุนทรัพย์สินรอการขายจําแนกตาม
ระยะเวลาตั้งแต่วันยึดหลักประกัน 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 เดือน 37.20 38.19 39.03 15.28 34.42 8.64 
1 – 3 เดือน 27.63 28.36 66.14 25.90 68.74 17.26 
4 – 6 เดือน 6.94 7.12 84.99 33.28 85.83 21.55 
7 – 12 เดือน 5.13 5.27 43.45 17.01 106.34 26.70 
มากกว่า 12 เดือน 20.52 21.06 21.78 8.53 102.92 25.84 

รวม 97.42 100.00 255.40 100.00 398.25 100.00 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพยสิ์นรอการ
ขาย 

(2.72) (2.79) (2.76) (1.06) (11.29) (2.83) 

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธ ิ 94.70 97.21 252.64 98.94 386.96 97.17 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามูลค่าของทรัพย์สินรอการขายที่จําหน่ายได้จริงไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากําหนด
วงเงินสินเชื่อใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน
จํานวน 398.25 ล้านบาท มีค่าเผ่ือการด้อยค่าจํานวน 11.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของราคาต้นทุน 

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องดําเนินคดี 

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานใด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คือกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและทําตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยใช้สัญญาเช่า
ซื้อ สัญญากู้เงิน ตามแบบมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด  

สําหรับกิจการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการโดยยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง



 
 

 

การกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ สําหรับ
ผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงิน และ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับสําหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งกําหนดให้บริษัทฯเรียก
เก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าได้ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีและดอกเบี้ยค่าบริการค่าปรับตลอดจนค่าธรรมเนียม
อื่นๆรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปสํีาหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการต่างๆ รวมแล้ว
ไม่เกินอัตราร้อยละ 36 ต่อปีสําหรับสินเชื่อนาโนไฟแน้นซ์  

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯอย่าง
ถูกต้องมาโดยตลอดและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้องดําเนินคดีจากกลุ่มลูกหนี้ที่ปล่อยสินเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ก็ยังคง
ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีลูกค้าร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจและการดําเนินงาน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเน้นทําการส่ือสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้า
อย่างสม่ําเสมอ รวมถึงให้ความสําคญัตั้งแต่การประเมนิความสามารถชําระหน้ีของลูกคา้และผู้ค้ําประกันเพื่อลดโอกาส
การผิดนัดชําระหนี้อันจะนําไปสู่การยึดหลักประกันหรือฟ้องร้อง ในกรณีมีการค้างชําระ บริษัทฯ ก็มีนโยบายติดตามหนี้
ที่ชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย บริษัทฯ จึงเชื่อว่าโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ จะถูกร้องเรียนหรือ
ฟ้องร้องดําเนินคดีจากลูกค้ามีน้อยมาก 

3.3.2  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อของภาครัฐ 

ปัจจุบัน ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อ ไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ ของ
ภาครัฐ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ามากํากับดูแล
สัญญาเช่าซื้อ และพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตภาครัฐพิจารณาเข้ามากํากับดแูลผู้ประกอบธุรกิจสินเชือ่ทะเบียนรถและสินเชือ่เช่าซื้อ เพื่อ
ควบคุมให้การดําเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจดังกล่าว 

อนึ่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่า ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ จะถูกควบคุมโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเข้ามากํากับดูแลภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ยังไม่มีระบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานและ
เป็นการสร้างกําแพงป้องกันมิให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต  ทั้งนี้การ
ดําเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน ของบริษัทเงินทุน  ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) ก็เป็นไปตาม
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกประการ  

3.3.3  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นหากมีการออกกฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบัติงานบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 



 
 

 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวจึงได้มีการติดตามข่าวสาร การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อกําหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาที่กําหนด
ในสัญญา  ในขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายสําคัญได้แก่ต้นทุนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากมี
การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย โดยเฉพาะในกรณี
ที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนเงินกู้ยืมที่สูงขึ้น ทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลง ย่อมจะมีผลกระทบ
โดยตรงกับผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยรับและจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วนต่างอยู่พอสมควร หากอัตราดอกเบี้ยปรับ
เพิ่มขึ้น   บริษัทฯ เชื่อว่ารายได้ของกลุ่มก็ยังคงเพียงพอและครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังลด
ความเส่ียงได้จากสัญญาให้สินเชื่อใหม่ ซึ่งสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุน
การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลาส้ันถึงปานกลาง ประกอบกับ
บริษัทฯ สามารถระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลง  

