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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยควำมเสี่ยงที่ระบุในหัวข้ อนี ้เป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งที่ประเมินจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทั ้งนี ้ อำจมีควำมเสีย่ งอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ
ไม่ อำจทรำบได้ ในปั จจุบัน หรื อเป็ นควำมเสี่ยงที่บ ริ ษัทฯ พิ จำรณำว่ำในปั จจุบันไม่มี ผลกระทบในสำระสำคัญต่อกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทั ้งควำมเสี่ยงที่อ้ำงอิงสภำพเศรษฐกิจและนโยบำยของรัฐบำลเป็ นข้ อมูลที่ได้ มำจำกหน่ วยงำนของรัฐ
และแหล่งข้ อมูลต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้ ซึง่ บริษัทฯ ไม่ได้ ตรวจทำนข้ อมูลดังกล่ำว
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ทย่ อย 6 แห่ง ได้ แก่ บริ ษั ท เงิน สดทัน ใจ จ ำกัด (“เงินสดทั นใจ” หรื อ “FM”) บริ ษั ท บริ ห ำรสิน ทรัพ ย์ เอส
ดับบลิวพี จำกัด (SWPAM) บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พำวเวอร์ 2014 จำกัด (S2014) บริ ษัทเงินทุน ศรี สวัสดิ์ จำกัด (มหำชน) (BFIT)
บริษัท พี เล็นดิ ้ง จำกัด บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์ เนชั่นแนลโฮลดิ ้ง จำกัด และบริษัทย่อยของบริ ษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โฮลดิ ้ง จำกัด อีก 3 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท เอสดับบลิวพี เซอร์ วิสเซส จำกัด บริ ษัท Srisawad Vietnam LLC และบริ ษัท ศรี สวัสดิ์
เช่ำสินเชื่อ (ลำว) จำกัด (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริ ษัทฯ”) มีกำรประกอบธุรกิจให้ บริกำรสินเชื่อรำยย่อยแบบมีหลักประกัน คือเล่ม
ทะเบียนรถ (“สินเชื่อรถแลกเงิน”) รวมถึงบ้ ำนและโฉนดที่ดินเป็ นหลักประกัน สินเชื่อ รำยย่อยประเภทไม่มีหลักประกัน สินเชื่อ
เพื่อกำรพำณิชย์ และสินเชื่อเพื่อโครงกำร ธุรกิจให้ บริ กำรติดตำมเร่ งรัดหนี ้สินและรับซื ้อหนี ้ด้ อยคุณภำพจำกสถำบันกำรเงินมำ
บริหำร ธุรกิจให้ บริกำรด้ ำนที่ปรึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรสินเชื่อแบบครบวงจร และธุรกิจขำยเชื่อ
ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ที่อำจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู้ลงทุนอย่ำงมี
นัยสำคัญและแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสีย่ งมีดงั นี ้
3.1 ความเสี่ยงด้ านการตลาดและกลยุทธ์
3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่ าซือ้
ธุรกิจให้ สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่ำซื ้อ มีกำรแข่งขันที่รุนแรงจำกทั ้งผู้ประกอบกำรรำยเก่ำซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ นบริษัท
ในกลุ่ม สถำบัน กำรเงิน ที่ มี ควำมได้ เปรี ย บจำกต้ น ทุน ทำงกำรเงิน ที่ ต่ ำและฐำนทุน ขนำดให ญ่ ที่ ต้อ งกำรเข้ ำ มำใน
อุตสำหกรรมเนื่องจำกมองเห็นอัตรำผลตอบแทนที่สงู เช่น ธนำคำรพำณิชย์ หรื อบริ ษัท ในเครื อธนำคำร บริ ษัทเช่ำซื ้อ
หรือลีสซิ่ง ประกอบกับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื ้อ เป็ นธุรกิจที่ไม่ต้องมีกำรลงทุนในเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ สำหรับกำรดำเนินงำนเป็ นจำนวนมำก และไม่จำเป็ นต้ องได้ รับอนุญำตจำกหน่วยงำนใด ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำร
รำยใหม่สำมำรถเข้ ำมำแข่งขันได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสำหรับกำรปล่อยสินเชื่อเท่ำนั ้น ทำให้ มีค่แู ข่งรำย
ใหม่เข้ ำมำในอุตสำหกรรมมำกขึ ้น นอกจำกกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบรำยใหม่แล้ วยังมีกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบรำย
เดิม ในอุตสำหกรรมที่ต่ำงใช้ กลยุทธ์ ท ำงกำรตลำดเช่น กำรให้ วงเงิน สินเชื่อ ที่สงู ขึ ้น ขยำยระยะเวลำผ่อ นชำระ อัตรำ
ดอกเบี ้ยที่ต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้ ำให้ มำใช้ บริกำร
อย่ำงไรก็ดี ปั จจัยควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจให้ สินเชื่อไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับกำรมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพียงอย่ำงเดียว
กำรที่กลุ่มบริษั ทฯ มีป ระสบกำรณ์ ในธุรกิ จนี ้มำนำนกว่ำ 40 ปี ท ำให้ ร้ ู จักกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยเป็ นอย่ำ งดี มี บริ กำรที่
เข้ ำถึงควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ มีสำขำและกำรให้ บริ กำรที่ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ โดยข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 กลุม่ บริษัทฯ มีสำขำเปิ ดให้ บริกำรจำนวน 4,080 สำขำ มีกำรให้ บริ กำรรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมทั ้งมีระบบ
ฐำนข้ อมูลลูกค้ ำขนำดใหญ่ และควำมเชี่ยวชำญในกำรพิจำรณำสินเชื่อและกำรติดตำมชำระค่ำงวด ทำให้ กลุม่ บริษัทฯ
มี ควำมได้ เปรี ยบผู้ป ระกอบกำรรำยอื่ น และสำมำรถพิ จ ำรณำสิน เชื่ อ ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ นอกจำกนี ้ ธนำคำร
พำณิ ชย์ หรื อบริ ษัทในเครื อธนำคำร จะเน้ นกำรปล่อยสินเชื่อสำหรับ ตลำดรถยนต์ ใหม่ หรื อกลุ่ม ลูกค้ ำเกรดเอ ส่ว น
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บริ ษั ท เช่ ำซื อ้ หรื อ ลีสซิ่ ง เน้ น กำรให้ บ ริ กำรแก่ ผ้ ูต้องกำรซื ้อรถใหม่ หรื อ รถมื อ สอง สำหรับ ลูกค้ ำ ตลำดบนหรื อ กลำง
ในขณะที่กลุ่มบริ ษัทฯ เน้ นธุรกิจกำรให้ บริ กำรสินเชื่อทะเบียนรถ บ้ ำนและโฉนดที่ดิน กับผู้ที่มีควำมต้ องกำรใช้ เงิน ซึ่ง
อำจไม่สำมำรถเข้ ำถึงบริกำรของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทในเครือธนำคำร แต่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ รถ ที่ดิน
3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อส่ วนบุคคล
ที่ผ่ำนมำ ธุรกิ จสินเชื่อ ส่ว นบุคคลมี กำรแข่ ง ขัน ที่สูงขึ ้น เนื่ องจำกอัตรำดอกเบี ย้ และค่ ำธรรมเนียมที่ ได้ รับสูงกว่ ำกำร
ปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิต ทำให้ มีผ้ ปู ระกอบกำรทั ้งที่เป็ นสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบกำรที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินเข้ ำมำ
แข่งขันในธุรกิจดังกล่ำวเพิ่มมำกขึ ้น กลุม่ บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว แต่คำดว่ำควำมเสีย่ งดังกล่ำวไม่ส่งผล
กระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เนื่องจำกผู้ประกอบที่เป็ นสถำบันกำรเงินจะเน้ นกลุ่มลูกค้ ำระดับเกรดเอ ในขณะที่กลุ่ม
บริษัทฯ จะเน้ นกลุ่มลูกค้ ำระดับเกรดบีโดยเจำะกลุม่ เป้ำหมำยที่เป็ นข้ ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ผู้ใหญ่ บ้ำน ที่กลุ่ม
บริษัทฯ มีควำมคุ้นเคยและควำมเข้ ำใจในพฤติกรรมกำรชำระหนี ้ รวมทั ้งเน้ นกำรปล่อยสินเชื่อให้ กับลูกค้ ำเก่ำของกลุ่ม
บริ ษัทฯประกอบกับกลุ่มบริ ษัทฯ มีเจ้ ำหน้ ำที่สำขำทัว่ ประเทศที่เน้ นกำรทำกิจกรรมทำงกำรตลำดและเข้ ำถึงกลุ่มลูกค้ ำ
เป้ำหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพกำรแข่งขัน แต่อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯก็ชะลอ
กำรปล่อ ยสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ วตั ้งแต่ต้นปี 2559 และสำหรับในปี 2560 นั ้นบริ ษัทได้ มีกำรรวมเอำธุรกิ จของ บริ ษั ท
เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหำชน) เข้ ำมำ ซึ่งหำกพิจำรณำจำกกำรพิจำรณำกำรปล่อยสินเชื่อนั ้น จะพิจำรณำให้ สินเชื่อ
กับพนักงำนของบริ ษัทเอกชน โดยคำนึงถึงผลประกอบกำรของบริ ษัทเอกชนต้ นสังกัดของพนักงำนที่ขอสินเชื่อ ซึ่งหำก
ผลประกอบกำรดีก็จะส่งผลควำมมัน่ คงในรำยได้ ต่อพนักงำนและควำมสำมำรถในกำรชำระคืนหนี ้ของพนักงำน
3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่ อการประกอบอาชีพ
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็ นธุรกิจที่อยู่ภำยใต้ กำรกำกับของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงกำรคลัง
ได้ ออกมำตรกำรสิน เชื่อเพื่ อสนับสนุนกำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนรำยย่อย ซึ่งก็มี บริ ษัทต่ำงๆเข้ ำร่ วมในกำร
ขอรับใบอนุญำตในกำรดำเนินกำร ดังนั ้นหำกมีบริษัทเข้ ำร่วมกำรขออนุญำตมำกขึ ้นก็จะทำให้ กำรแข่งขันก็จะรุนแรง
ขึ ้น อีกทั ้งมำตรกำรของทำงภำครัฐที่อำจให้ มีกำรขอใบอนุญำตสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้ กำรกำกับ ซึง่ จะให้
ใบอนุญำตแก่ผ้ ปู ระกอบกำรในแต่ละจังหวัด
กลุ่มบริ ษัทฯมัน่ ใจว่ำ บริ ษัทฯมีสำขำและพนักงำนทั ้งในกรุ งเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดในทุกภูมิภำค ซึ่งจะมีพื ้นที่ใน
กำรให้ บริ กำรที่มำกกว่ำ ครอบคลุมกว่ำ อีกทั ้งปั จจุบันมีผ้ ทู ี่ ได้ รับใบอนุญำตและเปิ ดให้ บริ กำรแล้ วทั ้งหมดจำนวน 40
รำย ส่วนสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้ กำรกำกับนั ้น ก็จะถูกจำกัดด้ วยพื ้นที่ และวงเงินที่ผ้ กู ้ จู ะได้ ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ
มัน่ ใจว่ำ สินเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพที่กลุ่มบริษัทฯมีใบอนุญำตจะสำมำรถครอบคลุมได้ มำกกว่ำใบอนุญำตสินเชื่อ
รำยย่อยระดับจังหวัด และต้ นทุนในกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทฯก็จะต่ำกว่ำ
3.1.4 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมให้ บริ การเร่ งรั ดหนีส้ ิน
ปั จจุบัน มี ผ้ ูป ระกอบกำรจำนวนมำกที่ เข้ ำมำท ำธุรกิจ ให้ บ ริ กำรเร่ งรั ดหนี ส้ ิน รวมทัง้ ผู้ป ระกอบกำรท้ อ งถิ่น ก็ เข้ ำ มำ
ให้ บ ริ กำรด้ ว ย ซึ่งอำจจะส่งให้ มีกำรแข่ง ขัน ในเรื่ อ งของรำคำและอำจจะมี เรื่ อ งภำพลักษณ์ ข องกำรติดตำมหนี ข้ อง
ผู้ประกอบกำรบำงรำย ซึง่ อำจก่อให้ เกิดข้ อร้ องเรียนได้
กลุม่ บริ ษัทฯมั่นใจในศักยภำพของบริษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯมีสำขำและพนักงำนในกรุ งเทพมหำนคร ปริมณฑล ของกระจำย
อยู่ตำมจังหวัดต่ำ งๆทุกภู มิ ภ ำคทั่ว ประเทศ โดยที่ บริ ษั ท ฯจะใช้ พ นักงำนของบริ ษั ท ฯ ที่ มีป ระสบกำรณ์ ในกำรเร่ งรั ด
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ติดตำมหนี ้สิน กระจำยไปตำมสำขำของบริษัทที่มีอยู่เป็ นจำนวนมำก ซึง่ ก็จะได้ เปรียบในด้ ำนต้ นทุนกำรติดตำมหนี ้สิน
อีกทั ้งพนักงำนของบริษัทฯจะได้ รับกำรอบรมและฝึ กฝนเป็ นอย่ำงดีเป็ นไปตำมขั ้นตอนของกฎหมำยก่อนออกปฎิบตั ิงำน

