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วิสัยทัศน์	(Vision)
เป็นบริษัทการเงินชั้นน�าที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคล ตอบสนอง

ความต้องการด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม มุ่งเน้นความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ	(Mission)

มุง่ด�าเนินธรุกจิให้บรกิารสนิเชือ่ทีแ่ตกต่างเพือ่ส่งเสริมธรุกจิของคูค้่าและตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า พฒันาให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิ สร้างความพงึพอใจสูงสุดให้ผู้ถอืหุน้ และรับผิด

ชอบต่อสังคม ทั้งหมดนี้โดยบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียวกัน

ค่านิยมองค์กร	(Corporate Value)

ประสานใจและร่วมมือ (Collaboration)

การใช้เครือข่ายภายในและภายนอกมาช่วยให้สามารถ

บรรลุข้อตกลงเป้าหมาย และให้การสนับสนุนการท�างาน 

ของทีม และแบ่งปันความรู้แก่ทีมงาน เพื่อช่วยให้ทีมงาน

และองค์กรประสบความส�าเร็จ

ลูกค้าคือคนสำาคัญ (Customer Focus)

มีความมุ่งมั่นที่แรงกล้า ความกระตือรือร้น และความยินดี 

เต็มใจที่จะให้บริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าภายใน/ภายนอก 

ชนะ/บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีความเข้าใจอย่างแท้จริง 

ในความต้องการของลูกค้า

นำาการเปลี่ยนแปลง (Leading  )

มคีวามยอมรบั และเปดิรับการเปล่ียนแปลง การเสนอ ริเร่ิม 

สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง และการกระตุ้นให้

เกดินวตักรรมเพือ่ขบัเคล่ือนความรู ้และปรับปรงุ/สรา้งสรรค ์

วิธีการใหม่ๆ ในการด�าเนินธุรกิจ 

แสดงความรับผิดชอบ (Accountability)

มีทัศนคติ แนวความคิด ค่านิยม ในการปฎิบัติตน ให้มี 

ความรับผิดและรับชอบต่อการกระท�า ที่พึงแสดงออก  

ต่อตนเอง ทีมงาน และสังคม

ซื่อสัตย์ โปรงใส เป็นธรรม (Integrity)

มีความซ่ือสตัย์ ความโปรงใส ตรวจสอบได ้ยดึความเปน็ธรรม 

และเปน็มอือาชพี สร้างความเชือ่มัน่ โดยปฏบิตังิานถกูตอ้ง

โปร่งใส ยึดหลักกฏหมายและหลักจริยธรรม
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(นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา)

ประธานกรรมการ

ปี 2560 ถอืเป็นปีแห่งการเปลีย่นผ่านทีส่�าคญัของประเทศไทย 

ได้ก้าวสู่รัชสมัยของรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ ์

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท 

จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายพระพรชยัมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และ

ขอน้อมน�าปรชัญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่10 

ทีพ่ระราชทานแก่ปวงพสกนกิรเพือ่เป็นหลกัการด�าเนนิชวีติและ

พัฒนาธุรกิจ เพื่อให้เข้ากับสภาพการณ์ของประเทศไทยในยุค

ปัจจุบัน อีกทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ขอด�าเนนิตาม

รอยพระยุคลบาท และน้อมน�าปรัชญาและองค์ความรู้ตามค�า

สอนของพ่อ มาใช้ในการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินธุรกิจสืบไป

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 ซ่ึงมีปัจจัย

หลักจากการเติบโตการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยว แม้ว่า

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาครัฐอยู่ในภาวะ

ชะลอตัวจากปีก่อนเนื่องจากความล่าช้าของโครงการ ส�าหรับ

รายได้ภาคการเกษตรโดยรวมขยายตัวจากปีก่อนในอัตราร้อย

ละ 5.9 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัวเป็นส�าคัญ 

โดยเฉพาะผลผลิตข้าวและยางพารา เนื่องจากภูมิอากาศ 

เอื้ออ�านวยต่อการเพาะปลูก

บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและบริหาร

จัดการความเส่ียงในด้านต่างๆ ในปี 2560 เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงพร้อมกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิตอล

และยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการขยายการให้บริการทางการ

เงินเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และการขยายฐานลูกค้า 

กลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภาคการเกษตร รวมถึงภาคการ

ท่องเที่ยว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงค�านึงถึงเรื่องคุณภาพลูกหนี้เป็น

ส�าคญัด้วยเช่นกนั โดยมหีลกัการและกระบวนการในการคดัเลอืก

กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้การขยายฐานลูกค้า 

กลุ่มใหม่เป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มียอดปล่อยสินเช่ือรวมจ�านวน 

1,120 ล้านบาท เปรียบเทียบกับยอดปล่อยสินเช่ือรวมในปี 

2559 จ�านวน 355.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการปล่อยสินเชื่อ

เพิ่มขึ้น 215% โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ 

และสินเชื่อส่วนบุคคล ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากสภาวะ

เศรษฐกิจภาคการเกษตรท่ีดีขึ้น การออกแคมเปญส่งเสริมการ

ตลาดอย่างจริงจังเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 

ยิ่งขึ้น และมีการน�าเสนอสินเชื่อรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการ 

ขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติม

จากการเตบิโตของยอดปล่อยสนิเชือ่แบบก้าวกระโดด ส่งผล 

ให้ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 198.60 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 45.97 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 30.12 โดยรายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญา 

เช่าซือ้ทรพัย์สนิยงัคงเป็นรายได้หลกัของบรษัิทฯ คดิเป็นสดัส่วน 

สาส์นจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
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(นายสเปญ  จริงเข้าใจ)

กรรมการผู้จัดการ

ร้อยละ 71 ของรายได้รวมในปี 2560 นอกจากนั้นในปี 2560 

บริษัทฯ มีการขยายสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลเพิ่ม

มากขึ้น จึงท�าให้มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 197

จากสภาวะของเศรษฐกิจโลกและของประเทศไทย ณ 

ปัจจุบันที่มีทั้งปัจจัยบวกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและ

ปัจจัยลบที่เป็นอุปสรรคที่จะต้องร่วมกันแก้ไขและข้ามผ่าน 

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และบรรษัทภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญที่

จะท�าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งอย่าง

ต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

กลุ่ม “หุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2560” (Thailand Sustainability 

Investment 2017) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และบริษัทฯ จะมีการ

พัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างโอกาสให้ลูกค้าภาคการเกษตร 

และรวมถึงภาคส่วนต่างๆ ของระบบห่วงโซ่อุปทานได้เข้าถึง

แหล่งเงินทุนในระบบ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการท�างาน

เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จของลูกค้าและองค์กรร่วมกันสืบไป

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นคิดค้นและ

พัฒนาการให้บริการที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการปรับกลยุทธ์การ

ด�าเนินธุรกิจให้มีความหลากหลาย สร้างบริการและนวัตกรรม

ทางการเงินใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ตลอดจนการขยายบริการทางการเงินโดยเฉพาะการให้บริการ

สินเชื่อส่วนบุคคลส�าหรับผู้ท่ีมีศ�กยภาพแต่ไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนในระบบได้ บริษัทฯ มีปณิธานขอสนับสนุนคนดี 

คนมีความตั้งใจ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและ

สร้างโอกาสการเติบโตของประเทศในอนาคตต่อไป

บริษัทฯ ยังคงมุ ่งมั่นในการสร้างประโยชน์และคุณค่า 

ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เป็นส่วนหนึ่งในการ 

ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยการยึดมั่นต่อการด�าเนินงานภาย

ใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม 

มคีณุธรรมจรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ การต่อต้านการทุจรติ

และคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความส�าคัญ 

ในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถให้เติบโตไป

พร้อมกัน เพื่อให้เป็นบริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความมั่นคงและ

ยั่งยืน

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ 

ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและ

ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 

และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท 

ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบตังิานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถให้

บริษัทฯ เจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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หน่วย : พันบาท

2560 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม  1,561,214  886,823  978,936 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม  1,229,543  553,502  649,197 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  331,670  333,021  329,739 

ผลการดำาเนินงาน

รายได้รวม  198,604  152,629  177,359 

ค่าใช้จ่ายรวม  125,511  71,878  71,461 

ต้นทุนทางการเงิน  39,103  28,948  36,905 

ภาษีเงินได้  6,967  10,524  13,785 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  27,022  41,279  55,208 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 11.44% 12.08% 13.02%

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 13.61% 27.05% 31.13%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.13% 12.46% 17.40%

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  1.66  1.67  1.65 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.14  0.21  0.28 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 96.23% 72.64% 72.45%

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.13  0.15 0.20

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.21% 4.42% 5.42%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  0.16  0.16  0.17 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.53  10.93  1.76 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  3.71  1.66  1.97 

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า)  1.24  1.52  1.31 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%) 9.96% 17.22% 13.83%

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ (%) 100.52% 80.41% 88.00%

ที่มา : งบการเงินของบริษัท จี แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำาหรับปี 2558-2560 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP)
 รุ่นที่ 28/2003
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2007
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10/2014
 
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และผู้บริหารของบริษัทฯ
- ไม่มี - 

ประสบการณ์การทำางาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 4
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
 : ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. จี แคปปิตอล
2558 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : หน่วยงานรัฐ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการการเงิน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ภาครัฐ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 : การศึกษา
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 ซี ไอ เอ็ม บี-พรินซิเพิล จ�ากัด : การลงทุน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ�ากัด (มหาชน) 
: ผลิตและจ�าหน่ายอาหาร

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) : ธุรกิจประกันภัย

ประวัติการอบรม
- สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SEP (Senior Executive Program) รุ่นที่ 9 

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27/2012

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2003 

Financial for Non-Directors (FND) รุ่นที่ 5/2003 

Financial Executive (FIINEX) รุ่นที่ 10

 

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และผู้บริหารของบริษัทฯ
- ไม่มี - 

 

ประสบการณ์การทำางาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. จี แคปปิตอล

2557 - 2560 ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิทัล พอร์ต เอเชีย จ�ากัด

2552 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ. จี แคปปิตอล

2553 - 2555 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส (กลุ่มปฏิบัติการ) ธนาคารออมสิน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จี แคปปิตอล

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
ประธานกรรมการบริษัท

นายยงยุทธ ตะริโย
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
 The University of Santa Clara, 
 San Jose, C.A., U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 (วปรอ. 4111)

ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขา สารสนเทศ DE PUAL 

University, U.S.A.

- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ Northeastern 

Illinois University, U.S.A.
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ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 12/2013

 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่่ 1/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทางาน
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. จี แคปปิตอล

2551-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีสภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2551-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการปริญญาโท ทางการบัญชี ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์

 และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การศึกษา

2528-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ : การศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD 32/2017) 

หลักสูตร Risk Management Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 212/2015) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหารของบริษัทฯ
- ไม่มี -

 

ประสบการณ์การทำางาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. จี แคปปิตอล

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค ไปป์ จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซิโน-ไทย เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2555 เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศสหรัฐอเมริกา

นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา M.B.A. มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขา M.B.A. (Accounting), 

The University of Texas at Austin, U.S.A.

- ปริญญาตรี สาขา B.B.A. (Accounting), 2nd 

Class Honors, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขากฎหมาย

 และการทูต The Fletcher School of 

Law and Diplomacy มหาวิทยาลัย Tufts 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท (MALD) สาขากฎหมาย และ

การทูต The Fletcher School of Law and 

Diplomacy มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ทุน Fulbright-Purifoy)

ผศ.วิภาดา ตันติประภา
กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ
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ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการธนาคารระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ร่วมกับ University of Birmingham 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) East Texas State University

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011 

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2011

 

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัทฯ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหารของบริษัทฯ
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. จี แคปปิตอล

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. จี แคปปิตอล

2550 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) : ธุรกิจโรงพยาบาล

2550 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จ�ากัด

 : ธุรกิจสารสนเทศโรงพยาบาล

นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา
- High School Le Rosey Institute, Switzerland 

- Certificate in Business Excellence Columbia Business School, New York, U.S.A.

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชาย นายอาษา สารสาส

ประสบการณ์การทำางาน
ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. จี แคปปิตอล

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. จี แคปปิตอล

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จี แคปปิตอล

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไข่ไก่ จ�ากัด : อสังหาริมทรัพย์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านสามลม จ�ากัด : อสังหาริมทรัพย์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ป่าเกาะ เรซิเดนเซส จ�ากัด : อสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อี.เอช.วาย จ�ากัด : บริหารจัดการระบบงาน

นายณัฐพล สารสาส
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
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ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

 University jean moulin school of law, Lyon3 

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

- อบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” 

 (Business Analysis Program) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องชาย นายณัฐพล สารสาส

ประสบการณ์การทำางาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จี แคปปิตอล

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด: บริการจัดท�าระบบเงินเดือน

2557 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ชู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

2554 - 2557 ทนายความ บริษัท สยามพรีเมียร์ จ�ากัด

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/ 2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. จี แคปปิตอล จ�ากัด
2555 - 2559 กรรมการ มหาวิทยาลัยพายัพ : การศึกษา
2556 - 2559 กรรมการ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ : การศึกษา
2555 - 2559 กรรมการ และผู้จัดการโรงเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : การศึกษา
2556 กรรมการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม : การศึกษา
2557 กรรมการ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี : การศึกษา
2553 EVP, Banking Retail Product and Strategy, CIMB Nirga Bank, 

KL, Malaysia: ธนาคาร
2551 - 2552 Chief Officer, Business Development, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 : ธุรกิจประกันภันภัย
2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ากัด (มหาชน)
 : ธุรกิจการเงิน

นายอาษา สารสาส
กรรมการ

นายสเปญ จริงเข้าใจ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
- Banking and Finance Management
 Program, The Wharton Business School,
 University of Pennsylvania, PA, U.S.A.
- Master of Business Administration, 

Finance, Sasin Graduate Institute of 
Business Administration of Chulalongkorn 
University, Thailand

- Whitworth College, Business
 Administration, Spokane, WA, U.S.A.
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ประวัติที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 90/2007 

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2008 

 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 4/2009

 ASEAN Chartered Professional Accountant - Registration No. 000048

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
2554-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บมจ. จี แคปปิตอล

2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ ด้านการสอบบัญชี และอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางบัญชี บริษัทมิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน)

2549-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: การศึกษา

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางบัญชี บริษัททีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน กรรมการบริษัทมารวยพร็อพเพอตี้ จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ผู้บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ปัจจุบัน วิทยากรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (IOD)

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาบัญชี (ดุษฏีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ปริญญาเอก สาขาบัญชี (ดุษฏีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย

มิชิแกน สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A.

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บิดา นายณัฐพล สารสาส
 นายอาษา สารสาส 

ประสบการณ์การทำางาน
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. จี แคปปิตอล
2548 - 2559 กรรมการ บมจ. จี แคปปิตอล
2558 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไข่ไก่ จ�ากัด : อสังหาริมทรัพย์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านสามลม จ�ากัด: อสังหาริมทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 บมจ. กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด: ประกันชีวิต

นายชินเวศ สารสาส
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
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ประวัติคณะผู้บริหาร

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011 
- Certificate of Business Advisor คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ร่วมกับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
2548 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แหลมน้�าตก จ�ากัด : อสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตากไมนิ่ง จ�ากัด : เหมืองแร่

นายสุทธิ ศรีประทุม
รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/ 2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. จี แคปปิตอล จ�ากัด
2555 - 2559 กรรมการ มหาวิทยาลัยพายัพ : การศึกษา
2556 - 2559 กรรมการ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ : การศึกษา
2555 - 2559 กรรมการ และผู้จัดการโรงเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : การศึกษา
2556 กรรมการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม : การศึกษา
2557 กรรมการ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี : การศึกษา
2553 EVP, Banking Retail Product and Strategy, CIMB Nirga Bank, 

KL, Malaysia: ธนาคาร
2551 - 2552 Chief Officer, Business Development, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 : ธุรกิจประกันภันภัย
2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ากัด (มหาชน)
 : ธุรกิจการเงิน

นายสเปญ จริงเข้าใจ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
- Banking and Finance Management
 Program, The Wharton Business School,
 University of Pennsylvania, PA, U.S.A.
- Master of Business Administration, 

Finance, Sasin Graduate Institute of 
Business Administration of Chulalongkorn 
University, Thailand

- Whitworth College, Business
 Administration, Spokane, WA, U.S.A.
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ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด,

 Indiana University

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน,

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
2560 ปฏิบัติการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. จี แคปปิตอล

2555 - 2559 Director, Debt Capital Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

2554 Consultant Business Consulting of Renoir Consulting Group,

 Kuala Lumpur, Malaysia

นายทรงยศ สุเมธกิจการ
ปฏิบัติการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
2554 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. จี แคปปิตอล

2548 - 2554 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. จี แคปปิตอล

นางศิวพรรณ ศรีอำาไพ
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประสบการณ์การทำางาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและติดตามหนี้ บมจ. จี แคปปิตอล

2555 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอร์รี่เซ็นเตอร์ จ�ากัด

2551 - 2559 ผู้อ�านวยการอาวุโส Debt Management and Legal 

บริษัท อะมานะห์ลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน

2550 - 2551  Credit Manager บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ ไวด์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2548 - 2550  Collection Manager บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด

2541 - 2548  Phone Collection Manager

 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวศุภสร เผ่าทิพย์
ผู้อำานวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ

 มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด

 (วิทยาลัยนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร การตลาดและการขาย

 บมจ. จี แคปปิตอล

2551 - 2560 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาด (Car4Cash)

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด มหาชน

นางสาววิรงรอง บุญประทีป
ผู้อำานวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารการตลาดและการขาย
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่นๆ 
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำาระแล้ว
ชนิดและจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
เว็บไซต์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขานุการบริษัท 

นักลงทุนสัมพันธ์

นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้สอบบัญชี          

ผู้ตรวจสอบภายใน

: บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
: GCAP
: 0-1075-55000-03-1
: สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเงินกู้ยืม สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ และสินเชื่อ 
 รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การก�ากับ  
: 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
: 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
: หุ้นสามัญ จ�านวน 200,000,000 หุ้น
: 0.50 บาทต่อหุ้น
: www.gcapital.co.th
: 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ 
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ : 02-651-9995 โทรสาร : 02-651-9553
: นางสาวศิริกานดา จันทร์แสนวิไล
 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ 
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ : 02-651-9995 ต่อ 4300  โทรสาร : 02-651-9553
  E-mail : sirikandac@gcapital.co.th
: นางสาวพัศวรัณฐ์ สิทธิพล
 โทร. 02-651-9995 ต่อ 4000 โทรสาร : 02-651-9553 
 E-mail : ir.gcap@gcapital.co.th
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์: 02-009-9000  โทรสาร: 02-009-9991     
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์: 02-296-2000, 02-683-1000  โทรสาร: 02-683-1304 
: นายพจน์   อัศวสันติชัย
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891
 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 
 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ 
 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  10800
 โทรศัพท์ : 02-587-8080  โทรสาร : 02-586-0301
: นายณรงค์พจน์  ล่องชูผล
 ฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน 
 บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 
 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ 
 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ : 02-651-9995 ต่อ 1700  โทรสาร : 02-651-9553

ข้อมูลสำาคัญอื่น
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gcapital.co.th
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บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 โดยบริษัท สองน�้า จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 

การลงทนุทีม่ผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญด้านธรุกจิเช่าซือ้ ร่วมกบัธนาคารออมสิน ซึง่เป็นสถาบนั

การเงินภาครฐัทีม่นีโยบายการขยายการให้บรกิารสนิเชือ่รายย่อยแก่ประชาชนในภาคการเกษตร จงึได้จดัตัง้และเริม่ด�าเนนิ

ธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน 100,000,000 บาท จ�านวนหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 0.50 บาท

จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ท�าให้เกษตรกรได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์ ดังกล่าว

ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร ทั้งเคร่ืองจักรกลใหม่และเคร่ืองจักรกลที่ 

