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3. ปัจจยัความเสี่ยง 
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุในหวัข้อนีเ้ป็นปัจจยัควำมเสีย่งที่ประเมินจำกสถำนกำรณ์ปัจจบุัน ทัง้นี ้อำจมีควำมเสีย่งอื่นๆ ที่บริษัทฯ 
ไม่อำจทรำบได้ในปัจจุบัน หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจำรณำว่ำในปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ควำมเสี่ยงที่อ้ำงอิงสภำพเศรษฐกิจและนโยบำยของรัฐบำลเป็นข้อมูลที่ได้มำจำกหน่วยงำนของรัฐ
และแหลง่ข้อมลูต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้ ซึง่บริษัทฯ ไม่ได้ตรวจทำนข้อมลูดงักลำ่ว  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินสดทันใจ จ ำกัด (“เงินสดทันใจ” หรือ “FM”) บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอส 
ดับบลิวพี จ ำกัด (SWPAM) บริษัท ศรีสวัสด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกัด (S2014) บริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) (BFIT) 
บริษัท พี เล็นดิง้ จ ำกดั บริษัท ศรีสวัสด์ิ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิง้ จ ำกดั และบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวสัด์ิ อินเตอร์เนชัน่แนล 
โฮลดิง้ จ ำกัด อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด บริษัท Srisawad Vietnam LLC และบริษัท ศรีสวสัด์ิ 
เช่ำสินเชื่อ (ลำว) จ ำกัด (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) มีกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อยแบบมีหลกัประกนั คือเล่ม
ทะเบียนรถ (“สนิเชื่อรถแลกเงิน”) รวมถึงบ้ำนและโฉนดที่ดินเป็นหลกัประกนั สินเชื่อรำยย่อยประเภทไม่มีหลกัประกนั สินเชื่อ
เพื่อกำรพำณิชย์และสินเชื่อเพื่อโครงกำร ธุรกิจให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหนีส้นิและรับซือ้หนีด้้อยคุณภำพจำกสถำบนักำรเงินมำ
บริหำร ธุรกิจให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำเกี่ยวกบักำรบริหำรสนิเชื่อแบบครบวงจร และธุรกิจขำยเชื่อ 
ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ที่อำจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของผู้ลงทนุอย่ำงมี
นยัส ำคญัและแนวทำงในกำรป้องกนัควำมเสีย่งมีดงันี ้  
3.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ 

3.1.1   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซือ้ 
ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่ำซือ้  มีกำรแข่งขันที่รุนแรงจำกทัง้ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัท
ในกลุ่มสถำบันกำรเงินที่มีควำมได้เปรียบจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่ต ่ำและฐำนทุนขนำดให ญ่ ที่ต้องกำรเข้ำมำใน
อุตสำหกรรมเนื่องจำกมองเห็นอัตรำผลตอบแทนที่สงู เช่น ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร บริษัทเช่ำซือ้
หรือลสีซิ่ง ประกอบกบัธุรกิจสนิเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่ำซือ้ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีกำรลงทุนในเคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนมำก และไม่จ ำเป็นต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนใด ท ำให้ผู้ประกอบกำร
รำยใหม่สำมำรถเข้ำมำแข่งขนัได้โดยไม่มีข้อจ ำกดั เพียงมีแหลง่เงินทนุส ำหรับกำรปลอ่ยสินเชื่อเท่ำนัน้ ท ำให้มีคู่แข่งรำย
ใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมมำกขึน้ นอกจำกกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบรำยใหม่แล้วยังมีกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบรำย
เดิมในอุตสำหกรรมที่ต่ำงใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเช่น กำรให้วงเงินสินเชื่อที่สงูขึน้ ขยำยระยะเวลำผ่อนช ำระ อัตรำ
ดอกเบีย้ที่ต ่ำเพื่อดงึดดูลกูค้ำให้มำใช้บริกำร 
อย่ำงไรก็ดี ปัจจยัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจให้สินเชื่อไม่ได้ขึน้อยู่กับกำรมีแหล่งเงินทนุที่เพียงพอเพียงอย่ำงเดียว 
กำรที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจนีม้ำนำนกว่ำ 40 ปี ท ำให้รู้จักกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี มีบริกำรที่
เข้ำถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำ มีสำขำและกำรให้บริกำรที่ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศ โดยข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2562 กลุม่บริษัทฯ มีสำขำเปิดให้บริกำรจ ำนวน  4,080 สำขำ มีกำรให้บริกำรรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีระบบ
ฐำนข้อมูลลกูค้ำขนำดใหญ่และควำมเชี่ยวชำญในกำรพิจำรณำสินเชื่อและกำรติดตำมช ำระค่ำงวด ท ำให้กลุม่บริษัทฯ 
มีควำมได้เปรียบผู้ ประกอบกำรรำยอื่นและสำมำรถพิจำรณำสินเชื่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ธนำคำร
พำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร  จะเน้นกำรปล่อยสินเชื่อส ำหรับตลำดรถยนต์ใหม่ หรือกลุ่มลกูค้ำเกรดเอ  ส่วน
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บริษัทเช่ำซือ้หรือลีสซิ่ง เน้นกำรให้บริกำรแก่ผู้ ต้องกำรซือ้รถใหม่ หรือรถมือสอง ส ำหรับลกูค้ำตลำดบนหรือกลำง 
ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ เน้นธุรกิจกำรให้บริกำรสินเชื่อทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีควำมต้องกำรใช้เงินซึ่ง
อำจไม่สำมำรถเข้ำถงึบริกำรของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร แต่มีกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ รถ ที่ดิน  
3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคล 
ที่ผ่ำนมำ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีกำรแข่งขันที่สูงขึน้ เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมที่ได้รับสูงกว่ำกำร
ปล่อยสนิเชื่อบัตรเครดิต ท ำให้มีผู้ประกอบกำรทัง้ที่เป็นสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบกำรที่ไม่ใช่สถำบนักำรเงินเข้ำมำ
แข่งขันในธุรกิจดังกล่ำวเพิ่มมำกขึน้ กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมเสีย่งดงักล่ำว แต่คำดว่ำควำมเสีย่งดงักลำ่วไม่ส่งผล
กระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ เนื่องจำกผู้ประกอบที่เป็นสถำบันกำรเงินจะเน้นกลุ่มลกูค้ำระดับเกรดเอ ในขณะที่กลุ่ม
บริษัทฯ จะเน้นกลุ่มลกูค้ำระดับเกรดบีโดยเจำะกลุม่เป้ำหมำยที่เป็นข้ำรำชกำร พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ผู้ใหญ่บ้ำน ที่กลุ่ม
บริษัทฯ มีควำมคุ้นเคยและควำมเข้ำใจในพฤติกรรมกำรช ำระหนี ้รวมทัง้เน้นกำรปล่อยสินเชื่อให้กับลกูค้ำเก่ำของกลุ่ม
บริษัทฯประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่สำขำทัว่ประเทศที่เน้นกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดและเข้ำถงึกลุ่มลกูค้ำ
เป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพกำรแข่งขัน แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯก็ชะลอ
กำรปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วตัง้แต่ต้นปี 2559 และส ำหรับในปี 2560 นัน้บริษัทได้มีกำรรวมเอำธุรกิจของ บริษัท
เงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกัด (มหำชน) เข้ำมำ ซึ่งหำกพิจำรณำจำกกำรพิจำรณำกำรปล่อยสนิเช่ือนัน้ จะพิจำรณำให้สินเชื่อ
กบัพนักงำนของบริษัทเอกชน โดยค ำนึงถึงผลประกอบกำรของบริษัทเอกชนต้นสงักดัของพนักงำนที่ขอสนิเชื่อ ซึ่งหำก
ผลประกอบกำรดีก็จะสง่ผลควำมมัน่คงในรำยได้ต่อพนักงำนและควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหนีข้องพนักงำน 
3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 
ธุรกิจสนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็นธุรกิจที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงกำรคลงั
ได้ออกมำตรกำรสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนรำยย่อย ซึ่งก็มีบริษัทต่ำงๆเข้ำร่วมในกำร
ขอรับใบอนุญำตในกำรด ำเนินกำร  ดังนัน้หำกมีบริษัทเข้ำร่วมกำรขออนญุำตมำกขึน้ก็จะท ำให้กำรแข่งขันก็จะรุนแรง
ขึน้ อีกทัง้มำตรกำรของทำงภำครัฐที่อำจให้มีกำรขอใบอนุญำตสินเชื่อรำยย่อยระดับจงัหวัดภำยใต้กำรก ำกับ ซึง่จะให้
ใบอนญุำตแก่ผู้ประกอบกำรในแต่ละจังหวดั 
กลุ่มบริษัทฯมัน่ใจว่ำ บริษัทฯมีสำขำและพนักงำนทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัในทุกภูมิภำค ซึ่งจะมีพืน้ที่ใน
กำรให้บริกำรที่มำกกว่ำ ครอบคลมุกว่ำ อีกทัง้ปัจจุบันมีผู้ที่ ได้รับใบอนุญำตและเปิดให้บริกำรแล้วทัง้หมดจ ำนวน 40 
รำย  สว่นสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับนัน้ ก็จะถูกจ ำกัดด้วยพืน้ที่และวงเงินที่ผู้กู้จะได้ ซึง่กลุม่บริษัทฯ
มัน่ใจว่ำ สนิเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพที่กลุ่มบริษัทฯมีใบอนุญำตจะสำมำรถครอบคลมุได้มำกกว่ำใบอนุญำตสินเชื่อ
รำยย่อยระดบัจงัหวดั และต้นทนุในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯก็จะต ่ำกว่ำ 
3.1.4   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้บริการเร่งรัดหนีส้ิน 