3.2

3.1.5 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจให้ บริ การด้ านที่ปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ หารสิ นเชื่อแบบครบวงจร
ในอุตสำหกรรมนี ้ ยังไม่มีบริ ษัทที่ริเริ่มดำเนินกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรวำงระบบกำรบริ หำรสินเชื่อ จึงมีกำรแข่งขันใน
ระดับต่ำ แต่อย่ำงไรก็ดีกำรให้ บริกำรลักษณะนี ้อำจทำให้ ลกู ค้ ำมีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถในกำรบริ หำรและไม่ใช้
บริกำรของบริษัทได้
บริ ษัทพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ ที่ลกู ค้ ำอำจไม่ใช้ บริกำรเพรำะสำมำรถดำเนินธุรกิจได้ ด้วยตนเอง แต่เนื่องจำกลูกค้ ำ
กลุ่ม เป้ำหมำยของบริ ษัท ในประเทศพม่ำนัน้ มี แนวโน้ ม ที่จ ะมำกขึน้ สืบ เนื่ องจำกกำรเพิ่ มขึ ้นของควำมต้ องกำรด้ ำ น
สินเชื่อของประชำกรในพม่ำซึ่งอำจจะมีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหม่ เข้ ำมำสนใจทำธุรกิจสินเชื่อ ทำให้ บริ ษัทสำมำรถขยำย
ลูกค้ ำได้ และในขณะเดียวกัน บริษัทก็พิจำรณำที่จะขยำยบริกำรประเภทนี ้ไปยังประเทศเพื่อนบ้ ำนอื่นอีกด้ วย
ความเสี่ยงด้ านการอานวยสินเชื่อและหลักประกัน
3.2.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้ มการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จำกกำรที่บริษัทได้ เข้ ำซื ้อหุ้นและทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”
หรื อ “BFIT”) แล้ วเสร็ จในช่วงเดื อนพฤษภำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ บริ ษัท และ SAWAD ในฐำนะผู้ถือหุ้น ใหญ่ ในสัดส่ว น
ร้ อยละ 45.34 ของทุนที่ชำระแล้ วทั ้งหมด ได้ ร่วมกันปรับโครงสร้ ำงกำรประกอบธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัท เพื่อสร้ ำงโอกำส
ในกำรขยำยธุรกิจสินเชื่อในอนำคต โดยบริ ษัทได้ เริ่ มขยำยธุรกิจสินเชื่อจำกเดิมที่ให้ บริ กำรสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่ม
พนักงำนบริษัทเป็ นหลัก สูก่ ำรให้ บริกำรสินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ผ้ ปู ระกอบกำรขนำดเล็ก (Small SME) และบุคคล
รำยย่อยในประเภทที่ไม่ทับซ้ อนกับธุรกิจที่ บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พำวเวอร์ 2014 จำกัด (“ศรี สวัสดิ์ 2014” หรือ ”S2014”) ซึ่ง
เป็ นบริ ษัท ย่อยของ SAWAD ดำเนิ นกำรอยู่ เพื่อให้ โครงสร้ ำงกำรดำเนิน งำนของกลุ่มบริษั ท เกิ ดควำมชัดเจนและไม่
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ตำมที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ภำยหลังเสร็จสิ ้นกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ SAWAD มีสดั ส่วน
กำรถือหุ้นใน BFIT ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อตั ้งแต่ร้อยละ 36.35 – ร้ อยละ 60 ศรีสวัสดิ์ 2014 และ BFIT จะให้ บริกำร
สินเชื่อแบบมีห ลักประกันในประเภทที่ไม่ทับซ้ อนกันซึ่งจะแตกต่ำงกันที่ป ระเภทหลักประกัน โดย BFIT จะให้ บริ กำร
สินเชื่อแบบมีห ลักประกันประเภทบ้ ำนและที่ดิน และรถยนต์ 4 ล้ อ ขณะที่ ศรี สวัสดิ์ 2014 จะให้ บ ริ กำรสินเชื่อ แบบมี
หลักประกันประเภทรถจักรยำนยนต์ รถบรรทุก และรถเพื่อกำรเกษตร
กำรแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่ำง BFIT และ S2014 ตำมแผนใหม่จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรให้ บริกำรสินเชื่อของ
BFIT สำหรับผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ 2 ประเภท ได้ แก่ สิน เชื่อรถแลกเงินและสินเชื่อบ้ ำนแลกเงิน โดยในส่วนของสินเชื่อรถ
แลกเงิน กลุม่ บริษัทจะใช้ ประเภทสัญญำ (สัญญำเช่ำซื ้อ/สัญญำกู้ยืม) เป็ นเกณฑ์ ในกำรแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ ขณะที่
สินเชื่อบ้ ำนแลกเงินจะใช้ ประเภทธุรกรรม (จำนอง/ขำยฝำก) และมูลค่ำกำรกู้ยืม (เกิน/ไม่เกิน 10 ล้ ำนบำท) เป็ นเกณฑ์
ในกำรแบ่งแยกสินเชื่อระหว่ำง BFIT และ S2014 ซึ่งจะมีผลทำให้ กำรดำเนินธุรกิจสินเชื่อของ BFIT แตกต่ำงไปจำกที่
เคยเปิ ดเผยไว้ ในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
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อย่ำงไรก็ดีกลุ่มบริ ษัทฯเชื่อมั่นว่ำ กำรแบ่งแยกกำรประกอบธุรกิจตำมแผนใหม่ดังกล่ำว จะไม่ทำให้ เกิดควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทได้ กำหนดเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำงสองบริษัทไว้ อย่ำงชัดเจน รวมทั ้งได้
จัดวำงมำตรกำรเพื่อขจัดควำมแย้ งทำงผลประโยชน์ไว้ อย่ำงรัดกุมและเพียงพอ ดังนี ้
1.1 มีการจัดทาคู่มือ นโยบาย และกาหนดเกณฑ์ การแบ่ งแยกธุรกิจไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่ างชัดเจน
กลุ่ม บริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยและคู่มือ กำรปฏิ บัติงำนสำหรับ ใช้ ในกำรแบ่ งแยกธุ รกิจสินเชื่ อระหว่ำง BFIT และ
S2014 ไว้ อย่ำงชัดเจน ดังนี ้
สินเชื่อรถแลกเงิน - ใช้ Rate Book เป็ นตัวกาหนดประเภทสัญญา