ใช้แล้ว ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถพรวนดิน รถแทรกเตอร์ รถคีบไม้ รถคีบอ้อย เป็นต้น โดยให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่

เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็น

บรกิารเสรมิใหแ้กผู่เ้ชา่ซือ้เครือ่งจกัรกลการเกษตร และไดพ้ฒันาตอ่ยอดการใหบ้ริการสินเชือ่เงินกูย้มืโดยใหบ้ริการกบัฐาน

ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนช�าระที่ดีี

ภายใตแ้นวคดิการด�าเนนิธรุกจิทีม่ัน่คงและยัง่ยนืนัน้ บรษิทัฯ มุง่เนน้การใหบ้รกิารสนิเชือ่ในผลติภณัฑท์ีน่�าไปใชใ้นการ

ประกอบอาชีพ น�ามาซึ่งรายได้และการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ท�าให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน  

โดยบรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส�าคญัเกีย่วกบัการคดัสรรสนิคา้ทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์

การใหบ้รกิารทางการเงนิทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งสรา้งสรรค ์เพือ่ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความตอ้งการของลกูคา้

รวมทั้งมุ่งเน้นต่อการพัฒนากระบวนการท�างานและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ

มีแนวคิดของการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ันยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ “ความส�าเร็จของลูกค้า คือ ความส�าเร็จ 

ของบรษัิทฯ” กลา่วคอื เมือ่ลกูคา้ประสบความส�าเรจ็ในการประกอบอาชพี บรษิทัฯ กจ็ะประสบความส�าเรจ็ทางธรุกจิมคีวาม

เจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนควบคู่กันไป

นอกจากนั้นจากการที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ และสินเชื่อรายย่อย

เพื่อการประกอบอาชีพเพื่อการก�ากับ (นาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลัง บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายการให้บริการ

สนิเชือ่เพิม่มากขึน้ในกลุม่ผลติภณัฑส์นิเชือ่สว่นบคุคล ซึง่เปน็การตอบสนองตอ่ความตอ้งการทางการเงนิแกฐ่านลูกคา้เดมิ 

และเป็นการเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ ตลอดจนเป็นการขยายการให้บริการทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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กรกฎาคม
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และ

ช�าระแล ้วเป ็น 75.00 ล ้านบาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

250,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 100.00 

บาท เพือ่ใช้เป็นเงนิลงทนุในการขยาย

กจิการ โดยจดัสรรให้กบับรษิทั สองน�า้ 

จ�ากดั จ�านวน 37,500 หุน้และธนาคาร

ออมสิน 212,500 หุ้น ส่งผลให้สัดส่วน

การถอืหุน้ของธนาคารออมสนิเพิม่ขึน้

เป็นร้อยละ 45.00 ของทุนช�าระแล้ว

และบริษัท สองน�้า จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ใน

สัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทนุช�าระแล้ว

มกราคม
 บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท เคร่ือง 

จักรกลเกษตรไทย จ�ากัด และบริษัท 

เกษตรพฒันาอุตสาหกรรม จ�ากดั ในการ 

จัดสร้างเล่มทะเบียนรถเกี่ยวนวดข้าว

ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อใช้เป็นเอกสาร

และหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ตลอดจนใช้

เป็นทรัพย์สินในการเช่าซื้อเคร่ืองจักร

กลการเกษตรของบริษัทฯ ได้

 บรษิทัฯ ลงนามในบนัทกึความเข้าใจ 

โครงการสินเชื่อเช่าซ้ือรถเกี่ยวนวด

ข้าวกบับรษิทั เคร่ืองจกัรกลเกษตรไทย 

จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จ�าหน่ายรถเกี่ยวนวด

ข้าวรายใหญ่ในอุตสาหกรรม และ

บรษิทัฯ เริม่บกุเบกิธรุกจิการให้บรกิาร

สนิเชือ่เช่าซือ้เครือ่งจกัรกลการเกษตร

ภายในประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้ที่ดิน

ค�้าประกัน

 บริษัทฯ สร้างนวัตกรรมให้รถเกี่ยว 

นวดข้าวสามารถท�าประกนัภยัอบุตัเิหตุ 

ประเภท 1 เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย 

โดยร่วมมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย 

จ�ากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลง	และพัฒนาการที่สำาคัญ
ประวัติการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ เป็นดังนี้

2549

มิถุนายน
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและ

ช�าระแล้วเป็น 25.00 ล้านบาท โดย

การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

240,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไว้ 100.00 บาท 

เพื่อใช ้เป ็นเงินลงทุนในการขยาย

กิจการ โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

จ�านวน 177,500 หุ ้นและธนาคาร

ออมสนิ 62,500 หุน้ตามสญัญาร่วมทนุ 

ส่งผลให้สดัส่วนการถอืหุน้ของธนาคาร

ออมสนิเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 25.00 ของ 

ทนุช�าระแล้ว โดยมบีริษทั สองน�า้ จ�ากดั 

ถือหุ ้นอยู ่ ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 

ของทุนช�าระแล้ว

ตุลาคม
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและ

ช�าระแล้วเป็น 50.00 ล้านบาท โดย

การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

250,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 100.00 

บาท เพือ่ใช้เป็นเงนิลงทนุในการขยาย

กิจการ โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วน

2548
สิงหาคม

 จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัฯ ด้วยทนุจด

ทะเบยีนเริม่แรกจ�านวน 1.00 ล้านบาท 

จากการออกหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 

มูลค ่าที่ตราไว ้ 100.00 บาท มี

วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้

บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกล

การเกษตร มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 

อาคาร เอส จ ีทาวเวอร์ชัน้ 8 เลขที ่161/1 

ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ 

แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กทม. 10330

2547
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มีนาคม
 บริษัทฯ ริ เริ่มโครงการสินเชื่อ

อเนกประสงค์ เพื่อเป็นการขยาย 

ฐานลูกค ้า ตลอดจนเป ็นการให ้ 

บริการสินเชื่ออย่างครบวงจร โดย

ให้ลูกค้าสามารถน�ารถเกี่ยวนวดข้าว 

ที่ปลอดภาระมาท�าการขอสินเชื่อ 

กับบริษัทฯ ได้

พฤศจิกายน
 ธนาคารออมสิน ได้ขายหุ้นทั้งหมด

ที่ถืออยู ่  ร ้อยละ 10.00 ของทุน 

ช�าระแล้ว ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล

ธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ร้อยละ 5.00 ของทุนช�าระแล้ว 

และกองทุนส่วนบุคคลธนาคารยูโอบ ี

โดยบริษัทหลักทรัพย ์จัดการกอง 

ทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ร้อยละ 

5.00 ของทุนช�าระแล้ว

กุมภาพันธ์
 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ�ากัดและเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ที่ตราไว ้จากหุ ้นละ 100.00 บาท 

เป็นหุน้ละ 0.50 บาท พร้อมทัง้เพิม่ทนุ

จดทะเบียนจาก 75.00 ล้านบาท เป็น 

100.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่

ประชาชนจ�านวน 50.00 ล้านหุ้น

เมษายน
 กองทุนรวมออมสนิ ได้จ�าหน่ายหุน้ 

ที่ถือทั้งหมดอยู่ร้อยละ 24.99 ของ

ทุนช�าระแล้ว ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล

ธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ร้อยละ 12.50 ของทุนช�าระแล้ว 

และกองทุนส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี 

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ในสัดส่วน

ร้อยละ 12.50 ของทุนช�าระแล้ว เป็น

ผลให้กองทุนส่วนบุคคลทั้งสองแห่ง

ถือหุ ้นเพิ่มขึ้นเป ็นร ้อยละ 17.50 

ของทุนช�าระแล้ว

กันยายน
ของทุนช�าระแล้ว ส่งผลให้สัดส่วนการ

ถือหุ้นของธนาคารออมสินลดลงจาก

ร้อยละ 45.00 ของทุนช�าระแล้วเหลือ

ร้อยละ 10.00 ของทุนช�าระแล้ว

 บริษัทฯ ได้เร่ิมด�าเนินโครงการ 

“จี แคป คอลเซ็นเตอร์” เพื่อให้บริการ

ข้อมูลและการประสานงานกับลูกค้า 

ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหารถเกี่ยว

นวดข้าว การจัดหาพื้นที่รับจ้างเก็บ

เกี่ยวข้าว การจัดหารถบรรทุกลากจูง 

การให้บริการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก

ข้าว ตลอดจนการให้บริการปรึกษา

แนะน�าการประกอบอาชีพรับจ ้าง 

เกี่ยวข้าว เป็นต้น

 บริษัทฯ ได ้มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างผู้ถือหุ้นโดย 

(1) บริษัท สองน�้า จ�ากัดได้ซื้อหุ้น

จากธนาคารออมสินในสัดส่วนร้อยละ 

10.00 ของทุนช�าระแล้ว ท�าให้ถือ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท สองน�้า 

จ�ากัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.00 ของ

ทุนช�าระแล้วเป็นร้อยละ 65.00 ของ

ทุนช�าระแล้ว 

(2) ธนาคารออมสินได้ขายหุ้นให้แก่

กองทุนรวมออมสินในสัดส่วนร้อยละ 

24.99 ของทุนช�าระแล้วและขายหุ้น

ให้แก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยในสดัส่วนร้อยละ 

0.01 ของทุนช�าระแล้วและขายหุ้นให้

แก่บริษัทสองน�้า จ�ากัด ร้อยละ 10.00 

2555

2551 2553

2556
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กันยายน
 บรษัิทฯ ลงนามโครงการสนิเชือ่เช่าซือ้รถแทรกเตอร์ กบั บรษิทั กมลอนิดสัตรี 

จ�ากัด

มิถุนายน
 บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกล 

การเกษตรกับ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผลิต

เครื่องจักรกลการเกษตร อาทิเช่น เครื่องปลูกมันส�าปะหลัง เครื่องสีข้าวชุมชน

กรกฎาคม
 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็น

สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

พฤศจิกายน
 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนต่อประชาชนจ�านวน 50 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้น