ปัจจุบันมีผู้ ประกอบกำรจ ำนวนมำกที่เข้ำมำท ำธุรกิจให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ิน รวมทัง้ผู้ ประกอบกำรท้องถ่ินก็เข้ำมำ

ให้บริกำรด้วย ซึ่งอำจจะส่งให้มีกำรแข่งขันในเร่ืองของรำคำและอำจจะมีเร่ืองภำพลักษณ์ของกำรติดตำมหนีข้อง

ผู้ประกอบกำรบำงรำย ซึง่อำจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนได้ 

กลุม่บริษัทฯมั่นใจในศกัยภำพของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯมีสำขำและพนักงำนในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ของกระจำย

อยู่ตำมจังหวัดต่ำงๆทุกภูมิภำคทั่วประเทศ โดยที่บริษัทฯจะใช้พนักงำนของบริษัทฯ ที่มีประสบกำรณ์ในกำรเร่งรัด
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ติดตำมหนีส้นิ  กระจำยไปตำมสำขำของบริษัทที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึง่ก็จะได้เปรียบในด้ำนต้นทุนกำรติดตำมหนีส้ิน  

อีกทัง้พนกังำนของบริษัทฯจะได้รับกำรอบรมและฝึกฝนเป็นอย่ำงดีเป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำยก่อนออกปฎิบติังำน  

3.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อแบบครบวงจร 
 ในอตุสำหกรรมนี ้ยงัไม่มีบริษัทที่ริเร่ิมด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวำงระบบกำรบริหำรสนิเชื่อ  จึงมีกำรแข่งขนัใน
ระดบัต ่ำ แต่อย่ำงไรก็ดีกำรให้บริกำรลกัษณะนีอ้ำจท ำให้ลกูค้ำมีประสบกำรณ์มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและไม่ใช้
บริกำรของบริษัทได้  
บริษัทพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่ลกูค้ำอำจไม่ใช้บริกำรเพรำะสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง แต่เนื่องจำกลกูค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทในประเทศพม่ำนัน้มีแนวโน้มที่จะมำกขึน้ สืบเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของควำมต้องกำรด้ำน
สนิเชื่อของประชำกรในพม่ำซึ่งอำจจะมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำสนใจท ำธุรกิจสนิเชื่อ ท ำให้บริษัทสำมำรถขยำย
ลกูค้ำได้ และในขณะเดียวกนั บริษัทก็พิจำรณำที่จะขยำยบริกำรประเภทนีไ้ปยงัประเทศเพื่อนบ้ำนอื่นอีกด้วย 

3.2 ความเสี่ยงด้านการอ านวยสินเชื่อและหลักประกัน 
3.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จำกกำรที่บริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นและท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทเงินทนุ ศรีสวัสด์ิ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” 
หรือ “BFIT”) แล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัทและ SAWAD ในฐำนะผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วน
ร้อยละ 45.34 ของทนุที่ช ำระแล้วทัง้หมด ได้ร่วมกนัปรับโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อสร้ำงโอกำส
ในกำรขยำยธุรกิจสินเชื่อในอนำคต โดยบริษัทได้เร่ิมขยำยธุรกิจสินเชื่อจำกเดิมที่ให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่ม
พนักงำนบริษัทเป็นหลกั สูก่ำรให้บริกำรสินเชื่อแบบมีหลกัประกนัแก่ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ (Small SME) และบคุคล
รำยย่อยในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกับธุรกิจที่บริษัท ศรีสวสัด์ิ พำวเวอร์ 2014 จ ำกดั (“ศรีสวัสด์ิ 2014” หรือ ”S2014”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ด ำเนินกำรอยู่ เพื่อให้โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทเกิดควำมชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภำยหลงัเสร็จสิน้กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ในกรณีที่ SAWAD มีสดัสว่น
กำรถือหุ้นใน BFIT ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ตัง้แต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 60 ศรีสวสัด์ิ 2014 และ BFIT จะให้บริกำร
สินเชื่อแบบมีหลกัประกันในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งจะแตกต่ำงกันที่ประเภทหลกัประกัน โดย BFIT จะให้บริกำร
สินเชื่อแบบมีหลกัประกันประเภทบ้ำนและที่ดิน และรถยนต์ 4 ล้อ ขณะที่ศรีสวัสด์ิ 2014 จะให้บริกำรสินเชื่อแบบมี
หลกัประกนัประเภทรถจกัรยำนยนต์ รถบรรทกุ และรถเพื่อกำรเกษตร 
กำรแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่ำง BFIT และ S2014 ตำมแผนใหม่จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำรสนิเชื่อของ 
BFIT ส ำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อรถแลกเงินและสินเชื่อบ้ำนแลกเงิน โดยในส่วนของสินเชื่อรถ
แลกเงิน กลุม่บริษัทจะใช้ประเภทสญัญำ (สญัญำเช่ำซือ้ /สญัญำกู้ ยืม) เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ ขณะที่
สนิเชื่อบ้ำนแลกเงินจะใช้ประเภทธุรกรรม (จ ำนอง/ขำยฝำก) และมูลค่ำกำรกู้ ยืม (เกิน/ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท) เป็นเกณฑ์
ในกำรแบ่งแยกสนิเชื่อระหว่ำง BFIT และ S2014 ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจสินเชื่อของ BFIT แตกต่ำงไปจำกที่
เคยเปิดเผยไว้ในค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  
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 อย่ำงไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯเชื่อมั่นว่ำ กำรแบ่งแยกกำรประกอบธุรกิจตำมแผนใหม่ดังกล่ำว จะไม่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ เนื่องจำกกลุม่บริษัทได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำงสองบริษัทไว้อย่ำงชดัเจน รวมทัง้ได้
จดัวำงมำตรกำรเพื่อขจดัควำมแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงรัดกุมและเพียงพอ ดงันี ้
1.1 มีการจดัท าคู่มือ นโยบาย และก าหนดเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับใช้ในกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่ำง BFIT และ 
S2014 ไว้อย่ำงชดัเจน ดงันี ้
สินเชื่อรถแลกเงนิ - ใช้ Rate Book เป็นตัวก าหนดประเภทสัญญา  
 S2014 จะให้บริกำรสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสญัญำเช่ำซือ้ ซึง่เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติเท่ำกบัหรือสงูกว่ำ 