3.4.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้สินเชื่อจะต้องมี

แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอรองรับการดําเนินการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แหล่งที่มาของเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อ

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 7 แห่ง 2) ตั๋วแลกเงิน   3) ส่วนของผู้ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้ โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่งคงเหลือ 7,184.66  ล้านบาท หาก

พิจารณาสัดส่วนเงินกู้ยืมแยกตามสถาบันการเงินพบว่า กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสัดส่วนเงินกู้จากแต่ละสถาบันการเงิน

สัดส่วนร้อยละ 0.00-6.00 ของแหล่งที่มาของเงินทุนรวม หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าว 

ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ   

แม้ว่าบริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการดําเนินงานและประวัติการชําระ
คืนเงินกู้ที่ดีมาโดยตลอด และไม่เคยถูกธนาคารเรียกชําระเงินกู้คืนก่อนกําหนด อน่ึง เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะส้ันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้เสนอขายตั๋วเงินรวมจํานวน 650 ล้านบาท รวมทั้งการออกหุ้น
กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน รวม 1 ครั้ง จํานวนเงินรวม  3,200 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพิงดังกล่าวลงได้ระดับ
หน่ึง  



 
 

 

ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) นั้นสามารถจะระดมเงินฝากได้ด้วยตัวเอง จึงมีแหล่งเงินทุนที่
สําคัญในการปล่อยสินเชื่อของ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) 

3.4.3  ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี้ 

เนื่องจากงวดการผ่อนชําระของสินเชื่อสําหรับรถจักรยานยนต์ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9  ของมูลค่าลูกหนี้สินเชื่อรวม ณ  
31 ธันวาคม 2561) มีระยะเวลาให้สินเชื่อเฉล่ียไม่เกิน 18 งวด และสินเชื่อสําหรับรถ 4 ล้อ (สัดส่วนร้อยละ 39 ของ
มูลค่าลูกหนี้สินเชื่อรวม ณ 31 ธันวาคม 2561) มีระยะเวลาให้สินเชื่อเฉล่ียไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหล่งเงินทุนของ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินรวม 6,753.89  ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 741.94 ล้าน
บาท และหุ้นกู้ระยะยาว 8,938.08  ล้านบาท                                     7,279.97         จึงทําให้มี
ความเส่ียงจากหากธนาคารไม่ตอ่อายสัุญญาเงนิกู้ หรือเจ้าหน้ีเรียกคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันดังกล่าวคืนทันที หรือ อาจจะไม่
มีเงินจ่ายคืนเงินกู้และหุ้นกู้เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 

 

รายการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน (ล้านบาท) ร้อยละเทียบกับสินทรัพย์รวม 
ลูกหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี – สุทธ ิ 23,089.42 58.88 
ลูกหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 1ปี – สุทธ ิ 5,719.91 14.59 
สินทรัพย์รวม 39,217.14    100.00  
หน้ีสินระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 15,660.35 39.93 

 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่ดีของสถาบันการเงิน และไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือการผิดนัดชําระหนี้ 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะส้ัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการหาแหล่ง
เงินกู้อื่น รวมถึงการระดมทุนจากประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและบริหารแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทําประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเชื่อใน
อนาคต เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับและสอดคล้องกับเงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าว
และทําให้การดําเนินธุรกิจดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

3.4.4  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงที่บริษัทอาจไม่สามารถชําระหนี้สิน และภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่กําหนด
และมีต้นทุนท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้  

บริษัททําการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างสม่ําเสมอ โดยการทบทวน ติดตามและประเมินวิเคราะห์
สถานการณ์สภาพคล่องอย่างใกล้ชิดผ่านเครื่องมอืต่างๆในการจดัสรรเงิน และรายงานฐานะทางการเงินประจําวัน และ
นําเสนอต่อกรรมการผู้จัดการทุกวัน และมีคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งมีการประชุมทุกเดือนเพื่อ