ทั้งหมด ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 

2556 โดยเสนอขายในราคา 2.70 บาท

ต่อหุ้น

ตุลาคม
 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้และเสนอ

ขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็น 

หุน้กูช้นดิระบผุูถ้อื ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 

ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือ

หุ้นกู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย

ร ้อยละ 5.20 ครบก�าหนดไถ่ถอน 

ในเดือนเมษายน 2559 มูลค่า 300 

ล้านบาท

 บริษัทฯ ลงนามโครงการสินเชื่อ 

เช ่าซื้อรถแทรกเตอร์ กับ บริษัท 

เวิร์คแมน เฮฟวี่อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด

ธันวาคม
 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขาย 

หลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ 

mai ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556

มีนาคม
 บรษิทัฯ ได้น�าแนวคดิด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาใช้ก�าหนดกลยทุธ์ในการ

ด�าเนินธุรกิจ โดยออกสนิเชือ่เสรมิสภาพคล่องในการประกอบอาชพีให้กบัลกูค้าที่

มีประวัติการผ่อนช�าระที่ดี

2556

2557

2558

สิงหาคม
 บริษัทฯ เริ่มด�าเนินโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวมือสอง 

 บรษัิทฯ ได้รบัการคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 

บรษิทัน�าร่องของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ mai ด้านการด�าเนนิธรุกจิ 

อย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เมษายน
 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้และเสนอขายในวงจ�ากัดต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.18 ครบก�าหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2561 

มูลค่า 200 ล้านบาท 
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กันยายน
 บรษิทัฯ ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการสินเชือ่เช่าซือ้เคร่ืองรีดยาง 

เครป กับ บริษัท ยิปต้า จักรกลเกษตร เทรดดิ้ง จ�ากัด

 บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องอบ

ลดความชื้นเมล็ดพืช กับบริษัท คุน ซัน แมชชีนเนอรี่ จ�ากัด

ธันวาคม
 บริษัทฯ เ ร่ิมให ้บริการสินเชื่อ 

ส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ

ตุลาคม
 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประจ�าปี 

2559จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตุลาคม
 บรษิทัฯ ได้รบัใบอนุญาตประกอบธรุกิจสนิเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การก�ากบั และ

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิสนิเชือ่รายย่อยเพือ่การประกอบอาชพี (นาโนไฟแนนซ์) 

จากกระทรวงการคลัง

 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2558” (Thailand Sustainability 

Investment 2015)

เมษายน
 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน 

สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ 

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู ้แทน 

ผู้ถือหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ครบก�าหนด

ไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2562 มูลค่า 200 ล้านบาท

กุมภาพันธ์
 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน 

ประจ�าปี 2559” (Thailand Sustainability Investment 2016)

มิถุนายน
 บริษัทฯ ลงนามความร่วมมือโครงการสินเชื่อเช่าซื้อ 

รถแทรกเตอร์ กับ บริษัท ซี เอ็น เอส อินดัสเทรียล 

ไทยแลนด์ จ�ากดั

พฤศจิกายน
 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้และเสนอ

ขายในวงจ�ากดัต่อผูล้งทนุไม่เกนิ 10 ราย 

เป ็นหุ ้นกู ้ชนิดระบุผู ้ถือ ประเภท 

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มี 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี 11 เดือน 

29 วนั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.18 ครบ

ก�าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 

2563 มูลค่า 100 ล้านบาท

มิถุนายน
 บริษทัฯ ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการสนิ

เชือ่เช่าซือ้เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส กบั บริษทั บางกอก 

เอ็นจีวี จ�ากัด

 บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 

สนิเชือ่เช่าซือ้รถตกัล้อยางกบั บรษิทั ทรพัย์ทว ีเอน็จเินยีร่ิง 

จ�ากัด

ตุลาคม
 บริษัทฯ ได ้ รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน

ประจ�าปี 2560” (Thailand Sustainability Investment 2017)

 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทดีเด่น ในการ

ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2560 

โดยอยู่ในระดับ 5 ดาว (Corporate Governace Report of 

Thai Listed Companies 2017)

 บริษัทฯ ริเริ่มโครงการสินเชื่อเช่าซื้อ เรือท่องเที่ยว กับ 

บริษัท อียู มารีน จ�ากัด และ บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จ�ากัด

2558

2559

2560
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 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่่

  1. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

  2. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์

  3. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน

  4. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้ 

   การก�ากับ

 

 1. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

 ในอดตีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรในหลากหลายประเภท ไดแ้ก ่เคร่ืองเกีย่ว

นวดข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องรีดยางเครป รถตักล้อยาง รวมไปถึงเครื่องจักร

กลการเกษตรอืน่ๆ โดยลกูคา้สว่นใหญข่องบรษิทัฯ เปน็ลูกคา้ประเภทบคุคลธรรมดา ทัง้นีลู้กคา้จะน�าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ที่ต้องการ มาท�าการเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ เพื่อน�าไปใช้ในการท�าเกษตรกรรม รวมถึงการรับจ้างอื่นๆ ในภาคการเกษตร

ต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้เริ่มท�าการขยายบริการสินเชื่อเช่าซื้อ ไปยังกลุ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพใน

ภาคอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว โดยไดจั้ดท�าความรว่มมอืทางธรุกจิกบัอูต่อ่เรือชัน้แนวหนา้ในจงัหวดัภเูกต็ เร่ิมใหบ้ริการสินเชือ่ 

เช่าซือ้กับผู้ประกอบการธรุกจิเรอืทอ่งเทีย่วในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็และใกลเ้คยีง โดยผูป้ระกอบการทีต่อ้งการจดัซือ้เรอืเร็ว 

(สปีดโบ๊ท) เพื่อท�าธุรกิจท่องเที่ยว สามารถติดต่อขอใช้สินเชื่อเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ ได้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตัวอย่างเครื่องจักรกลการเกษตรที่บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด

รถตักล้อยาง

เครื่องรีดยางเครป

เรือเร็ว / Speed Boat

รถแทรกเตอร์
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 2. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์

 การใหบ้รกิารสนิเชือ่รไีฟแนนซ ์เปน็การใหบ้ริการสินเชือ่เพือ่ใชเ้ปน็เงินทนุหมนุเวยีนในการประกอบอาชพี, เพือ่น�า

เงินไปใช้ในการซื้ออะไหล่, เพื่อการซ่อมแซมรถ / เรือ / เครื่องจักรกลการเกษตร ที่บริษัทฯ ให้เช่าซื้อ หรือเพื่อใช้เป็นเงิน

ดาวน์ออกรถ / เรือคันใหม่ เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องมีเอกสาร/หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ รถ / เรือ / เครื่องจักร

กลการเกษตร (ที่ปลอดภาระแล้ว) มาขอสินเชื่อกับบริษัทฯ (การพิจารณาและก�าหนดวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไข 

ของบริษัทฯ) 

 

 3. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน

 การให้บริการสินเชื่อเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน เป็นการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ หรือ 

ใช้จ่ายตามความประสงค์ของลูกค้า โดยผู้ขอกู้จะต้องน�าหลักประกันมาจดจ�านอง / โอนกรรมสิทธิ์ ให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ขอ

ใช้สินเชื่อจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ที่มีประวัติการผ่อนช�าระค่างวดตามเกณฑ์ที่ก�าหนด หรือเป็นลูกค้าใหม่ที่มี

คุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

 

 4. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ (Personal Loan)

  และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ

  บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับ 

ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 

การก�ากับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

  เนื่องจากสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่อ 

สว่นบคุคลเฉพาะกลุม่ลกูคา้เกา่ทีม่ปีระวตัทิางการเงนิกบับริษทัฯ อยูแ่ล้ว หรือกลุ่มลูกคา้ทีม่อีาชพีการงานทีม่ัน่คง มหีลักแหลง่ 

ที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เท่านั้น เช่น พนักงานประจ�า หรือ บุคคลธรรมดาที่มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง 

โดยบริษัทฯ มีการจ�ากัดวงเงินการให้สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงิน

กู้ยืม ตลอดจนมีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีแผนงานขยายธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลออกไปมากยิ่งขึ้น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพ

การงานท่ีม่ันคง มหีลกัแหลง่ทีแ่นน่อน และสามารถตรวจสอบขอ้มลูได ้โดยไดม้กีารออก “สนิเชือ่สบายใจพนกังาน” เพ่ือให้ 

บรกิารลกูคา้เปา้หมายกลุม่พนกังานบรษิทั และ “สินเชือ่สบายใจตลาด” เพือ่ตอบโจทย์ความตอ้งการเงินกูเ้พือ่จา่ยคา่แผงคา้ 

หรือเพื่อน�าไปใช้เสริมสภาพคล่องของธุรกิจ ส�าหรับ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการในตลาดชั้นน�าของประเทศไทย

  ส�าหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (นาโนไฟแนนซ์) ซึ่ง

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อรายย่อย 

เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 

  เนื่องจากสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่อ

นาโนไฟแนนซ์เฉพาะกลุ่มลูกค้าเก่าที่มีประวัติทางการเงินกับทางบริษัทฯ และมีการประกอบอาชีพที่ชัดเจน หรือบุคคล

ธรรมดาที่มีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจน แน่นอน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จ�ากัด

วงเงินการให้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์รายละไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินกู้ยืม ตลอดจน

มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
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  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทการด�าเนินธุรกิจ ดังนี ้
  (หน่วย : ล้าน)

ปี	2560 ปี	2559  ปี	2558

ประเภทของรายได้ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

สินเชื่อเช่าซื้อ 140.46 70.72 123.55 80.95 156.18 88.06

สินเชื่อเงินกู้ยืม และสินเชื่อส่วนบุคคล 36.02 18.14 10.15 6.65 3.88 2.19

ค่าปรับล่าช้า 16.79 8.45 16.34 10.70 13.84 7.80

อื่นๆ 5.34 2.69 2.59 1.70 3.46 1.95

รวมรายได้ 198.61 100.00 152.63 100.00 177.36 100.00

หมายเหตุ : รายได้อืน่ๆ ประกอบด้วย ส่วนลดรบัจากการส่งเสรมิการขาย รายได้ค่าธรรมเนยีมจากการประกนัภยั ดอกเบีย้รบั  