Rate Book โดยลกูค้ำต้องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัให้แก่ S2014 
 BFIT จะให้บริกำรสนิเชื่อรถแลกเงินประเภทสญัญำเงินกู้ ยืม ซึง่เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมติัต ่ำกว่ำ Rate Book 

โดยลกูค้ำไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั 
 ลกูค้ำผู้มำขอกู้จะเป็นผู้ ระบุควำมต้องกำรทำงกำรเงินของตนเอง และต้องเข้ำท ำสญัญำประเภทที่ตรงกับ

วงเงินที่ต้องกำร หำกลูกค้ำต้องกำรวงเงินอนุมัติสงู ลูกค้ำจะต้องเข้ำท ำสัญญำเช่ำซือ้โดยต้องยินยอมจด
ทะเบียนโอนหลกัประกันให้ S2014 แต่หำกลกูค้ำต้องกำรวงเงินในระดับต ่ำ ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำกู้ ยืมกับ 
BFIT โดยไม่มีกำรจดทะเบียนโอนหลกัประกนัใดๆ 

ดังนัน้ ในกำรแบ่งแยกสินเชื่อรถแลกเงินระหว่ำง BFIT และ S2014 เจ้ำหน้ำที่สำขำซึ่งเป็นผู้ จัดหำและติดต่อกับ
ลกูค้ำจะอ้ำงอิงจำกข้อมูลยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลำนัน้ๆ ซึ่ง Rate Book จะ
แสดงยอดจดัสินเชื่อตำมย่ีห้อ รุ่น และปีของหลกัประกัน โดยวงเงินอนุมัติสนิเชื่อในเบือ้งต้นจะไม่เกินอัตรำที่ Rate 
Book ก ำหนด 
จำกนัน้ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะน ำยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book มำเปรียบเทียบกับวงเงินที่ลกูค้ำขอกู้  โดยหำก
จ ำนวนเงินที่ลกูค้ำขอกู้ต ่ำกว่ำ Rate Book ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำเงินกู้ ยืมกับ BFIT แต่หำกจ ำนวนเงินที่ลกูค้ำขอกู้
เท่ำกับหรือสูงกว่ำ Rate Book ลูกค้ำจะต้องเข้ำท ำสัญญำเช่ำซือ้และจดทะเบียนโอนหลักประกันให้กับ S2014 
เท่ำนัน้ โดยวงเงินอนมุัติสงูสดุของ S2014 จะขึน้อยู่กบัผลกำรประเมินควำมเสีย่งของผู้กู้  ซึง่ขึน้อยู่กับคณุสมบัติของ
ผู้กู้  สภำพหลกัประกนั คณุสมบติัของผู้ค ำ้ประกนั และปัจจยัอื่นๆ 
สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ใช้ประเภทธุรกรรมและมูลค่าการกู้ยืม 10 ล้านบาทเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก
ธุรกิจ  
สนิเชื่อบ้ำนแลกเงิน หรือสนิเชื่อที่มีหลกัประกนัเป็นบ้ำนและที่ดิน (House and Land) ของกลุ่มบริษัทจะใช้ประเภท
ธุรกรรมและมลูค่ำสนิเชื่อที่ 10 ล้ำนบำท เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำง SAWAD และ BFIT ซึ่งอ้ำงอิงตำม
เกณฑ์กำรก ำกับดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยของธนำคำรพำณิชย์ที่ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แบ่ง
กำรก ำกบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยที่ต ่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท และเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท แยกจำกกันตำมควำมเสี่ยงที่
แตกต่ำงกนั 
ในกำรแบ่งแยกสินเชื่อประเภทบ้ำนแลกเงินระหว่ำง BFIT และ S2014 กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สำขำ
พิจำรณำรำคำประเมินที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงที่ประเมินโดยเจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มบริษัท  ร่วมกบัรำคำประเมินของกรม
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ที่ดิน โดยในกำรปลอ่ยกู้ทกุครัง้ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะน ำรำคำประเมินจำกทัง้ 2 แหลง่มำเปรียบเทียบกันเพื่อหำรำคำ
ประเมินกลำงที่เหมำะสม ก่อนปรับลดตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่ำหลกัประกัน 
(LTV) ของบริษัทเพื่อให้ได้วงเงินอนุมัติสินเชื่อในเบือ้งต้น โดยหำกมูลค่ำกำรกู้ ยืมที่ลกูค้ำต้องกำรไม่เกิน 10 ล้ำน
บำท ลกูค้ำจะเข้ำท ำสญัญำเงินกู้ ยืมกับ BFIT แต่หำกลกูค้ำต้องกำรกู้ ยืมมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท ลกูค้ำจะเข้ำท ำ
สญัญำเงินกู้ ยืมกบั S2014 ทัง้นี ้จ ำนวนเงินที่ลกูค้ำจะได้รับจะไม่เกินวงเงินอนมุติัสนิเชื่อข้ำงต้น  

1.2 ก าหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่ออย่างสม ่าเสมอ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สองฝ่ายก่อนมีผลบังคับใช้ 
กำรประกำศใช้ Rate Book ส ำหรับสนิเชื่อรถแลกเงิน และเกณฑ์มลูค่ำ 10 ล้ำนบำทส ำหรับสนิเชื่อบ้ำนแลกเงิน อยู่
ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรประเมินรำคำหลกัประกัน ซึง่เป็นส่วนงำนที่แยกเป็นอิสระจำกฝ่ำยอ ำนวย
สนิเชื่อของบริษัท ซึง่จะท ำหน้ำที่รับผิดชอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อมูลใน Rate Book ที่มีผลบังคบัใช้
ในแต่ละช่วงเวลำ โดย Rate Book จะมีกำรสอบทำนและปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ ำทุกไตรมำสเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภำวะตลำดรถมือสองที่เปลีย่นแปลงไป  
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรทบทวนเกณฑ์กำรแบ่งแยกธุรกิจที่ส ำคญัไว้ ดงันี  ้
 Rate Book จะต้องมีกำรทบทวนเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

และสภำพเศรษฐกิจที่เปลีย่นไป 
 Rate Book ที่มีกำรตกลงร่วมกันทัง้สองฝ่ำยจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของแต่ละบริษัท โดย

ในส่วนของ BFIT จะมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่สุ่มสอบทำนข้อมูลของ Rate Book ที่มีกำรแก้ไข 
เปรียบเทียบกับรำคำตลำดรถมือสอง ณ ขณะนัน้ เพื่อประเมินควำมสมเหตุสมผลของกำรแก้ไข Rate Book 
อีกครัง้หนึ่งและรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ  ก่อนที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะให้ควำมเห็นชอบต่อกำรแก้ไขปรับปรุง Rate Book ก่อนกำรประกำศใช้ต่อไป 

 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไม่เห็นชอบจะไม่สำมำรถน ำ Rate Book นัน้ออกบงัคบัใช้ได้ 
ทัง้สองฝ่ำยจะต้องหำรือร่วมกันเพื่อให้ได้อัตรำ Rate Book ที่เป็นธรรมและเหมำะสมส ำหรับกำรประกำศใช้
ร่วมกนัต่อไป 