S2014 จะให้ บริกำรสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสัญญำเช่ำซื ้อ ซึง่ เป็ นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติเท่ำกับหรื อสูงกว่ำ
Rate Book โดยลูกค้ ำต้ องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกันให้ แก่ S2014

BFIT จะให้ บริ กำรสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสัญญำเงินกู้ยืม ซึง่ เป็ นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมตั ิต่ำกว่ำ Rate Book
โดยลูกค้ ำไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

ลูกค้ ำผู้ม ำขอกู้จะเป็ นผู้ระบุควำมต้ อ งกำรทำงกำรเงินของตนเอง และต้ อ งเข้ ำทำสัญญำประเภทที่ ตรงกับ
วงเงิน ที่ต้อ งกำร หำกลูกค้ ำต้ องกำรวงเงิน อนุมัติสงู ลูกค้ ำจะต้ องเข้ ำท ำสัญญำเช่ำซื อ้ โดยต้ อ งยิ นยอมจด
ทะเบียนโอนหลักประกันให้ S2014 แต่หำกลูกค้ ำต้ องกำรวงเงินในระดับ ต่ำ ลูกค้ ำจะเข้ ำทำสัญญำกู้ยืมกับ
BFIT โดยไม่มีกำรจดทะเบียนโอนหลักประกันใดๆ
ดังนัน้ ในกำรแบ่ งแยกสินเชื่อ รถแลกเงิน ระหว่ ำง BFIT และ S2014 เจ้ ำหน้ ำที่ สำขำซึ่งเป็ นผู้จัดหำและติ ดต่ อกับ
ลูกค้ ำจะอ้ ำงอิงจำกข้ อมูลยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book ที่มี ผลบังคับ ใช้ ในช่ วงเวลำนัน้ ๆ ซึ่ง Rate Book จะ
แสดงยอดจัดสินเชื่อตำมยี่ห้อ รุ่ น และปี ของหลักประกัน โดยวงเงินอนุมัติสนิ เชื่อในเบื ้องต้ นจะไม่เกินอัตรำที่ Rate
Book กำหนด
จำกนัน้ เจ้ ำหน้ ำ ที่สำขำจะนำยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book มำเปรี ยบเที ยบกับ วงเงินที่ ลกู ค้ ำขอกู้ โดยหำก
จำนวนเงินที่ลกู ค้ ำขอกู้ต่ำกว่ำ Rate Book ลูกค้ ำจะเข้ ำทำสัญญำเงินกู้ยืมกับ BFIT แต่หำกจำนวนเงินที่ลกู ค้ ำขอกู้
เท่ ำกับ หรื อ สูงกว่ ำ Rate Book ลูกค้ ำจะต้ องเข้ ำท ำสัญญำเช่ำ ซื ้อและจดทะเบี ยนโอนหลักประกัน ให้ กับ S2014
เท่ำนั ้น โดยวงเงินอนุมัติสงู สุดของ S2014 จะขึ ้นอยู่กบั ผลกำรประเมินควำมเสีย่ งของผู้ก้ ู ซึง่ ขึ ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
ผู้ก้ ู สภำพหลักประกัน คุณสมบัติของผู้ค ้ำประกัน และปั จจัยอื่นๆ
สิน เชื่อ บ้ านแลกเงิน – ใช้ ประเภทธุร กรรมและมูล ค่ าการกู้ยื ม 10 ล้ านบาทเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ งแยก
ธุรกิจ
สินเชื่อบ้ ำนแลกเงิน หรือสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็ นบ้ ำนและที่ดิน (House and Land) ของกลุ่มบริ ษัทจะใช้ ประเภท
ธุรกรรมและมูลค่ำสินเชื่อที่ 10 ล้ ำนบำท เป็ นเกณฑ์ในกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำง SAWAD และ BFIT ซึ่งอ้ ำงอิงตำม
เกณฑ์ กำรกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยของธนำคำรพำณิชย์ ที่ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ แบ่ง
กำรกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยที่ต่ำกว่ำ 10 ล้ ำนบำท และเกินกว่ำ 10 ล้ ำนบำท แยกจำกกันตำมควำมเสี่ยงที่
แตกต่ำงกัน
ในกำรแบ่ง แยกสินเชื่ อประเภทบ้ ำ นแลกเงิน ระหว่ำง BFIT และ S2014 กลุ่ม บริ ษัท ได้ กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำ ที่สำขำ
พิจำรณำรำคำประเมินที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำงที่ประเมินโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของกลุ่มบริษัท ร่ วมกับรำคำประเมินของกรม
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ที่ดิน โดยในกำรปล่อยกู้ทกุ ครั ้ง เจ้ ำหน้ ำที่สำขำจะนำรำคำประเมินจำกทั ้ง 2 แหล่งมำเปรี ยบเทียบกันเพื่อหำรำคำ
ประเมิน กลำงที่ เหมำะสม ก่อนปรับ ลดตำมนโยบำยกำรกำกับดูแ ลอัตรำส่วนเงิน ให้ สิน เชื่ อต่อมูลค่ำ หลักประกัน
(LTV) ของบริ ษัทเพื่อให้ ได้ วงเงินอนุมัติสินเชื่อในเบื ้องต้ น โดยหำกมูลค่ำกำรกู้ยืมที่ลกู ค้ ำต้ องกำรไม่เกิน 10 ล้ ำน
บำท ลูกค้ ำจะเข้ ำทำสัญญำเงิน กู้ยืมกับ BFIT แต่ห ำกลูกค้ ำต้ องกำรกู้ยืมมำกกว่ำ 10 ล้ ำนบำท ลูกค้ ำจะเข้ ำท ำ
สัญญำเงินกู้ยืมกับ S2014 ทั ้งนี ้ จำนวนเงินที่ลกู ค้ ำจะได้ รับจะไม่เกินวงเงินอนุมตั ิสนิ เชื่อข้ ำงต้ น
1.2 กาหนดให้ มีการทบทวนเกณฑ์ การแบ่ งแยกธุ รกิจสินเชื่ออย่ างสม่ าเสมอ โดยเกณฑ์ ดังกล่ าวจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สองฝ่ ายก่ อนมีผลบังคับใช้
กำรประกำศใช้ Rate Book สำหรับสินเชื่อรถแลกเงิน และเกณฑ์ มลู ค่ำ 10 ล้ ำนบำทสำหรับสินเชื่อบ้ ำนแลกเงิน อยู่
ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรประเมินรำคำหลักประกัน ซึง่ เป็ นส่วนงำนที่แยกเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยอำนวย
สินเชื่อของบริ ษัท ซึง่ จะทำหน้ ำที่รับผิดชอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้ อมูลใน Rate Book ที่มีผลบังคับใช้
ในแต่ละช่วงเวลำ โดย Rate Book จะมีกำรสอบทำนและปรับปรุงข้ อมูลเป็ นประจำทุกไตรมำสเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สภำวะตลำดรถมือสองที่เปลีย่ นแปลงไป
ทั ้งนี ้ กลุม่ บริษัทได้ กำหนดนโยบำยกำรทบทวนเกณฑ์ กำรแบ่งแยกธุรกิจที่สำคัญไว้ ดังนี ้

Rate Book จะต้ องมีกำรทบทวนเป็ นประจำอย่ำงน้ อยทุกไตรมำส เพื่อปรับปรุ งให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
และสภำพเศรษฐกิจที่เปลีย่ นไป

Rate Book ที่มีกำรตกลงร่ วมกันทั ้งสองฝ่ ำยจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของแต่ละบริ ษัท โดย
ในส่ว นของ BFIT จะมี ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ ำที่ สุ่ม สอบทำนข้ อ มูล ของ Rate Book ที่ มี กำรแก้ ไข
เปรี ยบเทียบกับรำคำตลำดรถมือสอง ณ ขณะนั ้น เพื่อประเมินควำมสมเหตุสมผลของกำรแก้ ไข Rate Book
อี กครั ง้ หนึ่ง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับ ทรำบ ก่ อ นที่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะให้ ควำมเห็นชอบต่อกำรแก้ ไขปรับปรุง Rate Book ก่อนกำรประกำศใช้ ต่อไป