    รายได้ค่าตดิตามทวงถาม รายได้ค่าเปลีย่นสญัญาและ รายได้รบัจากการขอใช้สนิเชือ่เอนกประสงค์ 
	
การตลาดและภาวะการแข่งขัน	
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตรา 3.5% (คาดการณ์โดยธนาคารโลก) ซึ่งสูงขึ้น

จากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่อัตรา 3.2% อันเนื่องมาจากภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ที่ขยายตัวดีขึ้น แต่กระนั้น

ธนาคารโลกก็ยังมองว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะยังคงเติบโตต�่าสุด หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ใน

ภูมิภาคอาเซียน 

 

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง 

สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 6.8, 2.0, 2.2, 4.7 และ 2.3 ตามล�าดับ โดยมีปัจจัยที่ส่งผล

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้

 

 ปัจจัยบวก

  - สภาพอากาศและปริมาณน�้าเอื้ออ�านวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากกว่าปี 2559 โดยปริมาณน�้าใช้การได้ใน 

   อ่างเก็บน�้าที่ส�าคัญมีเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน�้า 

   เจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อ 

   อ�านวยในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชไร่ และการติดดอกออกผลของผลไม ้

   หลายชนิด

  - เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น อาทิ อาเซียน 9 ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ส่งผลให้การ 

   ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน  

   (Changing Towards Smart Agriculture) โดยเน้นการบูรณาการงานใน 13 นโยบายหลักด้านการเกษตร  

   รวมทั้งการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต ยกระดับการผลิตสินเค้าเกษตรให้ม ี

   ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
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 ปัจจัยลบ

  - ช่วงเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี  

   และพัทลุง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน�้ามัน และกุ้งขาวแวนนาไม ที่ส�าคัญของประเทศ ประสบปัญหา 

   น�้าท่วมอย่างรุนแรง ท�าให้ผลผลิตยางพาราและกุ้งขาวแวนนาไม ในไตรมาสแรกของปี 2560 มีแนวโน้มลดลง

  - ช่วงปลายเดอืนกรกฎาคมถงึต้นเดอืนสิงหาคม 2560 และช่วงเดอืนกนัยายน 2560 หลายจงัหวดัในภาคตะวนัออก 

   เฉียงเหนือ อาทิ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ และกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวนาปีที่ส�าคัญ ได้รับ 

   อิทธิพลจากพายุเซินกาและทกซูรี ส่งผลให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาน�้าท่วมที่มีความรุนแรง 

   ค่อนข้างมาก ท�าให้ผลผลิตข้าวนาปีบางส่วนที่จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 ได้รับความเสียหาย

  - ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2560 หลายพื้นที่ในภาคใต้ประสบปัญหาน�้าท่วม เนื่องจาก 

   ฝนตกหนกัต่อเนือ่งหลายวนัจากร่องมรสมุ ก่อให้เกดิน�้าท่วมฉบัพลนั น�้าป่าไหลหลาก และน�้าท่วมขงัในพืน้ทีลุ่ม่ 

   โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฏร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็น 

   แหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน�้ามัน และการท�าประมงที่ส�าคัญของประเทศ ท�าให้ผลผลิตยางพารา ปาล์มน�้ามัน  

   และประมงบางส่วนได้รับความเสียหาย

 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	(หน่วย	:	ร้อยละ)

สาขา 2560 2559 2558

ภาคเกษตร 5.3 -0.5 -4.2

พืช 6.8 -1.8 -5.8

ปศุสัตว์ 2.0 2.8 2.2

ประมง 2.2 2.5 -1.3

บริการทางการเกษตร 4.7 -0.5 -4.0

ป่าไม้ 2.3 2.2 2.8

 ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลยุทธ์การแข่งขัน
 1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการให้บริการ

  บรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันาบรกิารทางการเงินใหม้คีวามแตกตา่ง หลากหลาย และครบวงจร ส�าหรับลูกคา้ ตลอด

จนสร้างมูลค่าเพิ่มและความจงรักภักดีในบริการของบริษัทฯ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ บริษัทฯ เน้น

การเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยศึกษาความต้องการในแต่ละกลุ่มอาชีพ พฤติกรรมและความต้องการในการใช้สินเชื่อ เพื่อ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อ เช่น สินเชื่อเครื่องจักรกลทางการเกษตร สินเชื่อ

เอนกประสงค์ เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร สินเชื่อเพื่อซื้ออะไหล่ สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สินเชื่อเงินกู้ยืมแบบ

มีหลักประกัน สินเชื่อเรื่อขนส่งนักท่องเที่ยว และสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน สินเชื่อตลาด เป็นต้น

 บริษัทฯ เน้นการออกรูปแบบสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น การออกแบบงวดผ่อนให้ตรงกับฤดู 

การเกบ็เกีย่วของเกษตรกร ส�าหรบัสนิเชือ่เชา่ซ้ือเคร่ิองจกัรกลทางการเกษตร การเสนอสินเชือ่คา่แผงและสินเชือ่หมนุเวยีน

ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด เป็นต้น

 การบริการของบริษัทฯ จะเป็นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้บริการกับลูกค้าถึงบ้าน สอดคล้องกับพฤติกรรมและ

ลักษณะของลูกค้า ท�าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางเข้ามาท�าธุรกรรมทางการเงินอย่างเช่น



รายงานประจำาปี 2560

24

สถาบันการเงินทั่วไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีบริการหลังการขาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามถึงสารทุกข์สุกดิบ 

ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ เพื่อพยายามช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ ตลอด

จนน�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจมาใช้ในการพัฒนาและต่อยอดการให้บริการกับลูกค้าในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย

 2. กลยุทธ์การขยายธุรกิจ

  ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อไปยังเคร่ืองจักรกล

การเกษตรประเภทอืน่ๆ ดว้ย เชน่ รถแทรกเตอร ์เพ่ือจะท�าใหก้ารด�าเนินธรุกจิของบริษทัฯ ไม่พึง่พาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว และการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อลด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้า อากาศ หรือภัยธรรมชาติ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละปี

  นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายการเพิ่มพันธมิตรทางการค้า เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการตลาด 

เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น

 3. กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการตลาด

  บริษัทฯ ได้ออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

การจดังานและการออกรา้นกบัคูค่า้ของบรษิทัฯ เพือ่กระตุน้ใหล้กูคา้ตดัสนิใจซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารทางการเงนิของบรษิทัฯ 

ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

  อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัออกโปรโมชัน่ สทิธพิเิศษ ส�าหรับลูกค้าเก่า ทีม่ปีระวตักิารผ่อนช�าระด ีเพือ่การใช้บริการสินเชือ่ซ�้า 

และเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าอีกด้วย 

  นอกจากนัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการใหส้ว่นลดการช�าระคา่งวดส�าหรบัลกูคา้ทีช่�าระคา่งวดกอ่นก�าหนด ทัง้นีเ้พือ่เป็น 

การสนับสนุนและสร้างให้ลูกค้ารู้จักการมีวินัยทางการเงิน และมีแรงจูงใจในการช�าระเงินอีกด้วย

 4. กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์

  กลยุทธ์การประชาสมัพนัธจ์ะเนน้ใหล้กูคา้เกดิความเขา้ใจในการบรกิารดา้นสนิเชือ่ของบรษิทัฯ และการสรา้งโอกาส

ในการเข้าถึงแหลง่เงนิทนุในระบบใหก้บัลกูคา้ ท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายกลุม่ลกูคา้ทีย่งัไมเ่คยใชบ้รกิารใหเ้ปน็กลุม่ลกูค้า

ได้มากขึ้น และยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ทราบถึงบริการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

  บรษิทัฯ มชีอ่งทางการประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ตา่งๆ เชน่ ส่ือวทิยทุอ้งถิน่ วทิยชุมุชน การออกงานร่วมกบัคูค่า้ การลง 

โฆษณานิตยสาร การท�าป้ายโฆษณา แผ่นพับ การส่งข้อความทางโทรศัพท์ เป็นต้น และขยายการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Social Media มากขึ้น เพ่ือให้ตรงกับพฤติกรรมและ Life Style ของลูกค้า และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 5. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

  ในป ี2560 บรษิทัฯ ไดเ้นน้ความส�าคญัของการสร้างภาพลักษณอ์งคก์ร ทัง้น้ีเน่ืองจากประเภทของสินเชือ่ที่ใหบ้ริการ 

ได้เข้าไปจับกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร, พนักงานบริษัท, พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ

ในตลาด, ฯลฯ ดงันัน้การสือ่สาร การใหข้อ้มลูขา่วสารตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ ตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น ตอ่เนือ่ง รวดเร็ว 

ครอบคลุม และได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความทันสมัย มีการน�าเทคโนโลยี และ

โซเชียลมีเดียต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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  นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้ท�าการรีแบรนด์ดิ้งบริการสินเชื่อของบริษัทฯ ทั้งระบบ จากเดิมที่ใช้ชื่อบริษัทฯ และ

ชื่อสินเชื่อทีมีความแตกต่างกัน ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้ท�าการออกแบรนด์ “สินเชื่อ

สบายใจ” เพื่อแบรนด์สินเชื่อหลักของทางบริษัทฯ และออกซับแบรนด์ เพื่อใช้สนับสนุนบริการสินเชื่อที่จับกลุ่มเป้าหมาย

แต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการสื่อสาร และการจดจ�าแบรนด์ส�าหรับลูกค้า ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ออกแบรนด์

สินเชื่อ รวมทั้งสิ้น 5 แบรนด์ได้แก่ “สินเชื่อสบายใจ” ซึ่งเป็นแบรนด์หลัก, “สินเชื่อสบายใจเกษตรกร” บริการสินเชื่อส�าหรับ

กลุม่เกษตรกร, “สนิเชือ่สบายใจพนกังาน” บรกิารสนิเชือ่ส�าหรบักลุม่พนกังานบรษิทั, “สนิเชือ่สบายใจตลาด” บรกิารสนิเชือ่