1.3 ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม Conflict Checklist เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สำขำใช้แบบฟอร์ม Conflict Check List ในกำรก ำหนดประเภทสญัญำของ
สนิเชื่อที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลกูค้ำตำมนโยบำยสนิเชื่อของแต่ละบริษัท โดยเจ้ำหน้ำที่สำขำจะต้องแนบ
แบบฟอร์มดงักล่ำวกับ Rate Book ที่ใช้อ้ำงอิงทุกครัง้ ก่อนส่งเอกสำรทัง้หมดให้ฝ่ำยอ ำนวยสนิเชื่อของแต่ละบริษัท
พิจำรณำอนมุติัสนิเชื่อแก่ลกูค้ำรำยนัน้ๆ 

1.4 ก าหนดให้มีการสอบทานข้อมูลสินเช่ือโดยฝ่ายอ านวยสินเช่ือของบริษัท 
บริษัทได้ก ำหนดให้ฝ่ำยอ ำนวยกำรสินเชื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมของกำรพิจำรณำ
สนิเชื่อของเจ้ำหน้ำที่สำขำก่อนด ำเนินกำรอนมุติัสนิเชื่อ ดงันี ้ 
 เมื่อลกูค้ำเข้ำมำติดต่อขอสินเชื่อ เจ้ำหน้ำที่สำขำจะท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร และข้อมูล

ของลกูค้ำผู้ขอสินเชื่อในเบือ้งต้น รวมถึงตรวจสอบสภำพหลักประกัน และพิจำรณำวงเงินอนุมัติ สินเชื่อใน
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เบือ้งต้นตำมที่ก ำหนดใน Rate Book และเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเงินที่ลกูค้ำต้องกำรขอกู้  เพื่อก ำหนดประเภท
สญัญำสนิเชื่อที่เหมำะสม (สญัญำเงินกู้ ยืม/สญัญำเช่ำซือ้) 

 ในกรณีที่ลกูค้ำอยู่ในเกณฑ์กำรเข้ำท ำสญัญำกับ BFIT เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อทัง้หมดจะถูก
สแกนผ่ำนระบบเพื่อส่งมำยังเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยสินเชื่อของ BFIT ซึง่จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรและข้อมูลดังกล่ำวอีกครัง้หนึ่ง รวมถึงตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ลกูค้ำต้องกำรกู้  เปรียบเทียบกับวงเงิน
อนุมัติสนิเชื่อ และยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book ว่ำข้อมูลมีควำมถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรอนมุติัสนิเชื่อของบริษัทหรือไม่ ก่อนลงนำมอนมุติัสนิเชื่อและแจ้งผลกลบัไปยังเจ้ำหน้ำที่สำขำ 

1.5 ก าหนดให้มีการจดัท ารายงานผลการอนุมัติสินเชื่อประจ าเดือน 
บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรรำยงำนผลและตรวจสอบควำมผิดพลำดของกำรแบ่งแยกประเภทสญัญำสินเชื่อ โดยให้
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยสนิเชื่อจดัท ำรำยกำรผลกำรอนุมติัสนิเชื่อ เปรียบเทียบกบัวงเงินอนมุัติ และยอดจดัตำม Rate 
Book เพื่อรำยงำนต่อผู้บริหำรของบริษัทเป็นประจ ำทกุเดือน  

1.6 ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่สาขาเป็นประจ าทุกปี 
บริษัทได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำกำรสุม่ตรวจโดยกำรเปรียบเทียบจ ำนวนเงินกู้กบัวงเงินอนมุัติ 
และ Rate Book ตำมแต่ละสำขำหมุนเวียนไป เพื่อรำยงำนและประเมินควำมผิดพลำดของกำรแบ่งแยกธุรกิจ
ระหว่ำง S2014 และ BFIT ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ โดยแผนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำน
ตรวจสอบกำรควบคมุภำยในประจ ำปีของบริษัท 

1.7 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ 
นอกจำกมำตรกำรที่ได้ระบุข้ำงต้น บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบต่อกำรแก้ไข Rate Book ก่อนกำรประกำศใช้ รวมถึงพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ดแูลให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูในกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

1.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในการแบ่งแยกธุรกิจ 
กลุม่บริษัทได้วำงระบบกำรท ำงำนใหม่เพื่อรองรับกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำง SAWAD และ BFIT โดยเฉพำะในสว่น
ของขัน้ตอนกำรอนุมติัและกระบวนกำรปลอ่ยสนิเชื่อ ซึง่บริษัทวำงแผนจะน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยลดขัน้ตอน
และบทบำทของพนักงำนสำขำ ซึ่งเป็นจุดที่อำจเกิดควำมเสี่ยงของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยระบบ
สำรสนเทศจะช่วยลดควำมผิดพลำดและท ำให้กำรแบ่งแยกธุรกิจมีควำมชัดเจนมำกย่ิงขึน้  โดยแผนดังกล่ำวเป็น
ส่วนหนึ่งของมำตรกำรขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงสองบริษัท ที่กลุ่มบริษัทได้น ำเสนอในแผนกำร
จดัตัง้กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี บริษัทยังต้องใช้เวลำในกำร
พัฒนำและทดสอบระบบอย่ำงน้อยอีก  3-5 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบดังกล่ำวสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำม
วตัถปุระสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ  
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3.2.2 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนีสู้ญสูงขึน้ 
กำรด ำเนินธุรกิจให้สนิเชื่อทะเบียนรถและสนิเชื่อเช่ำซือ้ในปัจจบุนัไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 
หรือกฎหมำยพิเศษใดๆ ท ำให้ผู้ประกอบกำรในธุรกิจดงักลำ่วสำมำรถขยำยธุรกิจได้อย่ำงเต็มที่ตำมศกัยภำพของบริษัท
เอง ธุรกิจนีจ้ึงมีควำมเสี่ยงจำกสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (“NPL”) หำกขำดควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำอนุมัติ
สนิเชื่อ หรือขำดระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำสินเชื่ออย่ำงเข้มงวดทุกขัน้ตอนรวมทัง้ให้ควำมส ำคัญกับ
คุณภำพของสินเชื่อโดยกำรตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ำและผู้ ค ำ้ประกัน มีรำยงำนประเมินผลกำรตรวจสอบที่ใช้
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระหนีข้องลูกค้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ จ ำนวน  1,077.84  ล้ำนบำท ปรับตวัเพิ่มขึน้จำก 776.90  ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำม
กำรเพิ่มขึน้ของสินเชื่อรวม หำกพิจำรณำเปรียบเทียบอัตรำส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่ำมี
สดัส่วนที่เพิ่มขึน้ร้อยละจำก 2.64  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  เป็นร้อยละ 2.97  ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 ส ำหรับ
กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บริษัทฯ ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูเท่ำกบั 623.67 ล้ำนบำท และ 432.89  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอตัรำสว่นค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเชื่อ
รวม เท่ำกับร้อยละ 2.12 และ 1.19 ตำมล ำดับ แม้ว่ำค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจะต ่ำกว่ำสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ แต่
เนื่องจำกลกัษณะกำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นกำรให้สินเชื่อที่มีหลกัประกันและอตัรำสว่นกำรปล่อยสินเชื่อต่อ
หลักประกัน (LTV) ต ่ำเพียงร้อยละ 30-70 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพียงพอและ
เหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  
หำกพิจำรณำในด้ำนของหนีส้ญูในช่วงปี 2560-2562  พบว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ญูเพียง 244.35, 323.46 และ 599.85 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอตัรำสว่นหนีส้ญูต่อสินเชื่อรวมเพียงร้อยละ 0.71 – 1.65 เท่ำนัน้ ซึง่น้อยกว่ำอตัรำสว่น
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมที่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 1.19 – 2.43  ทัง้นี เ้นื่ องจำกบริษัทสำมำรถน ำมูลค่ำ
หลกัประกนัมำหกัก่อนจะค ำนวณค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

หน่วย: ล้ำนบำท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

สนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL)/1 645.66 776.90 1,077.84 
สนิเชื่อรวม/2 22,148.96 29,433.00 36,341.00 
% อัตราส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวม 2.91 2.64 2.97 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 537.59 623.67 432.89 
% อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือ
รวม 