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ไม่เห็นชอบจะไม่สำมำรถนำ Rate Book นั ้นออกบังคับใช้ ได้
ทั ้งสองฝ่ ำยจะต้ องหำรื อร่ วมกันเพื่อให้ ได้ อัตรำ Rate Book ที่เป็ นธรรมและเหมำะสมสำหรับกำรประกำศใช้
ร่วมกันต่อไป
1.3 กาหนดให้ ใช้ แบบฟอร์ ม Conflict Checklist เพื่อป้ องกันความผิดพลาดของการแบ่ งแยกธุรกิจสินเชื่อ
กลุ่ม บริ ษั ท ได้ กำหนดให้ เจ้ ำ หน้ ำที่ สำขำใช้ แ บบฟอร์ ม Conflict Check List ในกำรกำหนดประเภทสัญ ญำของ
สินเชื่อที่เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำตำมนโยบำยสินเชื่อของแต่ละบริษัท โดยเจ้ ำหน้ ำที่สำขำจะต้ องแนบ
แบบฟอร์ มดังกล่ำวกับ Rate Book ที่ใช้ อ้ำงอิงทุกครั ้ง ก่อนส่งเอกสำรทั ้งหมดให้ ฝ่ำยอำนวยสินเชื่อของแต่ละบริษัท
พิจำรณำอนุมตั ิสนิ เชื่อแก่ลกู ค้ ำรำยนั ้นๆ
1.4 กาหนดให้ มีการสอบทานข้ อมูลสินเชื่อโดยฝ่ ายอานวยสินเชื่อของบริ ษัท
บริษั ทได้ กำหนดให้ ฝ่ำยอำนวยกำรสินเชื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้ องและควำมเหมำะสมของกำรพิจำรณำ
สินเชื่อของเจ้ ำหน้ ำที่สำขำก่อนดำเนินกำรอนุมตั ิสนิ เชื่อ ดังนี ้

เมื่อลูกค้ ำเข้ ำมำติดต่อขอสินเชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่สำขำจะทำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้ องของเอกสำร และข้ อมูล
ของลูกค้ ำผู้ขอสินเชื่อ ในเบื อ้ งต้ น รวมถึงตรวจสอบสภำพหลักประกัน และพิ จำรณำวงเงินอนุมัติ สินเชื่อ ใน
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เบื ้องต้ นตำมที่กำหนดใน Rate Book และเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ลกู ค้ ำต้ องกำรขอกู้ เพื่อกำหนดประเภท
สัญญำสินเชื่อที่เหมำะสม (สัญญำเงินกู้ยืม/สัญญำเช่ำซื ้อ)

ในกรณี ที่ลกู ค้ ำอยู่ในเกณฑ์ กำรเข้ ำทำสัญญำกับ BFIT เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสิน เชื่ อทั ้งหมดจะถูก
สแกนผ่ำนระบบเพื่อส่งมำยังเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยอำนวยสินเชื่อของ BFIT ซึง่ จะทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องของ
เอกสำรและข้ อมูลดังกล่ำวอีกครั ้งหนึ่ง รวมถึงตรวจสอบจำนวนเงินที่ลกู ค้ ำต้ องกำรกู้ เปรียบเทียบกับวงเงิน
อนุมัติสนิ เชื่อ และยอดจัดมำตรฐำนตำม Rate Book ว่ำข้ อมูลมีควำมถูกต้ อง สมเหตุสมผล และเป็ นไปตำม
เกณฑ์กำรอนุมตั ิสนิ เชื่อของบริษัทหรือไม่ ก่อนลงนำมอนุมตั ิสนิ เชื่อและแจ้ งผลกลับไปยังเจ้ ำหน้ ำที่สำขำ
1.5 กาหนดให้ มีการจัดทารายงานผลการอนุมัติสินเชื่อประจาเดือน
บริ ษัทได้ กำหนดมำตรกำรรำยงำนผลและตรวจสอบควำมผิดพลำดของกำรแบ่งแยกประเภทสัญญำสินเชื่อ โดยให้
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยอำนวยสินเชื่อจัดทำรำยกำรผลกำรอนุมตั ิสนิ เชื่อ เปรียบเทียบกับวงเงินอนุมัติ และยอดจัดตำม Rate
Book เพื่อรำยงำนต่อผู้บริหำรของบริษัทเป็ นประจำทุกเดือน
1.6 กาหนดให้ มีการสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่สาขาเป็ นประจาทุกปี
บริษัทได้ กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำกำรสุม่ ตรวจโดยกำรเปรียบเทียบจำนวนเงินกู้กบั วงเงินอนุมัติ
และ Rate Book ตำมแต่ ละสำขำหมุน เวี ยนไป เพื่ อ รำยงำนและประเมิ น ควำมผิดพลำดของกำรแบ่ ง แยกธุรกิ จ
ระหว่ำ ง S2014 และ BFIT ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับ ทรำบ โดยแผนดังกล่ำ วเป็ น ส่ว นหนึ่งของแผนงำน
ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในประจำปี ของบริษัท
1.7 กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นชอบต่ อการปรั บปรุ งแก้ ไข Rate Book ก่ อนการประกาศใช้
นอกจำกมำตรกำรที่ ไ ด้ ระบุข้ ำ งต้ น บริ ษั ท ได้ กำหนดให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิ จ ำรณำและให้ ค วำม
เห็ น ชอบต่ อ กำรแก้ ไข Rate Book ก่ อ นกำรประกำศใช้ รวมถึ ง พิ จ ำรณำรำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ งทำง
ผลประโยชน์ อื่นๆ ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งดูแลให้ มีกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลในกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
1.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่ วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในการแบ่ งแยกธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัทได้ วำงระบบกำรทำงำนใหม่เพื่อรองรับกำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำง SAWAD และ BFIT โดยเฉพำะในส่วน
ของขั ้นตอนกำรอนุมตั ิและกระบวนกำรปล่อยสินเชื่อ ซึง่ บริษัทวำงแผนจะนำระบบสำรสนเทศเข้ ำมำช่วยลดขั ้นตอน
และบทบำทของพนักงำนสำขำ ซึ่ง เป็ น จุดที่ อ ำจเกิ ดควำมเสี่ยงของควำมขั ดแย้ ง ทำงผลประโยชน์ โดยระบบ
สำรสนเทศจะช่วยลดควำมผิดพลำดและทำให้ กำรแบ่งแยกธุรกิ จมีควำมชัดเจนมำกยิ่ งขึ ้น โดยแผนดังกล่ำวเป็ น
ส่วนหนึ่งของมำตรกำรขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ระหว่ำงสองบริ ษัท ที่กลุ่มบริ ษัท ได้ นำเสนอในแผนกำร
จัดตั ้งกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
ในปั จจุบันบริ ษัท อยู่ระหว่ำงดำเนิ นกำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี บริ ษั ทยังต้ องใช้ เวลำในกำร
พั ฒ นำและทดสอบระบบอย่ ำ งน้ อยอี ก 3-5 เดื อ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ ระบบดัง กล่ ำ วสำมำรถใช้ งำนได้ ตรงตำม
วัตถุประสงค์และเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3.2.2 ความเสี่ยงจากแนวโน้ มการเกิดหนีส้ ูญสูงขึน้
กำรดำเนินธุรกิจให้ สนิ เชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่ำซื ้อในปั จจุบนั ไม่ได้ อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมโดยหน่วยงำนของภำครัฐ
หรือกฎหมำยพิเศษใดๆ ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรในธุรกิจดังกล่ำวสำมำรถขยำยธุรกิจได้ อย่ำงเต็มที่ตำมศักยภำพของบริษัท
เอง ธุรกิจนีจ้ ึงมีควำมเสี่ยงจำกสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ (“NPL”) หำกขำดควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำอนุมัติ
สินเชื่อ หรือขำดระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
อย่ ำ งไรก็ ตำม กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ กำหนดให้ มี กำรพิ จ ำรณำสิน เชื่ อ อย่ ำ งเข้ ม งวดทุกขัน้ ตอนรวมทัง้ ให้ ควำมสำคัญ กับ
คุณ ภำพของสิน เชื่ อ โดยกำรตรวจสอบข้ อ มูล ของลูกค้ ำ และผู้ค ำ้ ประกัน มี รำยงำนประเมิ น ผลกำรตรวจสอบที่ ใ ช้
พิจ ำรณำควำมสำมำรถในกำรผ่อ นชำระหนี ข้ องลูกค้ ำ โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 กลุ่ม บริ ษั ทฯ มีสิน เชื่อ ที่ไ ม่
ก่อให้ เกิดรำยได้ จำนวน 1,077.84 ล้ ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจำก 776.90 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำม
กำรเพิ่ ม ขึ ้นของสิน เชื่อ รวม หำกพิ จำรณำเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนสิน เชื่ อที่ ไม่ ก่อ ให้ เกิ ดรำยได้ ต่อ สิน เชื่อ รวม พบว่ำ มี
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละจำก 2.64 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็ นร้ อยละ 2.97 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สำหรับ
กำรตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่ บริ ษัทฯ ตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญเท่ำกับ 623.67 ล้ ำนบำท และ 432.89 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
รวม เท่ำกับร้ อยละ 2.12 และ 1.19 ตำมลำดับ แม้ ว่ำค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจะต่ำกว่ำสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ แต่
เนื่องจำกลักษณะกำรให้ สินเชื่อของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นกำรให้ สินเชื่อที่มีหลักประกันและอัตรำส่วนกำรปล่อยสินเชื่อต่อ
หลักประกัน (LTV) ต่ ำเพี ยงร้ อยละ 30-70 กลุ่มบริ ษั ท ฯ ได้ พิจ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำ ค่ำ เผื่ อหนี ส้ งสัยจะสูญ เพี ยงพอและ
เหมำะสมกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
หำกพิจำรณำในด้ ำนของหนี ้สูญในช่วงปี 2560-2562 พบว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีหนี ้สูญเพียง 244.35, 323.46 และ 599.85
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นอัตรำส่วนหนี ้สูญต่อสินเชื่อรวมเพียงร้ อยละ 0.71 – 1.65 เท่ำนั ้น ซึง่ น้ อยกว่ำอัตรำส่วน
ค่ ำ เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ ต่ อ สิ น เชื่ อ รวมที่ อ ยู่ ระหว่ ำ งร้ อยละ 1.19 – 2.43 ทั ง้ นี เ้ นื่ อ งจำกบริ ษั ท สำมำรถน ำมู ลค่ ำ
หลักประกันมำหักก่อนจะคำนวณค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หน่วย: ล้ ำนบำท