ส�าหรับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการในตลาด, และ “สินเชื่อสบายใจอันดามัน” บริการสินเชื่อเช่าซื้อเรือเร็วส�าหรับกลุ่ม 

ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว 

 

 6. กลยุทธ์การรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยมีการสร้างแผนกบริการลูกค้า เพื่อรับเรื่อง

ร้องเรียน รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในประเด็นต่างๆ โดยลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้หลายช่องทาง เช่น 

ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทในพื้นที่, ผ่านเบอร์ Call Center ของบริษัท, ผ่านช่องทางเว็บไซต์, ผ่านช่องทางโซเชียล 

มีเดีย เช่น ไลน์ และเฟซบุ๊ค เป็นต้น 

  นอกจากน้ันแลว้ บรษัิทฯ ไดมี้การไปจัดงานรว่มกบัคูค่า้และพนัธมติรอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในงาน นอกจากจะเปน็ชอ่งทาง 

ให้ทีมงานของบริษัทฯ ได้พบปะ พูดคุย รับข้อเสนอแนะ ติชมต่างๆ จากลูกค้าโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดเตรียมของ

ที่ระลึก และของรางวัลพิเศษต่างๆ มอบให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อกับทางบริษัทอีกด้วย 

  ส�าหรับลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการสินเชื่อกับทางบริษัทฯ และมีประวัติการช�าระเงินที่ดี บริษัทได้มีการน�าข้อมูล 

มาวิเคราะห์ เพื่อน�าเสนอสินเชื่อที่ออกแบบในอัตราพิเศษกว่าให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมและปัจจุบันของบริษัท

 7. กลยุทธ์การรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและพันธมิตร

  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและพันธมิตร เนื่องจากคู่ค้าและพันธมิตร

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ลูกค้าทราบถึงบริการทางการเงินของบริษัท ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ค�าปรึกษาและแนะน�าบริการ

ดา้นสนิเชือ่ในเบ้ืองตน้ใหก้บัลกูคา้ และท�าใหล้กูคา้ตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชือ่ของบรษิทัฯ ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชมุ

หารอืเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูตา่งๆ และน�าปญัหาทีเ่กดิจากการด�าเนนิงานมารว่มกนัพจิารณาปรับปรงุและแกไ้ขอยา่งตอ่เนือ่ง 

รวมถงึการใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมตา่งๆ ของบริษทัคูค่า้และพนัธมิตรมาโดยตลอด เพือ่เปน็การกระชบัความสัมพนัธแ์ละ

สรา้งโอกาสในการท�าธรุกจิของบรษิทัฯ นอกจากนัน้ ยงัมกีารออกแคมเปญสินเชือ่พเิศษ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ และ

สอดคล้องกับแผนการตลาดที่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

 

 8. กลยุทธ์การพัฒนาและรักษาบุคลากร

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยจัดให้มีการอบรมและ

สัมมนาในหัวข้อที่หลากหลายอย่าง สม�่าเสมอแก่พนักงานทุกระดับรวมถึงระดับผู้บริหาร โดยมีทั้งการจัดฝึกอบรมภายใน

และส่งไปฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆ ในหลักสูตร ต่างๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร 

การจัดการ ฯลฯ บริษัทฯ ยังได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิด

ชอบเป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะในการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน บริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดอบรมประจ�าปี และเปิดโอกาสให้แก่พนักงานในการที่จะเข้ารับการ

อบรมจากสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร อย่างเต็มที่ในการหาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมส�าหรับพนักงาน

อีกทั้งได้วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณในการพัฒนา พนักงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ปี 

  นอกจากค่าจ้างที่เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้ โดย

พจิารณา จากความสามารถในการจดัหาและการจ่ายของบรษิทัฯ ทัง้ในปัจจบุนัและระยะยาว โดยจดัหาสวสัดกิารทีเ่สรมิสร้าง 

ความมั่นคง ในการด�ารงชีพของพนักงาน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการด�าารงชีพส่วนหนึ่ง อาทิเช่น 

สวัสดิการรักษาพยาบาล และทันตกรรม และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือค่าพาหนะ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

โดย ระยะสั้น ได้แก่ เงินค่าครองชีพพิเศษประจ�าปี (Bonus) ที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามผลการด�าเนินการของบริษัทฯ 

โดยจ�านวนการจ่ายสอดคล้องกับตลาดในธุรกิจเดียวกัน ส่วนในระยะยาว คือ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ อันมีวัตถุประสงค์

หลกัเพือ่เสรมิสร้าง ความม่ันคงในการด�ารงชพีของพนกังาน และเป็นหลกัประกนัในยามเกษยีณอายกุารท�างาน โดยบรษิทัฯ 

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน โดยจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 7 ของ

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน โดยเงื่อนไขของเงินสะสม เงินสมทบ และเงื่อนไขของการได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของ

เงินสมทบ เป็นไป ตามเงื่อนไขข้อบังคับที่ก�าหนด

นโยบายด้านราคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแนวโน้ม

อัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินและผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าซื้อและสินเชื่อประเภทอื่นๆ รวมถึงปัจจัย

ต่างๆ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้น�ามาก�าหนดรูปแบบสินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนช�าระของลูกค้าต่อไป ซึ่ง

ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่

  1. ต้นทุนดอกเบ้ียเงินกู้ของบริษัทฯ ในปัจจบุนัและแนวโน้มปัจจยัอืน่ๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อต้นทนุดงักล่าว เช่น  

   สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน

  2. ต้นทุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ

  3. รูปแบบสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อประเภทเดียวกัน (หรือใกล้เคียง) จากผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่นๆ 

  4. คุณสมบัติของสินทรัพย์ (รถ / เรือ / เครื่องจักรกลการเกษตร) ที่ใช้เป็นหลักประกันในการเช่าซื้อ ได้แก่ ประเภท 

   และยี่ห้อของสินค้า สภาพของสินค้า และอายุการใช้งานของสินค้า

  5. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค�้าประกัน (ถ้ามี)

ช่องทางการจำาหน่าย
 ในการให้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ ลูกค้าหรือผู้สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ, สินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การก�ากับฯ และสินเชื่อประเภทอื่นๆ ได้ทั้งสิ้น 3 ช่องทาง ได้แก่

 

 1. ติดต่อผ่านพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

  a. สินเชื่อเช่าซื้อ : ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าจะเป็นผู้ที่แนะน�า ให้ข้อมูลบริการสินเชื่อของทางบริษัทฯ แก่ลูกค้าผู้สนใจ 

   ในเบื้องต้น รวมถึงแนะน�าลูกค้าให้แก่บริษัทฯ

  b. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับฯ (สบายใจพนักงาน) : ผู้สนใจที่เป็นพนักงานของบริษัทนายจ้าง ซึ่งมีการ 

   เซ็นต์สัญญาความร่วมมือในโครงการสบายใจพนักงานไว้ร่วมกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

   บุคคลของบริษัทนายจ้าง เพื่อขอข้อมูลและสมัครขอสินเชื่อสบายใจพนักงานได้ โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

   ของบริษัทนายจ้าง จะท�าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ต่อไป

  c. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับฯ (สบายใจตลาด) : พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ประกอบการที่สนใจขอใช้บริการ 

   สินเชื่อสบายใจตลาด สามารถติดต่อผ่านทางบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการพื้นที่ตลาด ซึ่งบริษัท 

   บริหารจัดการพื้นที่ตลาดนั้นๆ ต้องมีการเซ็นต์สัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางบริษัทฯ ไว้แล้ว
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 2. ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจ�าอยู่ที่ศูนย์บริการ ณ ส�านักงานของผู้จ�าหน่ายสินค้า หรือ ส�านักงานของ

พันธมิตรทางธุรกิจ

 

 3. ติดต่อบริษัทฯ โดยตรงผ่านเบอร์ Call Center หรือผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ

  ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางที่ 1 และ 2 มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ เอง  

ที่มุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย และประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชน์ร่วมกัน

ทุกฝ่าย 

  อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ ได้

ด�าเนินการปรับปรุงระบบ Call Center ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าให้ครอบคลุมช่องทางดิจิตอลมาก 

ยิ่งขึ้น ตามพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์, การเพิ่มช่องทางการ

สื่อสารกับลูกค้าในโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คแฟนเพจของบริษัทฯ หรือช่องทาง LINE@ ของสินเชื่อแต่ละ

ประเภท ซึง่จะมเีจ้าหน้าทีข่องทางบรษิทัฯ คอยท�าหน้าที่ให้ข่าวสาร ตอบค�าถามต่างๆ รับเร่ืองร้องเรียน รวมไปถงึประสาน

งานแก้ไขปัญหาของลูกค้า ร่วมกับทีมงานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

การให้สินเชื่อ
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดกระบวนการท�างานของสินเชื่อ โดยครอบคลุมถึงนโยบายการให้สินเชื่อ การเผยแพร่นโยบายไปสู่

พนักงานปฏิบัติการ การก�าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ การทบทวนการให้สินเชื่อ ตลอดจนอ�านาจในการอนุมัติ

สินเชื่อ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

 ทั้งนี้ การอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับฯ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับฯ 

บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการประกอบธรุกจิสินเชือ่ส่วนบคุคลภายใตก้ารก�ากบัฯ และสินเชือ่

รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับฯ ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

แหล่งที่มาของเงินทุน
 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ ได้แก่

  1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ

  2. การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ตราสารหนี้ระยะยาว

  3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว และก�าไรสะสม

  ทัง้น้ีบรษิทัฯ มนีโยบายในการจดัหาแหลง่เงนิทนุใหส้อดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ เพือ่ใหบ้ริษทัฯ มสีภาพ 

คลอ่งและมอีตัราหน้ีสนิตอ่ทุนท่ีเหมาะสม โดยค�านึงถงึความเพยีงพอของเงนิทนุ ตน้ทนุหรอือตัราดอกเบีย้ และความเหมาะสม 

ของกระแสเงินสด เป็นต้น
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 แหล่งที่มาของเงินทุน

31	ธันวาคม	2560 31ธันวาคม	2559 31	ธันวาคม	2558

มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ มูลค่า
(ล้านบาท)