2.43 2.12 1.19 

หนีส้ญู 244.35 323.46 599.85 
% อัตราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม 1.10 1.10 1.65 
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญต่อหนีสู้ญ (เท่า) 2.20 1.93 0.72 
หมำยเหต ุ/1สนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ หมำยถงึ สนิเชื่อที่กลุม่บริษัทฯ หยดุรับรู้รำยได้ ตำมนโยบำยกำรรับรู้รำยได้  

/2สนิเชื่อรวม หมำยถงึ ยอดหนีต้ำมสญัญำเงินกู้  และสญัญำเช่ำซือ้หกัดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได้ 
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3.2.2  ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย  
สญัญำสินเช่ือและหลักฐำนแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกันถือเป็นสินทรัพย์หลักในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรสินเช่ือ 
เนื่องจำกในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวดเกินก ำหนด กลุม่บริษัทฯ จ ำเป็นต้องใช้หลกัฐำนดงักล่ำวในกำรด ำเนินคดีทำง
กฎหมำย หำกในกรณีที่หลกัฐำนกำรให้สนิเชื่อสญูหำยหรือได้รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภัยอำจสง่ผลกระทบในทำงลบ
ต่อธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงจำกเหตุดังกล่ำว และมีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงโดยจัดให้มีห้องเก็บเอกสำร
ส ำคัญ  เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรด ำเนินธุรกิจเนื่องจำกเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลำกำรให้สินเชื่อที่สัน้ และ
วงเงินสนิเชื่อที่ต ่ำ โดยห้องเก็บเอกสำรส ำคัญมีกำรควบคุมกำรเข้ำออกที่รัดกมุและมีกำรท ำประกันอัคคีภัยโดยเจ้ำของ
สถำนที่ นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรเก็บเอกสำรทัง้หมดในรูปข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ และมีกำรส ำรองข้อมูล
ทัง้หมดเป็นประจ ำทกุวนัไว้ในอีกสถำนที่หนึง่ เพื่อป้องกนักำรสญูหำยหรือกำรได้รับควำมเสยีหำยจำกภัยต่ำงๆ 
3.2.3  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 
เนื่องจำกหลกัประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ซึ่งมี
ควำมยำกในกำรติดตำมหลกัประกนัหำกลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวด มำกกว่ำหลกัประกนัประเภทอสงัหำริมทรัพย์อื่นๆ เช่น 
บ้ำน ที่ดิน เป็นต้น หำกกลุม่บริษัทฯ ไม่สำมำรถติดตำมหลกัประกนัเพื่อน ำมำขำยและช ำระหนีไ้ด้ ก็จะส่งผลกระทบทำง
ลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ โดยตรง  
เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว กลุม่บริษัทฯ จงึมีนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเชื่อให้กบับคุคล และ/หรือหลกัประกนั และ/หรือผู้ค ำ้
ประกนัที่มีที่อยู่หรือภูมิล ำเนำในพืน้ที่/เขตที่สำขำของกลุม่บริษัทฯ ตัง้อยู่และยงัก ำหนดให้พนักงำนสำขำที่ประจ ำในเขต
ตรวจสอบข้อมลู ณ สถำนที่จริงเพื่อยืนยันที่อยู่ของหลกัประกนัว่ำตรงกบัที่ลกูค้ำแจ้งหรือไม่ ในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำ
งวด กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำออกส ำรวจและติดตำมหลกัประกันโดยไม่ชักช้ำเพื่อลดโอกำสที่
ลกูค้ำจะน ำหลกัประกนัออกนอกพืน้ที่ อีกทัง้กำรมีเครือข่ำยสำขำจ ำนวนมำกถงึ 4,000 สำขำ ครอบคลมุทกุภูมิภำค ท ำ
ให้สำมำรถช่วยติดตำมหลกัประกนัได้อีกทำงหนึง่ 
3.2.4  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
ส ำหรับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่ำซือ้ เมื่อลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวดตัง้แต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรสง่หนังสอืแจ้งยกเลกิสญัญำหำกลกูค้ำไม่มำเจรจำช ำระหนีภ้ำยใน 30 วัน ในกรณีที่เป็นสญัญำเช่ำซือ้ หรือ
ภำยใน 7 วนั ในกรณีสญัญำกู้ เงิน กลุม่บริษัทฯ สำมำรถยดึหลกัประกันได้ทนัที หลงัจำกนัน้ กลุม่บริษัทฯ จะสง่หนังสือ
แจ้งให้ลกูค้ำมำไถ่ถอนหลกัประกนัภำยใน 30 วนั ทัง้ในกรณีสญัญำเช่ำซือ้และสญัญำกู้ เงิน หำกพ้นช่วงเวลำดังกล่ำว
และลกูค้ำไม่มำติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัประกันได้ทันที โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จ ำหน่ำย
ทรัพย์สนิรอกำรขำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น สำขำส ำหรับรถจักรยำนยนต์ หรือโกดังจอดรถยึด ส ำหรับรถประเภทอื่นๆ 
รวมทัง้กำรว่ำจ้ำงบริษัทผู้ประมูลภำยนอก เช่น บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท คำร์ออน จ ำกดั ท ำ
กำรเปิดประมลูแก่บคุคลทัว่ไป เพื่อน ำเงินที่ได้รับมำช ำระหนีค้งค้ำงของลกูค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัประกัน
ที่ยดึมำได้ก็จะสง่ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ  
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อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเชื่อโดยพิจำรณำจำกรถที่อยู่ในควำมนิยมของตลำด หรือที่ดินที่ตัง้อยู่
ในเมืองใหญ่ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรขำดสภำพคล่องในกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน  ทัง้นี ้เมื่อยึดหลกัประกันแล้ว 
เจ้ำหน้ำที่จะจดัเก็บและด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผ่านการประมูลและผ่านช่องทางของสาขา 
ส ำหรับรำคำขำยหลักประกัน กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกมูลหนีค้งค้ำงซึ่งโดยปกติจะต ่ำกว่ำรำคำตลำด
โดยทัว่ไป  ดงันัน้รำคำจ ำหน่ำยหลกัประกนัที่ยดึมำจงึมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำตลำดท ำให้มีสภำพคลอ่งในกำรจ ำหน่ำยเพิ่ม
มำกขึน้  
 

ทรัพ ย์สิน รอกำรขำย
จ ำแนกตำมประเภ ท
หลกัประกนั 

 
31 ธนัวำคม 2560 

 
31 ธนัวำคม 2561 

 
31 ธนัวำคม 2562 

มูลค่ำ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อ
คนั) 

มูลค่ำ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อคนั) 

มูลค่ำ 
(ล้ำน
บำท) 

จ ำนวน 
(คนั) 

มูลค่าเฉล่ีย 
(บาทต่อคนั) 

รถจกัรยำนยนต์เก่ำ  72.66 5,637 12,889 123.32 11,370 10,846 136.46 13,915 9,807 
รถจกัรยำนยนต์ใหม่  3.38 95 35,578 2.38 66 36,086 2.23 62 35,929 
รถยนต์ส่ีล้อ 137.79 1,195 115,305 199.79 1,784 111,992 267.74 2,471 108,352 
รถเชิงพำณิชย์ 22.06 130 169,692 46.79 258 181,370 60.06 329 182,561 

รถใช้งำนเพ่ือกำรเกษตร 1.84 8 230,000 1.64 6 272,963 1.68 6 279,560 

บ้ำนและท่ีดิน 17.67 17 1,039,411 24.33 22 1,105,814 36.01 34 1,059,091 

รวม 255.40 7,082 36,063 398.25 13,506 29,487 504.17 16,817 29,980 

หำกพิจำรณำสดัส่วนทรัพย์สนิรอกำรขำยตำมจ ำนวน พบว่ำส่วนใหญ่เป็นรถจักรยำนยนต์เก่ำ โดยมีมูลค่ำเฉลี่ยต่อคัน
ประมำณ 9,807 บำท  