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ (NPL)/1
645.66
776.90
1,077.84
/2
สินเชื่อรวม
22,148.96
29,433.00
36,341.00
% อัตราส่ วน NPL ต่ อสินเชื่อรวม
2.91
2.64
2.97
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
537.59
623.67
432.89
% อั ตราส่ วนค่ าเผื่ อหนี้ ส งสัย จะสูญ ต่ อ สิน เชื่ อ
2.43
2.12
1.19
รวม
หนี ้สูญ
244.35
323.46
599.85
% อัตราส่ วนหนี้สูญต่ อสินเชื่อรวม
1.10
1.10
1.65
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อหนีส้ ูญ (เท่า)
2.20
1.93
0.72
หมำยเหตุ /1สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ หมำยถึง สินเชื่อที่กลุม่ บริษัทฯ หยุดรับรู้รำยได้ ตำมนโยบำยกำรรับรู้รำยได้
/2
สินเชื่อรวม หมำยถึง ยอดหนี ้ตำมสัญญำเงินกู้ และสัญญำเช่ำซื ้อหักดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
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3.2.2 ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรื อได้ รับความเสียหายจากอัคคีภัย
สัญ ญำสิน เชื่ อและหลัก ฐำนแสดงกรรมสิท ธิ์ ในหลัก ประกัน ถื อ เป็ น สิน ทรัพ ย์ ห ลัก ในกำรดำเนิ น ธุรกิจ บริ กำรสิน เชื่ อ
เนื่องจำกในกรณีที่ลกู ค้ ำค้ ำงชำระค่ำงวดเกินกำหนด กลุม่ บริ ษัทฯ จำเป็ นต้ องใช้ หลักฐำนดังกล่ำวในกำรดำเนินคดีทำง
กฎหมำย หำกในกรณีที่หลักฐำนกำรให้ สนิ เชื่อสูญหำยหรือได้ รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภัยอำจส่งผลกระทบในทำงลบ
ต่อธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงจำกเหตุดังกล่ำว และมีม ำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงโดยจัดให้ มีห้องเก็บเอกสำร
สำคัญ เพื่ อควำมสะดวกและรวดเร็ วในกำรดำเนิ นธุ รกิจเนื่ องจำกเป็ นสินเชื่อ ที่มี ระยะเวลำกำรให้ สิน เชื่อที่ สั ้น และ
วงเงินสินเชื่อที่ต่ำ โดยห้ องเก็บเอกสำรสำคัญมีกำรควบคุมกำรเข้ ำออกที่รัดกุมและมีกำรทำประกันอัคคีภัยโดยเจ้ ำของ
สถำนที่ นอกจำกนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรเก็บเอกสำรทั ้งหมดในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีกำรสำรองข้ อมูล
ทั ้งหมดเป็ นประจำทุกวันไว้ ในอีกสถำนที่หนึง่ เพื่อป้องกันกำรสูญหำยหรือกำรได้ รับควำมเสียหำยจำกภัยต่ำงๆ
3.2.3 ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถติดตามหลักประกันได้
เนื่ องจำกหลักประกันสินเชื่อ โดยส่วนใหญ่ ข องกลุ่ม บริ ษั ทฯ เป็ นสังหำริ ม ทรัพย์ ได้ แก่ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ซึ่ง มี
ควำมยำกในกำรติดตำมหลักประกันหำกลูกค้ ำค้ ำงชำระค่ำงวด มำกกว่ำหลักประกันประเภทอสังหำริมทรัพย์อื่นๆ เช่น
บ้ ำน ที่ดิน เป็ นต้ น หำกกลุม่ บริษัทฯ ไม่สำมำรถติดตำมหลักประกันเพื่อนำมำขำยและชำระหนี ้ได้ ก็จะส่งผลกระทบทำง
ลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทฯ โดยตรง
เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว กลุม่ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อให้ กบั บุคคล และ/หรือหลักประกัน และ/หรื อผู้ค ้ำ
ประกันที่มีที่อยู่หรือภูมิลำเนำในพื ้นที่/เขตที่สำขำของกลุม่ บริษัทฯ ตั ้งอยู่และยังกำหนดให้ พนักงำนสำขำที่ประจำในเขต
ตรวจสอบข้ อมูล ณ สถำนที่จริงเพื่อยืนยันที่อยู่ของหลักประกันว่ำตรงกับที่ลกู ค้ ำแจ้ งหรือไม่ ในกรณีที่ลกู ค้ ำค้ ำงชำระค่ำ
งวด กลุ่ม บริ ษั ท ฯ กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ป ระจำสำขำออกสำรวจและติ ดตำมหลักประกันโดยไม่ชักช้ ำเพื่อ ลดโอกำสที่
ลูกค้ ำจะนำหลักประกันออกนอกพื ้นที่ อีกทั ้งกำรมีเครือข่ำยสำขำจำนวนมำกถึง 4,000 สำขำ ครอบคลุมทุกภูมิภำค ทำ
ให้ สำมำรถช่วยติดตำมหลักประกันได้ อีกทำงหนึง่
3.2.4 ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถจาหน่ ายทรั พย์ สินรอการขาย
สำหรับ ธุรกิจสิน เชื่ อทะเบียนรถและสิน เชื่อ เช่ ำซื ้อ เมื่ อลูกค้ ำค้ ำงช ำระค่ำงวดตั ้งแต่ 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริ ษัท ฯ จะ
ดำเนินกำรส่งหนังสือแจ้ งยกเลิกสัญญำหำกลูกค้ ำไม่มำเจรจำชำระหนี ้ภำยใน 30 วัน ในกรณีที่เป็ นสัญญำเช่ำซื อ้ หรื อ
ภำยใน 7 วัน ในกรณีสญ
ั ญำกู้เงิน กลุม่ บริ ษัทฯ สำมำรถยึดหลักประกันได้ ทนั ที หลังจำกนั ้น กลุม่ บริษัทฯ จะส่งหนังสือ
แจ้ งให้ ลกู ค้ ำมำไถ่ถอนหลักประกันภำยใน 30 วัน ทั ้งในกรณีสญ
ั ญำเช่ำซื ้อและสัญญำกู้เงิน หำกพ้ นช่วงเวลำดังกล่ำว
และลูกค้ ำไม่ มำติดต่อไถ่ถอน กลุ่มบริ ษั ทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยหลักประกันได้ ทัน ที โดยปั จจุบันกลุ่มบริ ษั ทฯ จำหน่ำ ย
ทรัพย์ สนิ รอกำรขำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น สำขำสำหรับรถจักรยำนยนต์ หรือโกดังจอดรถยึด สำหรับรถประเภทอื่นๆ
รวมทั ้งกำรว่ำจ้ ำงบริษัทผู้ประมูลภำยนอก เช่น บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) และบริ ษัท คำร์ ออน จำกัด ทำ
กำรเปิ ดประมูลแก่บคุ คลทัว่ ไป เพื่อนำเงินที่ได้ รับมำชำระหนี ้คงค้ ำงของลูกค้ ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยหลักประกัน
ที่ยดึ มำได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทฯ
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อนึ่ง กลุ่มบริ ษัทฯ กำหนดนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อโดยพิจำรณำจำกรถที่อยู่ในควำมนิยมของตลำด หรือที่ดินที่ตั ้งอยู่
ในเมือ งใหญ่ เพื่ อ ลดผลกระทบจำกกำรขำดสภำพคล่อ งในกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน ทัง้ นี ้ เมื่อ ยึดหลักประกัน แล้ ว
เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดเก็บและดำเนินกำรจำหน่ำยผ่านการประมูลและผ่านช่องทางของสาขา
สำหรั บ รำคำขำยหลักประกัน กลุ่ม บริ ษั ท ฯ กำหนดโดยอ้ ำ งอิง จำกมูลหนี ค้ งค้ ำ งซึ่ง โดยปกติ จ ะต่ ำ กว่ ำรำคำตลำด
โดยทัว่ ไป ดังนั ้นรำคำจำหน่ำยหลักประกันที่ยดึ มำจึงมีรำคำต่ำกว่ำรำคำตลำดทำให้ มีสภำพคล่องในกำรจำหน่ำยเพิ่ม
มำกขึ ้น

ทรั พ ย์ สิ น รอ กำรขำย
จ ำแ นกต ำม ประเภ ท
หลักประกัน

31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำ
จำนวน มูลค่าเฉลี ่ย
(บาทต่อ
(ล้ ำน
(คัน)
คัน)
บำท)

รถจักรยำนยนต์เก่ำ
รถจักรยำนยนต์ใหม่
รถยนต์สี่ล้อ
รถเชิงพำณิชย์

72.66
3.38
137.79
22.06

5,637
95
1,195
130

12,889
35,578
115,305
169,692

มูลค่ำ
(ล้ ำน
บำท)
123.32
2.38
199.79
46.79

1.84

8

230,000

17.67

17

255.40

7,082

รถใช้ งำนเพื่อกำรเกษตร
บ้ ำนและที่ดิน
รวม

31 ธันวำคม 2561
มูลค่าเฉลี ่ย
จำนวน
(บาทต่อคัน)
(คัน)