ร้อยละ

แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินกู้ยืม 1,152.21 77.54 498.97 59.97 607.64 64.80

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 180.00 12.11 - - - -

 เงนิกูย้มืระยะสัน้อืน่จากบุคคลและบรษิทัอืน่ - - - - - -

 หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน - - - - -

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง 

  ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี
- - - - 8.33 0.89

 หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึง  

  ก�าหนดช�าระเกินกว่า 1 ปีี
199.92 13.45 - - 299.60 31.98

 หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีหลักประกัน 772.29 51.98 498.97 59.97 299.11 31.93

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - - -

ส่วนของผู้ถือหุ้น 333.68 22.46 333.02 40.03 329.74 35.20

รวมแหล่งที่มาของเงินทุน 1,485.89 100.00 831.99 100.00 936.78 100.00

 

  ทัง้น้ีบรษิทัฯ มนีโยบายในการจดัหาแหลง่เงนิทนุใหส้อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการใชเ้งินและระยะเวลาการใชเ้งนิ 

เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มสีภาพคลอ่งและมอีตัราหนีส้นิตอ่ทนุทีเ่หมาะสม อาทเิชน่ การเพิม่ทนุและการหาแหล่งเงินกูท้ีม่รีะยะเวลา

สอดคล้องกับอายุลูกหนี้ที่มีการปล่อยสินเชื่อ

 
เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
  ในปี 2560 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อชั้นแนวหน้า ที่มีประเภทสินเชื่อที่หลากหลาย ตอบ

สนองความตอ้งการของลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการใชบ้รกิารสนิเชือ่ไดค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้ โดยเนน้การบรกิารลกูคา้ใหม้คีวาม

สะดวก รวดเร็ว สร้างความประทับใจด้วยบริการที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ โดยอาศัยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์

และมีความเขา้ใจ รวมถงึมรีะบบการจดัการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม และ

โปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการของทางบริษัทฯ ตลอดจนการเพิ่มฐานกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ โดยผ่านการเพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเครือข่ายในการร่วมประกอบธุรกิจ

  มีการน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาประยกุต์ใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร ก�าหนดแผนงานระยะยาวในการ 

Go Digital เพื่อย้ายระบบการให้บริการสินเชื่อของทางบริษัทฯ ไปอยู่ในแพลทฟอร์มที่ง่าย สะดวกสบาย สามารถเข้าถึง

ได้เอง ผา่นชอ่งทางอินเตอรเ์นต็ รวมถงึศกึษาการน�าแอพพลเิคชัน่บนมอืถอืมาประยกุต์ใชเ้พือ่ใหล้กูคา้สามารถท�าธรุกรรม

ด้านสินเชื่อต่างๆ ได้ด้วยตัวเองในอนาคต

  บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัและมุง่มัน่ทีจ่ะมสีว่นร่วมในการพฒันาหว่งโซอ่ปุทานของบริษทัฯ ทัง้ในดา้นของการส่ือสาร 

การพัฒนากระบวนการท�างาน และการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม
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  บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึคญัเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และใหค้วามส�าคญัในการบรหิารจดัการขอ้มลู

เพื่อตอบสนองทางธุรกิจ ลูกค้าภายนอกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้มีการวางแผน 3 ปีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ

อุปกรณ์ที่เป็นศูนย์กลาง เครือข่ายการท�างาน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ในการเสริมสร้างศักยภาพของคนท�างาน

ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 3 ด้านหลัก  

   1. G-Trust การสร้างความเชื่อมั่นในทางระบบให้ตอบสนองความต้องการในทุกด้าน และพร้อมที่จะสนับสนุน 

    ธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

   2. S-Sale สร้างระบบที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในงานขายและง่ายต่อการใช้งานให้กับทีมงานฝ่ายขายได้มี 

    ฝ่ายขายท�างานได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า และเพิ่มการท�างานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปให้ 

    มากยิ่งขึ้น

   3. C-Quest การสร้างระบบเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าให้สามารถเข้าถึงบริษัทฯ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของ 

    ลูกค้าเอง เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า

  

  เป้าหมายหลักของทีมงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการเตรียมความพร้อมให้องค์กรเปลี่ยนแปลงรับการ

ท�างานในยุคดิจิตัล (Digital Transformation) ด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยปรับกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตอบสนองและสร้างคว่ามพึงพอใจแก่ลูกค้า รวมถึงสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสูงสุดอีกด้วย 

  1. การบริหารจัดการทีมงานฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ - ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวม 

   ทัง้ฝา่ยทรพัยากรบคุคลไดม้กีารพฒันาก�าลังคน เพือ่รองรับการท�างานทีส่นับสนุนโลกดจิติอล และเพือ่ใหท้มีงาน 

   มีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับสนับสนุนให้ผู้ใช้งานระบบสามารถ 

   ใช้งานในทุกระบบ ทุกมิติได้อย่างต่อเนื่อง

  2. การพัฒนาระบบท�างานหลัก (Core System) สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล - เพื่อให้รองรับการท�างาน 

   ส�าหรับลูกค้าที่จะเพ่ิมมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของตลาดซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถท�างานตาม 

   กระบวนการที่ก�าหนด ที่จะช่วยลดความผิดพลาด ซ�้าซ้อน ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและความปลอดภยัของระบบเครอืขา่ย (Network & Security) - ฝา่ยบรหิารเทคโนโลย ี

   และสารสนเทศได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย (Network) และเพิ่มเติมอุปกรณ์ Firewall เพื่อเพิ่มเติม 

   ประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Security) ในการท�างาน

  4. บริหารจัดการทรัพยากรปัจจุบัน (Resource Optimize Management) - ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

   ไดท้�าการส�ารวจเครือ่งมอืและอุปกรณ์ในปจัจบุนั เปน็แยก จ�าแนกทรพัยส์นิ เพือ่เกบ็เปน็ขอ้มลูและซอ่มแซมใน 

   สว่นทีม่ปัีญหา โดยในบางอุปกรณ์ไดท้�าการ เปลีย่นและปรบัปรงุการใหพ้รอ้มใชง้านอยูต่ลอดเวลา เชน่ อปุกรณ ์

   คอมพิวเตอร์, โน้ตบุค, ปริ้นเตอร์, สแกนเนอร์, CCTV, WIFI และอื่นๆ เป็นต้น

  5. การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ (Call Center & IVR) - เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหาร 

   เทคโนโลยแีละสารสนเทศมกีารพฒันาระบบ Call Center & IVR เพือ่รองรับการท�างานดา้นการใหบ้ริการรองรบั 

   การติดต่อจากลูกค้าภายนอก ผ่านระบบโทรศัพท์ เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติดต่อบริษัทฯ   

   ได้ตลอดเวลาท�าการ

  บริษัทฯ จะได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนาบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรเปลี่ยนแปลงรับการท�างานในยุคดิจิตัลต่อไป
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 ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

	
	 1.	ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์

 1.1  ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ สินเชื่อเช่าซื้อ เครื่องจักรกลการเกษตร และเรือท่องเที่ยว 

  ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่ได้อยู่ภายใต้ก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย

สถานการณ์ปัจจุบันการแข่งขันยังคงไม่รุนแรงเท่าธุรกิจสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จึงยังอาจมีความเสี่ยงที่จะ

มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความช�านาญด้านสินเชื่อเคร่ืองจักรกล

การเกษตรมาเข้าปีที่ 13 จึงมีจุดแข็งที่จะป้องกันคู่แข่งรายใหม่ๆ ได้ อีกทั้งบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ท�าความเข้าใจการท�าการ

เกษตรของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ มกีารปรบัการก�าหนดระยะเวลาการผ่อนช�าระให้สอดคล้องกบัฤดกูาลเกบ็เกีย่วผลผลติ

ที่แตกต่าง หลากหลาย เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งเงินเพื่อช�าระหนี้ได้ตามรอบช�าระ ซึ่งถือเป็นลดความเสี่ยงที่ลูกค้า

จะไม่สามารถช�าระค่างวดสินเชื่อได้ อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรรายใหญ่ คือ 

พนัธมติรกลุม่กษตรพฒันา ซึง่บรษิทัฯ กม็กีลยทุธ์การรกัษาความสัมพนัธ์กบัพนัธมติรอย่างเหนยีวแน่น ผูบ้ริหารระดบัสงู 

มีการออกเย่ียมเพือ่รบัทราบปัญหาอย่างสม�า่เสมอ และแก้ไขปัญหาให้คูค้่าโดยทนัท ีเพราะบรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัคูค้่า 

และลกูค้าของคูค้่าอย่างส�าคญัสงูสดุ และยงับรหิารความสมัพนัธ์ด้วยการเพิม่ช่องทางการขยายธรุกจิของงคูค้่าด้วยการ

ขยายการให้สินเชื่อไปเพื่อซื้ออะไหล่ สินเชื่อเพื่อซ่อมแซม ฯลฯ อีกด้วย 

  กลางปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ซี เอ็น เอช เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการขยายธุรกิจ

สนิเชือ่เช่าซือ้เพือ่ให้สามารถสนบัสนนุเกษตรกรให้ครบวงจร รวมถงึในช่วงปลายปี บริษทัฯ ก็ได้ขยายฐานธรุกจิสินเชือ่

เช่าซื้อไปที่เซคเตอร์การท่องเที่ยว คือการให้สินเชื่อเช่าซื้อเคร่ืองยนต์ในเรือน�าเที่ยวภาคใต้ โดยผู้บริหารได้เดินทาง 

ไปดูความเป็นไปได้ของธรุกจิ ไปท�าความเข้าใจพืน้ทีแ่ละวถิชีวีติของผูค้นทีต้่องการสนิเชือ่ ได้วเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งต่างๆ 

จึงสามารถก�าหนดสินเชื่อเช่าซื้อแบบที่มีการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างดี รวมถึงการมีหลักประกันที่ช่วยลดความเสี่ยง