3.2.5  ความเสี่ยงจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายไม่คุ้มมูลหนี ้

กลุม่บริษัทฯ จะท ำกำรยดึหลกัประกนัเมื่อลกูค้ำค้ำงช ำระค่ำงวดตำมสญัญำที่ตกลงกันไว้และจะน ำหลกัประกนัมำขำย
ทอดตลำดโดยผ่ำนสำขำ โกดัง หรือ ว่ำจ้ำงบริษัทผู้ จัดกำรประมูลภำยนอก เ ปิดประมูลให้แก่บุคคลทั่วไป ส ำหรับ
รถจักรยำนยนต์ใหม่ หำกบริษัทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัประกันได้มำกกว่ำยอดหนีค้งค้ำง เฉพำะกรณีที่เป็นสญัญำเช่ำ
ซือ้ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่เหลือหลงัจำกหักหนีค้งค้ำงและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องให้กับลกูค้ำ หำกยอดหนีค้งค้ำงของ
ลกูค้ำสงูกว่ำมลูค่ำของหลกัประกนัที่จ ำหน่ำยได้ ซึง่อำจจะเป็นผลมำจำกอำยขุองหลกัประกนัของบริษัทที่มีอำยุเฉลี่ย 
2-14 ปี  และไม่สำมำรถเรียกร้องส่วนต่ำงจำกลกูค้ำหรือผู้ ค ำ้ประกันได้ บริษัทฯ ก็จะมีผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
หลกัประกนัซึง่จะสง่ผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  

เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ในกำรพิจำรณำและอนุมติัวงเงินสินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมินมูลค่ำหลักประกันอย่ำงระมัดระวัง และก ำหนดวงเงินสินเชื่อที่มีส่วนลดจำกรำคำตลำดของหลักประกัน
ประมำณ 30-70% ขึน้กับประเภท รุ่น ควำมนิยมของหลกัประกัน จึงท ำให้ยอดหนีค้งค้ำงมีมูลค่ำน้อยกว่ำรำคำขำย
ทอดตลำดหลกัประกัน  ผลขำดทุนจำกกำรขำยหลกัประกันของ FM นัน้เกิดจำกนโยบำยของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องกำร
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จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ใหม่ที่ยึดมำให้เร็วที่สดุ เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรที่รำคำรถจักรยำนยนต์ใหม่ปรับตัวลงอย่ำง
รวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำมกลุม่บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำยส ำหรับสนิเชื่อเช่ำซือ้
รถจกัรยำนยนต์ใหม่ ในอตัรำร้อยละ 25 ของยอดมลูหนี ้ณ วันที่ยึดหลกัประกัน ซึ่งเป็นอตัรำที่ฝ่ำยบริหำรประเมินโดย
อ้ำงอิงจำกข้อมลูในอดีต รวมทัง้ในปัจจบุนักลุม่บริษัทก็ได้ชลอการปลอ่ยสนิเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่แล้ว 

ณ 31 ธันวำคม 2562 ทรัพย์สนิรอกำรขำยสว่นใหญ่ประมำณร้อยละ 70 มีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกระยะเวลำตัง้แต่วัน

ยดึหลกัประกัน อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับทรัพย์สินรอกำรขำยที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 156.70  ล้ำนบำท นัน้ โดยส่วน

ใหญ่เป็นรถจักรยำนยนต์ใหม่ และบำงส่วนเป็นบ้ำนและที่ดิน ที่ต้องใช้เวลำด ำเนินกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือ

กำรด้อยค่ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  

รำคำทุนทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำแนกตำม
ระยะเวลำตัง้แต่วนัยดึหลกัประกนั 

31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

น้อยกว่ำ 1 เดือน 39.03 15.28 34.42 8.64 120.06 23.81 
1 – 3 เดือน 66.14 25.90 68.74 17.26 70.17 13.92 
4 – 6 เดือน 84.99 33.28 85.83 21.55 24.79 4.92 
7 – 12 เดือน 43.45 17.01 106.34 26.70 132.45 26.27 
มำกกว่ำ 12 เดือน 21.78 8.53 102.92 25.84 156.70 31.08 

รวม 255.40 100.00 398.25 100.00 504.17 100.00 
หกั ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สนิรอกำร
ขำย 

(2.76) (1.06) (11.29) (2.83) (21.82) (4.33) 

ทรัพย์สนิรอกำรขำย-สทุธิ 252.64 98.94 386.96 97.17 482.35 95.67 

นอกจำกนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้น ำมลูค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำยที่จ ำหน่ำยได้จริงไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำก ำหนด
วงเงินสินเชื่อใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยตำมรำคำต้นทุน
จ ำนวน 504.17 ล้ำนบำท มีค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำจ ำนวน 21.82 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของรำคำต้นทนุ 

3.3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 

3.3.1  ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องร้องด าเนินคดี 

ธุรกิจให้บริกำรสนิเชื่อทะเบียนรถ และสนิเชื่อเช่ำซือ้ ไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยเฉพำะของหน่วยงำนใด กฎหมำยที่เก่ียวข้อง
คือกฎหมำยแพ่งพำณิชย์ และกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค เร่ืองประกำศให้ธุรกิจเช่ำซือ้รถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสญัญำ ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัและท ำตำมกฎหมำยดังกลำ่วอย่ำงเคร่งครัดโดยใช้สญัญำเช่ำ
ซือ้ สญัญำกู้ เงิน ตำมแบบมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด  

ส ำหรับกิจกำรสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรโดยยึดถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรเสมอมำโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย เร่ือง
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กำรก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรที่มิใช่สถำบันกำรเงิน และ เร่ืองกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสนิเชื่อ
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบนักำรเงินซึ่งก ำหนดให้บริษัทฯเรียก
เก็บดอกเบีย้จำกลกูค้ำได้ในอัตรำสงูสดุไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีและดอกเบีย้ค่ำบริกำรค่ำปรับตลอดจนค่ำธรรมเนียม
อื่นๆรวมทัง้หมดจะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีส ำหรับสนิเชื่อสว่นบคุคล และ ดอกเบีย้ ค่ำปรับ ค่ำบริกำรต่ำงๆ รวมแล้ว
ไม่เกินอตัรำร้อยละ 36 ต่อปีส ำหรับสนิเชื่อนำโนไฟแน้นซ์  

อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำกลุม่บริษัทฯจะได้ปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกิจกำรของบริษัทฯอย่ำง
ถกูต้องมำโดยตลอดและที่ผ่ำนมำก็ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้องด ำเนินคดีจำกกลุ่มลกูหนีท้ี่ปล่อยสนิเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ก็ยงัคง
ตระหนักถงึควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกรณีลกูค้ำร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ซึง่หำกเกิดกรณีดังกลำ่ว ก็จะสง่ผลกระทบทำง
ลบต่อธุรกิจและกำรด ำเนินงำน ดังนัน้ กลุม่บริษัทฯ จงึเน้นท ำกำรสือ่สำรข้อมลูเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถกูต้องกบัลกูค้ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึให้ควำมส ำคญัตัง้แต่กำรประเมินควำมสำมำรถช ำระหนีข้องลกูค้ำและผู้ค ำ้ประกนัเพื่อลดโอกำส
กำรผิดนัดช ำระหนีอ้นัจะน ำไปสูก่ำรยดึหลกัประกนัหรือฟ้องร้อง ในกรณีมีกำรค้ำงช ำระ บริษัทฯ ก็มีนโยบำยติดตำมหนี ้
ที่ชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำย บริษัทฯ จึงเชื่อว่ำโอกำสที่กลุ่มบริษัทฯ จะถูกร้องเรียนหรือ
ฟ้องร้องด ำเนินคดีจำกลกูค้ำมีน้อยมำก 