31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำ
จำนวน มูลค่าเฉลี ่ย
(ล้ ำน
(คัน) (บาทต่อคัน)
บำท)
9,807
136.46 13,915
35,929
2.23
62
108,352
267.74 2,471
182,561
60.06
329

11,370
66
1,784
258

10,846
36,086
111,992
181,370

1.64

6

272,963

1.68

6

279,560

1,039,411

24.33

22

1,105,814

36.01

34

1,059,091

36,063

398.25

13,506

29,487

504.17

16,817

29,980

หำกพิจำรณำสัดส่วนทรัพย์ สนิ รอกำรขำยตำมจำนวน พบว่ำส่วนใหญ่ เป็ นรถจักรยำนยนต์ เก่ำ โดยมีมูลค่ำเฉลี่ยต่อคัน
ประมำณ 9,807 บำท
3.2.5 ความเสี่ยงจากการจาหน่ ายทรั พย์ สินรอการขายไม่ ค้ มุ มูลหนี ้
กลุม่ บริ ษัทฯ จะทำกำรยึดหลักประกันเมื่อลูกค้ ำค้ ำงชำระค่ำงวดตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้ และจะนำหลักประกันมำขำย
ทอดตลำดโดยผ่ ำนสำขำ โกดัง หรื อ ว่ำ จ้ ำ งบริ ษั ท ผู้จัดกำรประมูลภำยนอก เปิ ดประมูลให้ แ ก่ บุคคลทั่วไป สำหรั บ
รถจักรยำนยนต์ใหม่ หำกบริษัทฯ สำมำรถจำหน่ำยหลักประกันได้ มำกกว่ำยอดหนี ้คงค้ ำง เฉพำะกรณีที่เป็ นสัญญำเช่ำ
ซื ้อ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่เหลือหลังจำกหักหนี ้คงค้ ำงและค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องให้ กับลูกค้ ำ หำกยอดหนี ้คงค้ ำงของ
ลูกค้ ำสูงกว่ำมูลค่ำของหลักประกันที่จำหน่ำยได้ ซึง่ อำจจะเป็ นผลมำจำกอำยุของหลักประกันของบริษัทที่มีอำยุเฉลี่ย
2-14 ปี และไม่ สำมำรถเรี ยกร้ องส่วนต่ ำงจำกลูกค้ ำ หรื อผู้ค ้ำประกันได้ บริ ษัท ฯ ก็ จะมีผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำ ย
หลักประกันซึง่ จะส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน กลุ่มบริ ษัทฯ จะตรวจสอบและ
ประเมิ น มู ลค่ ำ หลักประกัน อย่ ำ งระมัดระวัง และกำหนดวงเงิ น สิน เชื่ อ ที่ มี ส่วนลดจำกรำคำตลำดของหลักประกั น
ประมำณ 30-70% ขึ ้นกับประเภท รุ่ น ควำมนิยมของหลักประกัน จึงทำให้ ยอดหนี ค้ งค้ ำงมีมูลค่ำน้ อ ยกว่ำรำคำขำย
ทอดตลำดหลักประกัน ผลขำดทุนจำกกำรขำยหลักประกันของ FM นัน้ เกิดจำกนโยบำยของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่ต้องกำร
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จำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ ใหม่ที่ยึดมำให้ เร็วที่สดุ เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรที่รำคำรถจักรยำนยนต์ ใหม่ปรับตัวลงอย่ ำง
รวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำมกลุม่ บริ ษัทฯ กำหนดนโยบำยตั ้งค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำยสำหรับสินเชื่อเช่ำซื ้อ
รถจักรยำนยนต์ใหม่ ในอัตรำร้ อยละ 25 ของยอดมูลหนี ้ ณ วันที่ยึดหลักประกัน ซึ่งเป็ นอัตรำที่ฝ่ำยบริหำรประเมินโดย
อ้ ำงอิงจำกข้ อมูลในอดีต รวมทั ้งในปั จจุบนั กลุม่ บริษัทก็ได้ ชลอการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่แล้ ว
ณ 31 ธันวำคม 2562 ทรัพย์ สนิ รอกำรขำยส่วนใหญ่ ประมำณร้ อยละ 70 มีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกระยะเวลำตั ้งแต่วัน
ยึดหลักประกัน อย่ำงไรก็ตำมสำหรับทรัพย์สินรอกำรขำยที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปี จำนวน 156.70 ล้ ำนบำท นัน้ โดยส่วน
ใหญ่เป็ นรถจักรยำนยนต์ ใหม่ และบำงส่วนเป็ นบ้ ำนและที่ดิน ที่ต้องใช้ เวลำดำเนินกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีกำรตั ้งค่ำเผื่อ
กำรด้ อยค่ำอย่ำงสม่ำเสมอ
รำคำทุ น ทรั พ ย์ สิน รอกำรขำยจ ำแนกตำม
ระยะเวลำตั ้งแต่วนั ยึดหลักประกัน
น้ อยกว่ำ 1 เดือน
1 – 3 เดือน
4 – 6 เดือน
7 – 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของทรัพย์ สนิ รอกำร
ขำย
ทรัพย์สนิ รอกำรขำย-สุทธิ

31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
39.03
15.28
34.42
8.64 120.06
23.81
66.14
25.90
68.74
17.26
70.17
13.92
84.99
33.28
85.83
21.55
24.79
4.92
43.45
17.01
106.34
26.70 132.45
26.27
21.78
8.53
102.92
25.84 156.70
31.08
255.40
100.00
398.25
100.00 504.17 100.00
(2.76)

(1.06)

(11.29)

(2.83)

(21.82)

(4.33)

252.64

98.94

386.96

97.17

482.35

95.67

นอกจำกนั ้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ นำมูลค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำยที่จำหน่ำยได้ จริ งไปเป็ นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำกำหนด
วงเงินสินเชื่อใหม่อยู่เสมอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษัทฯ มีมูลค่ำทรัพย์ สินรอกำรขำยตำมรำคำต้ นทุน
จำนวน 504.17 ล้ ำนบำท มีค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำจำนวน 21.82 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 4.33 ของรำคำต้ นทุน
3.3

ความเสี่ยงด้ านกฎหมาย
3.3.1 ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้ าฟ้ องร้ องดาเนินคดี
ธุรกิจให้ บริกำรสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่ำซื ้อ ไม่อยู่ภำยใต้ กฎหมำยเฉพำะของหน่วยงำนใด กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
คือกฎหมำยแพ่งพำณิ ชย์ และกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องประกำศให้ ธุรกิจเช่ำซื ้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็ น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ ซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญและทำตำมกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัดโดยใช้ สญ
ั ญำเช่ำ
ซื ้อ สัญญำกู้เงิน ตำมแบบมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
สำหรับ กิ จกำรสินเชื่ อส่วนบุคคล และสิน เชื่ อเพื่ อ กำรประกอบอำชีพ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ดำเนิ นกำรโดยยึดถือ ปฏิ บัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับของทำงรำชกำรเสมอมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง
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กำรก ำหนด หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขในกำรประกอบธุ รกิ จ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลภำยใต้ กำรก ำกั บ ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำรที่มิใช่สถำบันกำรเงิน และ เรื่ องกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้ กำรกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯเรียก
เก็บ ดอกเบี ้ยจำกลูกค้ ำได้ ในอัตรำสูงสุดไม่เกิ นร้ อยละ 15 ต่ อปี และดอกเบี ย้ ค่ำบริ กำรค่ำปรับตลอดจนค่ ำธรรมเนียม
อื่นๆรวมทั ้งหมดจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 28 ต่อปี สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ ดอกเบี ้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำรต่ำงๆ รวมแล้ ว
ไม่เกินอัตรำร้ อยละ 36 ต่อปี สำหรับสินเชื่อนำโนไฟแน้ นซ์
อย่ำงไรก็ตำมแม้ ว่ำกลุม่ บริษัทฯจะได้ ปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกิจกำรของบริษัทฯอย่ำง
ถูกต้ องมำโดยตลอดและที่ผ่ำนมำก็ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้ องดำเนินคดีจำกกลุ่มลูกหนี ้ที่ปล่อยสินเชื่อ กลุ่มบริษัทฯ ก็ยงั คง
ตระหนักถึงควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นจำกกรณีลกู ค้ ำร้ องเรียนหรือฟ้องร้ อง ซึง่ หำกเกิดกรณีดังกล่ำว ก็จะส่งผลกระทบทำง
ลบต่อธุรกิจและกำรดำเนินงำน ดังนั ้น กลุม่ บริษัทฯ จึงเน้ นทำกำรสือ่ สำรข้ อมูลเพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจที่ถกู ต้ องกับลูกค้ ำ
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงให้ ควำมสำคัญตั ้งแต่กำรประเมินควำมสำมำรถชำระหนี ้ของลูกค้ ำและผู้ค ้ำประกันเพื่อลดโอกำส
กำรผิดนัดชำระหนี ้อันจะนำไปสูก่ ำรยึดหลักประกันหรือฟ้องร้ อง ในกรณีมีกำรค้ ำงชำระ บริษัทฯ ก็มีนโยบำยติดตำมหนี ้
ที่ชัดเจนเป็ นธรรม และเป็ นไปตำมขั ้นตอนของกฎหมำย บริ ษัท ฯ จึงเชื่ อว่ำโอกำสที่กลุ่มบริ ษั ทฯ จะถูกร้ องเรี ยนหรื อ
ฟ้องร้ องดำเนินคดีจำกลูกค้ ำมีน้อยมำก
3.3.2 ความเสี่ยงจากการเข้ ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่ าซือ้ ของภาครั ฐ
ปั จ จุบัน ธุรกิ จให้ สิน เชื่ อทะเบียนรถ บ้ ำนและโฉนดที่ดิน รวมถึงสินเชื่อ เช่ำซื อ้ ไม่มี ข้อ จำกัดจำกหน่ว ยงำนใดๆ ของ
ภำครัฐ หรื อ ธนำคำรแห่งประเทศไทย เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้ บริ โภค (“สคบ.”) ซึ่งเข้ ำมำกำกับดูแล
สัญญำเช่ำซื ้อ และพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกเก็บดอกเบี ้ยเกินอัตรำ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผู้บริโภค
อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตภำครัฐพิจำรณำเข้ ำมำกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเช่ำซื ้อ เพื่อ
ควบคุมให้ กำรดำเนินงำนเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน อำจจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อทุกบริษัทที่อยู่ในธุรกิจดังกล่ำว
อนึ่งในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถถูกควบคุมโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ
ได้ ขออนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับแล้ ว และเชื่อมั่นว่ำกำรเข้ ำมำกำกับดูแลภำครัฐจะไม่
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และจะเป็ นกำรกดดันต่อผู้ประกอบกำรรำยเล็กๆที่ยงั ไม่มีระบบกำรทำงำนที่
เป็ นมำตรฐำนและเป็ นกำรสร้ ำงกำแพงป้องกันมิให้ มีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหม่เข้ ำมำในธุรกิจประเภทนี ้ได้ ง่ำยเหมือนเช่น
ในอดี ต ทั ้งนี ก้ ำรด ำเนิน ธุรกิจ สิน เชื่ อทะเบียนรถ บ้ ำนและโฉนดที่ ดิน ของบริ ษัท เงินทุน ศรี สวัสดิ์ จ ำกัด (มหำชน) ก็
เป็ นไปตำมกฎระเบียบของธนำคำรแห่งประเทศไทยทุกประกำร
3.3.3 ความเสี่ยงจากการเข้ ามาควบคุมธุรกิจสินเชื่อส่ วนบุคคลของภาครั ฐ
สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อยู่ภำยใต้ กำรกำกับของธนำคำรแห่งประเทศไทย ดังนั ้นหำกมีกำรออกกฎหมำยหรื อ
ข้ อ บังคับ ที่ เกี่ยวข้ อ งกับ กำรดำเนิ น ธุรกิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ อำจส่ง ผลให้ กลุ่มบริ ษั ท ฯ จ ำเป็ น ต้ องปรับ เปลี่ยนวิ ธีกำร
ปฏิบตั ิงำนบำงอย่ำงเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกำหนดซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทฯ
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กลุ่มบริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวจึงได้ มีกำรติดตำมข่ำวสำร กำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ประเมินผล
กระทบที่ อำจเกิ ดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั ้นๆ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อ กำหนดมำตรกำรให้ สอดคล้ องกับ
กฎเกณฑ์ได้ อย่ำงเหมำะสมและทันกำล
3.4