 
 

 

พิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษทั และกรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินสภาพคล่องและ
แนววิธีปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว รวมถึงทําการทดสอบกรณีมีผู้ฝากเงินมาถอนเงินฝากจํานวน
มาก   
3.4.5  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจการให้บริการและขายเชื่อในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจจะทําให้มีผลการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือการอ่อนตัวลงของเงินตราของประเทศที่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

ในการให้บริการให้คําปรึกษาธุรกิจของบริษัทท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศพม่านั้น บริษัททําสัญญาให้บริการและคิด
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย ทําให้ไม่มีส่วนต่างจากอัตราแลกเปล่ียน ส่วนในประเทศเวียตนามที่ทําธุรกิจขายเชื่อนั้น 
เมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว พบว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่าง
เงินบาทไทยและเวียตนามดองนั้น อยู่ในระดับต่ํา  

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.5.1  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ กระจายอํานาจอนุมัติวงเงินให้ผู้จัดการสาขาสามารถอนุมัติและจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าได้ทันทีในกรณีที่ไม่เกิน
อํานาจอนุมัติ และในกรณีที่ลูกค้ามาผ่อนชําระค่างวดที่สาขา เจ้าหน้าที่การเงินประจําแต่ละสาขาจะเป็นผู้รับเงินสด
จากลูกค้า จากลักษณะดังกล่าวกลุ่มบริษัทฯ จึงอาจเผชิญความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติการ  

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงโอกาสในการเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว จึงได้วางระบบควบคมุภายในเพื่อตรวจสอบสาขาโดยการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสอบทานการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าทุก
ครั้งที่ได้รับสินเชื่อจากกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รับเงินครบตามสัญญา และในทุกครั้งที่ลูกค้ามาผ่อนชําระค่า
งวดที่สาขา เจ้าหน้าที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินจากระบบข้อมูลกลางให้กับลูกค้า อีกทั้งทางสํานักงานใหญ่มีระบบการ
เฝ้าระวัง หากสาขามียอดรับชําระเงินจากลูกค้ารวมเกินระดับที่บริษัทฯ กําหนด ทางสํานักงานใหญ่จะแจ้งให้สาขานํา
ฝากเงินเข้าธนาคาร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบสาขาทําหน้าที่ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจสอบการ
ปล่อยสินเชื่อและการรับ-จ่ายเงินของสาขาเป็นประจํา  โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานท่ีบริษัทฯ วางไว้จะช่วยจํากัด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสาระสําคัญต่อผลประกอบการ อีกทั้งบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานที่
สามารถรับเงินจากลูกค้าหรือจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า ต้องมีเงินประกันหรือบุคคลค้ําประกันการทํางาน  

3.6     ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.6.1  ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 45 

ณ วันท่ี 4  ตุลาคม  2561  กลุ่มแก้วบุตตาซึ่งประกอบด้วย นางสาวธิดา แก้วบุตตา นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา นายฉัตร
ชัย แก้วบุตตา และนางจริยา แก้วบุตตา เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.34 ของทุนชําระแล้ว ซึ่งสัดส่วน
การถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแก้วบุตตามีอํานาจในการควบคุม และมีอิทธิพลในการตัดสินใจ และสามารถควบคุม



 
 

 

เสียงข้างมากในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในท่ีประชุมได้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างบริษัทฯ พบว่าโครงสร้างบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกําหนดมาตรการการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ เพื่อ
ความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอํานาจและการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.6.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ รับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปของการค้ําประกันเงินกู้จากผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ  4
ตุลาคม 2561 กลุ่มแก้วบุตตาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม 49.34 ของทุนชําระแล้ว ค้ําประกันเงินกู้จํานวน  
500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12. รายละเอียดรายการระหว่างกัน) จึง
อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มแก้วบุตตา และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อนึ่ง การค้ําประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯกําลังเจรจากับสถาบัน

การเงินให้ดําเนินการถอนค้ําประกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