3.3.2  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซือ้ของภาครัฐ 

ปัจจุบัน ธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเชื่อเช่ำซือ้ ไม่มีข้อจ ำกัดจำกหน่วยงำนใดๆ ของ
ภำครัฐ หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย เว้นแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ำมำก ำกับดูแล
สญัญำเช่ำซือ้ และพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกเก็บดอกเบีย้เกินอัตรำ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐพิจำรณำเข้ำมำก ำกับดแูลผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อทะเบียนรถและสนิเชื่อเช่ำซือ้ เพื่อ
ควบคมุให้กำรด ำเนินงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกนั อำจจะสง่ผลกระทบในทำงลบต่อทุกบริษัทที่อยู่ในธุรกิจดงักล่ำว 

อนึ่งในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ธุรกิจสนิเชื่อทะเบียนรถถูกควบคมุโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 
ได้ขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับแล้ว และเชื่อมั่นว่ำกำรเข้ำมำก ำกับดูแลภำครัฐจะไม่
สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และจะเป็นกำรกดดนัต่อผู้ประกอบกำรรำยเลก็ๆที่ยงัไม่มีระบบกำรท ำงำนที่
เป็นมำตรฐำนและเป็นกำรสร้ำงก ำแพงป้องกันมิให้มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในธุรกิจประเภทนีไ้ด้ง่ำยเหมือนเช่น
ในอดีต ทัง้นีก้ำรด ำเนินธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ บ้ำนและโฉนดที่ดิน ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) ก็
เป็นไปตำมกฎระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทยทกุประกำร  

3.3.3  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของภาครัฐ 

ส ำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของธนำคำรแห่งประเทศไทย ดังนัน้หำกมีกำรออกกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ปฏิบติังำนบำงอย่ำงเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ 
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กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึควำมเสีย่งดังกลำ่วจึงได้มีกำรติดตำมข่ำวสำร กำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ประเมินผล
กระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนดมำตรกำรให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ได้อย่ำงเหมำะสมและทนักำล 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.4.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้หลกัได้แก่ รำยได้ดอกเบีย้รับจำกกำรให้บริกำรสินเชื่อ ซึง่เป็นอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำที่ก ำหนด
ในสญัญำ  ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยส ำคัญได้แก่ต้นทนุเงินกู้ ยืมสถำบนักำรเงิน ซึ่งก ำหนดเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ ก็จะสง่ผลกระทบต่อสว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ำย โดยเฉพำะในกรณี
ที่อัตรำดอกเบีย้เพิ่มสงูขึน้จะส่งผลต่อต้นทุนเงินกู้ ยืมที่สูงขึน้ ท ำให้ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบีย้ลดลง ย่อมจะมีผลกระทบ
โดยตรงกบัผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุม่บริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน อัตรำดอกเบีย้รับและจ่ำยของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วนต่ำงอยู่พอสมควร หำกอัตรำดอกเบีย้ปรับ
เพิ่มขึน้   บริษัทฯ เชื่อว่ำรำยได้ของกลุ่มก็ยังคงเพียงพอและครอบคลมุต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังลด
ควำมเสี่ยงได้จำกสัญญำให้สินเชื่อใหม่ ซึ่งสำมำรถก ำหนดอัตรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุน
กำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจำกนี ้อัตรำดอกเบีย้มีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะเวลำสัน้ถึงปำนกลำง ประกอบกับ
บริษัทฯ สำมำรถระดมทนุผ่ำนกำรออกหุ้นกู้  เพื่อลดต้นทนุค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ลง  

3.4.2  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

จำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ ให้สินเชื่อจะต้องมี

แหลง่เงินทุนที่เพียงพอรองรับกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 แหลง่ที่มำของเงินทนุในกำรปลอ่ยสนิเชื่อ

ของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ 1) เงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 7 แห่ง 2) ตั๋วแลกเงิน   3) สว่นของผู้ ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้  โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินทัง้ 7 แห่งคงเหลือ 5,296.05  ล้ำนบำท หำก

พิจำรณำสดัส่วนเงินกู้ ยืมแยกตำมสถำบันกำรเงินพบว่ำ กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงสดัส่วนเงินกู้จำกแต่ละสถำบันกำรเงิน

สดัส่วนร้อยละ 0.00-6.00 ของแหล่งที่มำของเงินทุนรวม หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินกู้ จำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว 

ย่อมสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทฯ   

แม้ว่ำบริษัทฯ จะกู้ ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั แต่ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนและประวัติกำรช ำระ
คืนเงินกู้ที่ดีมำโดยตลอด และไม่เคยถกูธนำคำรเรียกช ำระเงินกู้ คืนก่อนก ำหนด อนึ่ง เพื่อลดกำรพึ่งพิงแหลง่เงินทนุจำก
สถำบันกำรเงิน บริษัทฯ ได้จดัหำแหลง่เงินทุนเพิ่มเติมโดยกำรออกและเสนอขำยตั๋วเงินระยะสัน้ให้แก่ผู้ลงทุนสถำบัน
หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้เสนอขำยตัว๋เงินรวมจ ำนวน 980 ล้ำนบำท รวมทัง้กำรออกหุ้น
กู้ไม่ด้อยสทิธิ รวม 3 ครัง้ จ ำนวนเงินรวม  3,550 ล้ำนบำท เพื่อลดกำรพึง่พิงดงักลำ่วลงได้ระดบัหนึง่  

ทัง้นีใ้นส่วนของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ำกัด (มหำชน) นัน้สำมำรถจะระดมเงินฝำกได้ด้วยตัวเอง จึงมีแหลง่เงินทุนที่
ส ำคญัในกำรปลอ่ยสนิเช่ือของ บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ำกดั (มหำชน) 
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3.4.3  ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี  ้

เนื่องจำกงวดกำรผ่อนช ำระของสินเชื่อส ำหรับรถจักรยำนยนต์ (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10  ของมลูค่ำลกูหนีส้นิเชื่อรวม 
ณ  31 ธันวำคม 2562) มีระยะเวลำให้สนิเชื่อเฉลี่ยไม่เกิน 18 งวด และสินเชื่อส ำหรับรถ 4 ล้อ (สดัส่วนร้อยละ 33 ของ
มูลค่ำลกูหนีส้ินเชื่อรวม ณ 31 ธันวำคม 2562) มีระยะเวลำให้สินเชื่อเฉลี่ยไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหล่งเงินทุนของ
กลุม่บริษัทฯ เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2562 กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงินและตั๋วแลกเงินรวม 3,840.93  ล้ำนบำท เงินกู้ ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 2,435.12 ล้ำน
บำท และหุ้นกู้ระยะยำว 11,220.29  ล้ำนบำท และเงินรับฝากทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 6,354.33 ล้านบาท จงึท ำให้มี
ควำมเสี่ยงจำกหำกธนำคำรไม่ต่ออำยสุญัญำเงินกู้  หรือเจ้ำหนีเ้รียกคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักลำ่วคืนทนัที หรือ อำจจะไม่
มีเงินจ่ำยคืนเงินกู้และหุ้นกู้ เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 

 

รำยกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน (ล้ำนบำท) ร้อยละเทียบกบัสนิทรัพย์รวม 
ลกูหนีท้ี่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี – สทุธิ 28,908.02 63.59 
ลกูหนีท้ี่ถงึก ำหนดช ำระเกิน 1ปี – สทุธิ 7,000.08 15.40 
สนิทรัพย์รวม 45,461.61    100.00  
หนีส้นิระยะสัน้ที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 12,601.43 27.72 