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้ หลักได้ แก่ รำยได้ ดอกเบี ้ยรับจำกกำรให้ บริกำรสินเชื่อ ซึง่ เป็ นอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำที่กำหนด
ในสัญญำ ในขณะที่มีค่ำใช้ จ่ำยสำคัญได้ แก่ต้นทุนเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงิน ซึ่งกำหนดเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ย ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี ้ยรับและดอกเบี ้ยจ่ำย โดยเฉพำะในกรณี
ที่อัตรำดอกเบี ย้ เพิ่ มสูงขึ ้นจะส่งผลต่อ ต้ นทุน เงิน กู้ยืมที่สูงขึ ้น ท ำให้ ส่วนต่ ำงอัตรำดอกเบี ้ยลดลง ย่อมจะมี ผลกระทบ
โดยตรงกับผลกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกลุม่ บริษัทฯ
อย่ ำงไรก็ ดี ปั จจุบัน อัตรำดอกเบี ้ยรับ และจ่ ำยของกลุ่มบริ ษั ท ฯ ยังมี ส่วนต่ำงอยู่พ อสมควร หำกอัตรำดอกเบี ย้ ปรั บ
เพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ เชื่อว่ำรำยได้ ของกลุ่มก็ยังคงเพียงพอและครอบคลุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ อีกทั ้ง บริ ษัทฯ ยังลด
ควำมเสี่ยงได้ จ ำกสัญญำให้ สิน เชื่อใหม่ ซึ่งสำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี ย้ และค่ ำธรรมเนียมให้ สอดคล้ อ งกับ ต้ น ทุน
กำรเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ นอกจำกนี ้ อัตรำดอกเบี ้ยมีแนวโน้ มที่จะลดลงในระยะเวลำสั ้นถึงปำนกลำง ประกอบกับ
บริษัทฯ สำมำรถระดมทุนผ่ำนกำรออกหุ้นกู้ เพื่อลดต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ยลง
3.4.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่ งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
จำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจให้ สิน เชื่อของกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อให้ กำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ให้ สินเชื่อจะต้ องมี
แหล่งเงินทุนที่เพียงพอรองรับกำรดำเนินกำร ทั ้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 แหล่งที่มำของเงินทุนในกำรปล่อยสินเชื่อ
ของกลุม่ บริษัทฯ ได้ แก่ 1) เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 7 แห่ง 2) ตั๋วแลกเงิน 3) ส่วนของผู้ถือหุ้น และ 4) หุ้นกู้ โดย ณ
วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 บริ ษั ท ฯ มี ย อดเงิน กู้ยืม จำกสถำบั น กำรเงิ น ทั ง้ 7 แห่ งคงเหลื อ 5,296.05 ล้ ำ นบำท หำก
พิจ ำรณำสัดส่วนเงินกู้ยืม แยกตำมสถำบันกำรเงิน พบว่ำ กลุ่ม บริ ษัท ฯ พึ่งพิ งสัดส่ว นเงิน กู้จ ำกแต่ละสถำบัน กำรเงิ น
สัดส่วนร้ อยละ 0.00-6.00 ของแหล่งที่มำของเงินทุนรวม หำกกลุ่มบริ ษัท ฯ ไม่ได้ รับเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
ย่อมส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทฯ
แม้ ว่ำบริ ษัทฯ จะกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเป็ นหลัก แต่ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรดำเนินงำนและประวัติกำรชำระ
คืนเงินกู้ที่ดีมำโดยตลอด และไม่เคยถูกธนำคำรเรี ยกชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนด อนึ่ง เพื่อลดกำรพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจำก
สถำบันกำรเงิน บริ ษัทฯ ได้ จดั หำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยกำรออกและเสนอขำยตั๋วเงินระยะสั ้นให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถำบัน
หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้ เสนอขำยตัว๋ เงินรวมจำนวน 980 ล้ ำนบำท รวมทั ้งกำรออกหุ้น
กู้ไม่ด้อยสิทธิ รวม 3 ครั ้ง จำนวนเงินรวม 3,550 ล้ ำนบำท เพื่อลดกำรพึง่ พิงดังกล่ำวลงได้ ระดับหนึง่
ทั ้งนี ้ในส่วนของบริ ษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหำชน) นั ้นสำมำรถจะระดมเงินฝำกได้ ด้วยตัวเอง จึงมีแหล่งเงินทุนที่
สำคัญในกำรปล่อยสินเชื่อของ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหำชน)
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3.4.3 ความเสี่ยงจากความไม่ สอดคล้ องของระยะเวลาการให้ สินเชื่อกับสินเชื่อที่ได้ รับจากเจ้ าหนี ้
เนื่องจำกงวดกำรผ่อนชำระของสินเชื่อสำหรับรถจักรยำนยนต์ (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10 ของมูลค่ำลูกหนี ้สินเชื่อรวม
ณ 31 ธันวำคม 2562) มีระยะเวลำให้ สนิ เชื่อเฉลี่ยไม่เกิน 18 งวด และสินเชื่อสำหรับรถ 4 ล้ อ (สัดส่วนร้ อยละ 33 ของ
มูลค่ำลูกหนี ้สินเชื่อรวม ณ 31 ธันวำคม 2562) มีระยะเวลำให้ สินเชื่อเฉลี่ยไม่เกิน 24 งวด ในขณะที่แหล่งเงินทุน ของ
กลุม่ บริษัทฯ เป็ นเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่ บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั ้น
จำกสถำบันกำรเงินและตั๋วแลกเงินรวม 3,840.93 ล้ ำนบำท เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 2,435.12 ล้ ำน
บำท และหุ้นกู้ระยะยำว 11,220.29 ล้ ำนบำท และเงินรับฝากทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว 6,354.33 ล้ านบาท จึงทำให้ มี
ควำมเสี่ยงจำกหำกธนำคำรไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเงินกู้ หรือเจ้ ำหนี ้เรียกคืนเงินกู้ยืมระยะสั ้นดังกล่ำวคืนทันที หรือ อำจจะไม่
มีเงินจ่ำยคืนเงินกู้และหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ

รำยกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี ้ที่ถงึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี – สุทธิ
ลูกหนี ้ที่ถงึ กำหนดชำระเกิน 1ปี – สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินระยะสั ้นที่ถงึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี

จำนวน (ล้ ำนบำท)
28,908.02
7,000.08
45,461.61
12,601.43

ร้ อยละเทียบกับสินทรัพย์ รวม
63.59
15.40
100.00
27.72

อย่ ำงไรก็ดี กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ น ลูกค้ ำที่ ดีของสถำบัน กำรเงิน และไม่ เคยมีปั ญ หำด้ ำนกำรเงิน หรื อ กำรผิ ดนั ดช ำระหนี ้
นอกจำกนี ้ เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ระยะสั ้น บริ ษัทฯ ได้ เตรียมควำมพร้ อมในกำรหำแหล่ง
เงินกู้อื่น รวมถึงกำรระดมทุนจำกประชำชนในครัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มสภำพคล่องและบริหำรแหล่งเงินทุนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ
นอกจำกนัน้ บริ ษั ท ฯ ได้ จัดท ำประมำณกำรกระแสเงิน สดครอบคลุม กำรคำดกำรณ์ อัตรำกำรเติ บ โตของสิน เชื่ อใน
อนำคต เพื่อวิเครำะห์ ประเมินสภำพคล่องและวำงแผนจัดหำเงินทุนให้ รองรับและสอดคล้ องกับเงื่อนไขสินเชื่อดังกล่ำว
และทำให้ กำรดำเนินธุรกิจดำเนินไปได้ อย่ำงต่อเนื่อง
3.4.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ควำมเสี่ยงด้ ำ นสภำพคล่อ ง คื อ ควำมเสี่ยงที่ บ ริ ษั ทอำจไม่ สำมำรถชำระหนี ส้ ิน และภำระผูกพันได้ เมื่ อครบกำหนด
เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์ ให้ เป็ นเงินสด หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้ เพียงพอภำยในระยะเวลำที่กำหนด
และมีต้นทุนที่ไม่เหมำะสม ซึง่ อำจจะทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทได้
บริ ษั ท ท ำกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยงด้ ำ นสภำพคล่ อ งอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ โดยกำรทบทวน ติ ด ตำมและประเมิ น วิ เครำะห์
สถำนกำรณ์สภำพคล่องอย่ำงใกล้ ชิดผ่ำนเครื่ องมือต่ำงๆในกำรจัดสรรเงิน และรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินประจำวัน และ
นำเสนอต่ อ กรรมกำรผู้จัดกำรทุกวัน และมี คณะกรรมกำรบริ ห ำรทรัพ ย์ สิ น และหนี ส้ ิน ซึ่ง มี กำรประชุม ทุกเดื อ นเพื่ อ
พิจำรณำถึงสภำพคล่องของบริษัท และกรณีหำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน บริษัทได้ จดั เตรียมแผนฉุกเฉินสภำพคล่องและ

ส่วนที่ 1. กำรประกอบธุรกิจ

หน้ ำ 39

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี

แนววิธีปฏิบัติงำนเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินดังกล่ำว รวมถึงทำกำรทดสอบกรณีมีผ้ ฝู ำกเงินมำถอนเงินฝำกจำนวน
มำก
3.4.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ อ งจำกบริ ษั ท มี ธุรกิจ กำรให้ บ ริ กำรและขำยเชื่อ ในประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น ซึ่ง อำจจะท ำให้ มี ผลกำรขำดทุน จำกอัตรำ
แลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ หรือกำรอ่อนตัวลงของเงินตรำของประเทศที่บริษัทเข้ ำไปดำเนินธุรกิจ
ในกำรให้ บริกำรให้ คำปรึกษำธุรกิจของบริษัทที่ให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำในประเทศพม่ำนั ้น บริษัททำสัญญำให้ บริ กำรและคิด
ค่ำธรรมเนียมเป็ นเงินบำทไทย ทำให้ ไม่มีสว่ นต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ส่วนในประเทศเวียตนำมที่ทำธุรกิจขำยเชื่อนั ้น
เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำแลกเปลีย่ นของธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ ว พบว่ำ ควำมผันผวนของอัต รำแลกเปลี่ยนระหว่ำง
เงินบำทไทยและเวียตนำมดองนั ้น อยู่ในระดับต่ำ
3.5

ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ
3.5.1 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการทุจริ ตของพนักงานสาขา
กลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจ ให้ สินเชื่อทะเบี ยนรถ สิน เชื่อ เช่ำ ซื ้อ และสิน เชื่อ ส่วนบุคคลแบบไม่มี หลักประกัน ซึ่ งกลุ่ม
บริ ษัทฯ กระจำยอำนำจอนุมัติวงเงินให้ ผ้ จู ัดกำรสำขำสำมำรถอนุมัติและจ่ำยเงินให้ แก่ ลกู ค้ ำได้ ทันทีในกรณี ที่ไม่เกิ น
อำนำจอนุมัติ และในกรณีที่ลกู ค้ ำมำผ่อนชำระค่ำงวดที่สำขำ เจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินประจำแต่ละสำขำจะเป็ นผู้รับเงินสด
จำกลูกค้ ำ จำกลักษณะดังกล่ำวกลุม่ บริษัทฯ จึงอำจเผชิญควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริ ตของพนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร
กลุม่ บริษัทฯ ตระหนักถึงโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำว จึงได้ วำงระบบควบคุมภำยในเพื่อตรวจสอบสำขำโดยกำร
นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุน โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่จำกส่วนกลำงสอบทำนกำรปล่อยสินเชื่อกับ ลูกค้ ำทุก
ครัง้ ที่ได้ รับสินเชื่อจำกกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อยืนยันว่ำลูกค้ ำได้ รับเงินครบตำมสัญญำ และในทุกครัง้ ที่ลกู ค้ ำมำผ่อนชำระค่ำ
งวดที่สำขำ เจ้ ำหน้ ำที่จะต้ องออกใบเสร็ จรับเงินจำกระบบข้ อมูลกลำงให้ กบั ลูกค้ ำ อีกทั ้งทำงสำนักงำนใหญ่ มีระบบกำร
เฝ้ำระวัง หำกสำขำมียอดรับชำระเงินจำกลูกค้ ำรวมเกินระดับที่บริ ษัทฯ กำหนด ทำงสำนักงำนใหญ่ จะแจ้ งให้ สำขำนำ
ฝำกเงินเข้ ำธนำคำร นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหน่วยงำนตรวจสอบสำขำทำหน้ ำที่ออกปฏิบัติงำนสุม่ ตรวจสอบกำร
ปล่อยสินเชื่อและกำรรับ-จ่ำยเงินของสำขำเป็ นประจำ โดยมำตรกำรต่ำงๆ และระบบงำนที่บริ ษัทฯ วำงไว้ จะช่วยจำกัด
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ ้นไว้ ในระดับที่ไม่เป็ นสำระสำคัญต่อผลประกอบกำร อีกทั ้งบริ ษัท ฯ มีมำตรกำรให้ พ นักงำนที่
สำมำรถรับเงินจำกลูกค้ ำหรือจ่ำยเงินให้ แก่ลกู ค้ ำ ต้ องมีเงินประกันหรือบุคคลค ้ำประกันกำรทำงำน

3.6

ความเสี่ยงด้ านการบริ หารจัดการ
3.6.1 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นมากกว่ าร้ อยละ 45
ณ วัน ที่ 23 พฤษภำคม 2562 กลุ่ม แก้ วบุตตำซึ่งประกอบด้ วย นำงสำวธิ ดำ แก้ วบุตตำ นำงสำวดวงใจ แก้ วบุตตำ
นำยฉัตรชัย แก้ วบุตตำ และนำงจริยำ แก้ วบุตตำ เป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 46.70 ของทุนชำระแล้ ว
ซึ่ง สัดส่ว นกำรถื อ หุ้น ดังกล่ำ ว ส่งผลให้ กลุ่ม แก้ วบุ ตตำมี อ ำนำจในกำรควบคุม และมี อิ ท ธิ พ ลในกำรตัดสิน ใจ และ
สำมำรถควบคุมเสียงข้ ำงมำกในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั ้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ อำจมีควำมเสีย่ งในกำรรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่เสนอในที่ประชุมได้
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บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิ จำรณำจำกโครงสร้ ำงบริ ษัทฯ พบว่ำโครงสร้ ำงบริษั ทฯ มีกำรกำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้ อย่ำงชัดเจน และโปร่ งใส และมีกำรกำหนดมำตรกำรกำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกับกรรมกำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหำร รวมถึงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึง่ บุคคลดังกล่ำวไม่มีสทิ ธิ ออกเสียงใน
กำรอนุมตั ิรำยกำรนั ้นๆ รวมทั ้งกำรจัดให้ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมอิสระเข้ ำร่วมพิจำรณำและตัดสินใจ เพื่ อ
ควำมโปร่ งใสและเพื่ อ สร้ ำงควำมมั่น ใจให้ ผ้ ถู ือ หุ้ นว่ำ โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษั ทฯ มี กำรถ่วงดุลอำนำจและกำร
บริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ
3.6.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษัทฯ รับกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในรู ปของกำรค ้ำประกันเงินกู้จำกผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ 23
พฤษภำคม 2562 กลุ่มแก้ วบุตตำซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ รวม 46.70 ของทุนชำระแล้ ว ค ้ำประกันเงินกู้จำนวน
500 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ (รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 12. รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน) จึง
อำจพิจำรณำได้ ว่ำบริษั ทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิ งกลุ่มแก้ วบุตตำ และหำกบริ ษั ทฯ ไม่ ได้ รับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อนึง่ กำรค ้ำประกันดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่สถำบันกำรเงินเป็ นผู้กำหนด ซึ่งทำงกลุม่ บริ ษัทฯกำลังเจรจำกับสถำบัน
กำรเงินให้ ดำเนินกำรถอนค ้ำประกัน
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