 
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เป็นลกูค้ำที่ดีของสถำบันกำรเงิน และไม่เคยมีปัญหำด้ำนกำรเงินหรือกำรผิดนั ดช ำระหนี ้
นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ บริษัทฯ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรหำแหล่ง
เงินกู้อื่น รวมถงึกำรระดมทุนจำกประชำชนในครัง้นี ้เพื่อเพิ่มสภำพคล่องและบริหำรแหล่งเงินทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ได้จัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดครอบคลุมกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตของสินเชื่อใน
อนำคต เพื่อวิเครำะห์ ประเมินสภำพคลอ่งและวำงแผนจัดหำเงินทนุให้รองรับและสอดคล้องกบัเงื่อนไขสนิเชื่อดงักลำ่ว
และท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง 

3.4.4  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทอำจไม่สำมำรถช ำระหนีส้ิน และภำระผูกพันได้เมื่อครบก ำหนด 
เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทนุได้เพียงพอภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
และมีต้นทนุที่ไม่เหมำะสม ซึง่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสยีหำยต่อบริษัทได้  

บริษัทท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรทบทวน ติดตำมและประเมินวิเครำะห์
สถำนกำรณ์สภำพคลอ่งอย่ำงใกล้ชิดผ่ำนเคร่ืองมือต่ำงๆในกำรจัดสรรเงิน และรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินประจ ำวนั และ
น ำเสนอต่อกรรมกำรผู้ จัดกำรทุกวัน และมีคณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินและหนีส้ินซึ่งมีกำรประชุมทุกเดือนเพื่อ
พิจำรณำถงึสภำพคลอ่งของบริษัท และกรณีหำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน บริษัทได้จดัเตรียมแผนฉกุเฉินสภำพคล่องและ
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แนววิธีปฏิบัติงำนเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดงักล่ำว รวมถงึท ำกำรทดสอบกรณีมีผู้ฝำกเงินมำถอนเงินฝำกจ ำนวน
มำก   
3.4.5  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจำกบริษัทมีธุรกิจกำรให้บริกำรและขำยเชื่อในประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งอำจจะท ำให้มีผลกำรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ หรือกำรอ่อนตวัลงของเงินตรำของประเทศที่บริษัทเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 

ในกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำธุรกิจของบริษัทที่ให้บริกำรแก่ลกูค้ำในประเทศพม่ำนัน้ บริษัทท ำสญัญำให้บริกำรและคิด
ค่ำธรรมเนียมเป็นเงินบำทไทย ท ำให้ไม่มีสว่นต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน สว่นในประเทศเวียตนำมที่ท ำธุรกิจขำยเชื่อนัน้ 
เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำแลกเปลีย่นของธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว พบว่ำ ควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำง
เงินบำทไทยและเวียตนำมดองนัน้ อยู่ในระดบัต ่ำ  

3.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.5.1  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานสาขา 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อเช่ำซือ้ และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน ซึ่ งกลุ่ม
บริษัทฯ กระจำยอ ำนำจอนุมัติวงเงินให้ผู้จัดกำรสำขำสำมำรถอนุมัติและจ่ำยเงินให้แก่ลกูค้ำได้ทันทีในกรณีที่ไม่เกิน
อ ำนำจอนุมัติ และในกรณีที่ลกูค้ำมำผ่อนช ำระค่ำงวดที่สำขำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินประจ ำแต่ละสำขำจะเป็นผู้ รับเงินสด
จำกลกูค้ำ จำกลกัษณะดงักลำ่วกลุม่บริษัทฯ จงึอำจเผชิญควำมเสีย่งจำกกำรทุจริตของพนกังำนระดบัปฏิบติักำร  

กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัถึงโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ดงักลำ่ว จึงได้วำงระบบควบคมุภำยในเพื่อตรวจสอบสำขำโดยกำร
น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยสนับสนนุ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนกลำงสอบทำนกำรปล่อยสินเชื่อกับลกูค้ำทุก
ครัง้ที่ได้รับสนิเชื่อจำกกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยืนยนัว่ำลกูค้ำได้รับเงินครบตำมสญัญำ และในทกุครัง้ที่ลกูค้ำมำผ่อนช ำระค่ำ
งวดที่สำขำ เจ้ำหน้ำที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินจำกระบบข้อมลูกลำงให้กบัลกูค้ำ อีกทัง้ทำงส ำนกังำนใหญ่มีระบบกำร
เฝำ้ระวัง หำกสำขำมียอดรับช ำระเงินจำกลกูค้ำรวมเกินระดบัที่บริษัทฯ ก ำหนด ทำงส ำนักงำนใหญ่จะแจ้งให้สำขำน ำ
ฝำกเงินเข้ำธนำคำร นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหน่วยงำนตรวจสอบสำขำท ำหน้ำที่ออกปฏิบัติงำนสุม่ตรวจสอบกำร
ปลอ่ยสนิเชื่อและกำรรับ-จ่ำยเงินของสำขำเป็นประจ ำ  โดยมำตรกำรต่ำงๆ และระบบงำนที่บริษัทฯ วำงไว้จะช่วยจ ำกัด
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ไว้ในระดับที่ไม่เป็นสำระส ำคัญต่อผลประกอบกำร อีกทัง้บริษัทฯ มีมำตรกำรให้พนักงำนที่
สำมำรถรับเงินจำกลกูค้ำหรือจ่ำยเงินให้แก่ลกูค้ำ ต้องมีเงินประกนัหรือบคุคลค ำ้ประกนักำรท ำงำน  

3.6     ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 

3.6.1  ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 45 

ณ วันที่ 23  พฤษภำคม  2562  กลุ่มแก้วบุตตำซึ่งประกอบด้วย นำงสำวธิดำ แก้วบุตตำ นำงสำวดวงใจ แก้วบุตตำ 
นำยฉัตรชัย แก้วบุตตำ และนำงจริยำ แก้วบุตตำ เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 46.70 ของทุนช ำระแล้ว 
ซึ่งสัดส่วนกำรถือหุ้ นดังกล่ำว ส่งผลให้กลุ่มแก้วบุตตำมีอ ำนำจในกำรควบคุม และมีอิทธิพลในกำรตัดสินใจ และ
สำมำรถควบคุมเสียงข้ำงมำกในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ อำจมีควำมเสีย่งในกำรรวบรวม
คะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอในที่ประชุมได้ 
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อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงบริษัทฯ พบว่ำโครงสร้ำงบริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน และโปร่งใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกบักรรมกำร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหำร รวมถงึบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ซึง่บคุคลดังกลำ่วไม่มีสทิธิออกเสยีงใน
กำรอนุมติัรำยกำรนัน้ๆ รวมทัง้กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมอิสระเข้ำร่วมพิจำรณำและตัดสินใจ เพื่อ
ควำมโปร่งใสและเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้ ถือหุ้ นว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและกำร
บริหำรงำนที่มีประสทิธิภำพ 

3.6.2  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ รับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในรูปของกำรค ำ้ประกนัเงินกู้จำกผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ  23
พฤษภำคม 2562 กลุ่มแก้วบตุตำซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวม 46.70 ของทุนช ำระแล้ว ค ำ้ประกันเงินกู้จ ำนวน  
500 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ (รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 12. รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั) จึง
อำจพิจำรณำได้ว่ำบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกลุ่มแก้วบุตตำ และหำกบริษัทฯ ไม่ได้รับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินดงักลำ่ว อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อนึง่ กำรค ำ้ประกนัดังกลำ่วเป็นไปตำมเงื่อนไขที่สถำบนักำรเงินเป็นผู้ก ำหนด ซึ่งทำงกลุม่บริษัทฯก ำลงัเจรจำกบัสถำบัน

กำรเงินให้ด ำเนินกำรถอนค ำ้ประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