อีกด้วย

 1.2  ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ

  ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการ 

สนิเชือ่สว่นบคุคลไดร้บัจะสงูกวา่สนิเชือ่บตัรเครดิต โดยผู้ประกอบธรุกจิสินเชือ่ส่วนบคุคลภายใตก้ารก�ากบัมทีัง้ผู้ประกอบ

การที่เป็นสถาบันการเงิน และมิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) เข้ามาแข่งขันในธุรกิจประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 และ 2560 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับยังคงมีการเติบโตจาก 332,996 ล้านบาท เป็นจ�านวน 

354,294 ล้านบาท ตามล�าดับ และมีจ�านวนบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 12.18 ล้านบัญชี ในปี 2559 เป็นจ�านวน 12.78 ล้าน

บัญชี ตามล�าดับ 

(ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย ttp://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=803&language=th))

  เพราะธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสในการสร้าง 

รายไดเ้พิม่ บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิสินเชือ่ส่วนบคุคลภายใตก้ารก�ากบั จากกระทรวงการคลังเมือ่วนัที ่14 

ตลุาคม 2558 และเริม่ใหบ้รกิารสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก�ากบัเม่ือวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ทีผ่่านมา และในปทีีผ่่านๆ มา 

ได้เริม่ปลอ่ยสนิเชือ่สว่นบคุคลใหก้บัพนกังานของบรษิทัฯ ทีเ่ซน็ตบ์นัทกึขอ้ตกลง (MOU) ภายใตช้ือ่ “สบายใจพนกังาน”  

ซึ่งบริษัทฯ ก็ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงในการแข่งขันในธุรกิจนี้ โดยทีมบริหารความเสี่ยงได้ศึกษาข้อมูล 

ปัจจัยความเสี่ยง
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วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และก�าหนดเงื่อนไข คุณลักษณะของผู้ขอสินเชื่อ โดยเริ่มจากลูกค้ากลุ่มเก่า แต่ก็ยังคง 

การวิเคราะห์สินเชื่อจากประวัติข้อมูลการเงินอย่างละเอียด และร่วมกับฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ ลูกค้าให้มีกระบวนการ

ชว่ยบบรหิารความเสีย่งดว้ย โดยทีผ่า่นมา “สบายใจพนักงาน” มีสัดส่วนสูงทีสุ่ดในสินเชือ่ส่วนบคุคล และมีอัตราคณุภาพ

ลูกหนี้ดีสูง มากกว่า 95% อีกด้วย

  เช่นเดยีวกนักบัการขยายฐานสนิเชือ่ส่วนบคุคลฯ ให้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนและค่าแผงขายสินค้า ให้กลุ่มพ่อค้า

แม่ค้า โดยเริม่โครงการแรกทีต่ลาดสดคลองเตย และหลงัจากการลงพืน้ที ่เกบ็ข้อมลู และเข้าใจความต้องการของลกูค้า 

ทีมงานจึงสามารถออกแบบสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ “สบายใจคลองเตย” ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะ 

การค้าขายสินค้าประเภทต่างๆ ของพ่อค้า แม่ค้า รวมไปถึงสามารถออกแบบการบริหารลูกหนี้กลุ่มตลาดเฉพาะทีมได้

อย่างเหมาะสมอีกด้วย ปัจจุบันมีลูกค้าจากกลุ่มตลาดมากกว่า 400 ราย และและในปีนี้ 2561 บริษัทฯ มีแผนในการ

ขยายตลาดไปยังตลาดขนาดใหญ่อ่ืนๆ เพิ่มเติม โดยจะยังคงใช้กลยุทธ์วิธีการท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

แต่ละตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 1.3  ความเสี่ยงด้านการตลาดและกลยุทธ์ใน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

  การก�ากับดูแลสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยประกาศฉบับที่ 58 เรื่องสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภาย

ใต้การก�ากับ เรื่องการก�าหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้ออกประกาศ เรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อ

การประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และ

ใหบ้คุคลธรรมดาที่ไมม่ทีรพัย ์หรอืทรพัยส์นิเปน็หลักประกนัใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูเพือ่น�าเงินลงทนุไปใชใ้นการ

ประกอบอาชีพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับยังคงมีการเติบโตเพิ่ม

ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจาก 1,435 ล้านบาท เป็นจ�านวน 4,777 ล้านบาท ตามล�าดับ 

(ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=876&language=th)

 การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แม้นว่าจะมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นจ�านวนมาก แต่ยังคง

มีการแข่งขันในธุรกิจที่ไม่รุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายใช้กลยุทธในการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าของตนเองเป็น

หลกั ประกอบกบัสถาบนัการเงนิขนาดใหญย่งัไมเ่ขา้มาใหบ้ริการสินเชือ่นาโนไฟแนนซด์งักล่าว ดงันัน้การใหบ้ริการสนิ

เชื่อนาโนไฟแนนซ์จึงจะเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายและต่อยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง 

เช่นกัน

 แต่ด้วยบริษัทฯได้ตระหนักถึงการแข่งขันและความเสี่ยงของการท�าธุรกิจนี้ บริษัทฯ จึงเลือกที่จะเริ่มเสนอ 

สนิเชือ่นาโนไฟแนนซ์ใหก้บักลุม่ พอ่คา้ แมค่า้เจา้ของแผงคา้ เจา้ของวนิรถเขน็ทีมี่ทีอ่ยู่หลักแหล่งทีต่ลาดคลองเตยกอ่น 

เพราะเป็นกลุ่มที่บริษัทฯ มีความใกล้ชิดกับลูกค้าและยังมีพันธมิตรในการด�าเนินธุรกิจนี้ จึงท�าให้มั่นใจในประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงส�าหรับเชคเตอร์นี้เช่นกัน 

 

	 2.	ความเสี่ยงด้านการเงิน
 2.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

  เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ 

มาจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรับของสินเชื่อที่บริษัทฯ ก�าหนดเป็นอัตราคงที่ กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทฯ  

ท่ีกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิทีก่�าหนดเปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตวั และจากตลาดตราสารหนีท้ีก่�าหนดเปน็อตัราดอกเบีย้คงท่ี 

ซึง่ท�าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราดอกเบีย้ บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างการกูยื้มเงินโดยการออก
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ตราสารหน้ีระยะยาว ซึง่ก�าหนดเปน็อตัราดอกเบีย้แบบคงที ่โดยบริษทัฯ มนีโยบายในการจดักระแสเงินสดรับ (เงินกูย้มื 

จากตลาดตราสารหนี)้ และกระแสเงนิสดจา่ย (การใหสิ้นเชือ่) อย่างระมัดระวงั นอกจากน้ี บริษทัฯ สามารถลดความเสีย่ง 

จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืจากการท�าสญัญาใหม ่ซึง่จะมกีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้รบัสนิเชือ่ใหมเ่พือ่ให้ 

สอดคล้องกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมในขณะน้ันได้จึงช่วยลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้ในระดับ

หนึ่ง ในขณะเดียวกันหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีแนวโน้มที่ลดลงจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 

 2.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้ยืม

  แหลง่เงนิกูย้มืเพือ่น�ามาใหส้นิเชือ่แกลู่กคา้ของบรษิทัฯ มาจากเงนิกูย้มืจากตลาดตราสารหนี ้โดยการออกหุน้กู ้

ระยะยาว ทัง้นีบ้รษิทัฯ ตอ้งด�ารงอตัราสว่นของหน้ีสินตอ่ส่วนของผู้ถอืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ณ วนัส้ินงวดบญัชขีอง

ผู้ออกหุน้กู้ ตามงบการเงนิรวมของผูอ้อกหุน้กูท้ี่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีลว้ เปน็อตัราสว่นไมเ่กนิ 5:1 (หา้ตอ่หนึง่) 

เท่าตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งหากบริษัทฯ มีแนวโน้มอัตราส่วนหนี้สินต่อ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นและใกล้เคียงอัตราดังกล่าว บริษัทฯ อาจพิจารณาลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลง 

หรอือาจพิจารณาปรบัการด�ารงอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ใหเ้หมาะสมตอ่การด�าเนนิธรุกจิและคา่เฉลีย่ใน

อุตสาหกรรมในขณะนั้น หรืออาจพิจารณาเพิ่มทุน อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามนิยามของข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่อัตรา 2.91 เท่า 

 2.3  ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องระหว่างระยะเวลาการให้สินเชื่อกับแหล่งเงินทุน

  เนื่องจากการให้สินเชื่อหลักของบริษัทฯ มาจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งโดย

ปกติของการให้สินเชื่อเช่าซื้อ จะเป็นการให้สินเชื่อเช่าซื้อที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ในขณะที่แหล่งเงินทุนส่วนหน่ึงของ 

บริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหน้ี จึงอาจมีความเส่ียงจากความแตกต่างกันของระยะ

เวลา และอาจท�าให้กระแสรายรบัและรายจ่ายไม่สอดคล้องกนั และอาจน�าไปสู่การขาดสภาพคล่องในการด�าเนนิงานได้ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาว เพื่อ

ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ ที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาการให้สินเชื่อ 

ในเดือนเมษายน เดือนพฤศจิกายน 2558 เดือนเมษายน 2559 เดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาว

จ�านวน 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี, 100 ล้านบาท อายุ 5 ปี 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี และ 354.50 ล้านบาท อายุ 2 ปี 

ตามล�าดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอายุลูกหนี้เฉลี่ย 

3.86 ปี, 3.61 ปี และ 3.55 ปี ตามล�าดับ ในขณะที่มีอายุเจ้าหนี้เฉลี่ย 2.69 ปี, 3.40 ปี และ 2.58 ปี ตามล�าดับ  

การด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ลดความแตกต่างของระยะเวลาในการปล่อยสินเชื่อและการกู้ยืมเงินลงได้ 

ตลอดจนสามารถบริหารจัดการแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและช่วยลดความเสี่ยงจกการขาดสภาพคล่องลงได้

2.4  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนด 

  บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Call Option) ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน

ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะของบริษัทฯ เท่านั้น ผู้ลงทุนจึง

มีความเสี่ยงในการได้รับช�าระหนี้คืนก่อนก�าหนด ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือช�าระคืนเงินต้นหุ้นกู้ 

ทัง้จ�านวนหรือบางสว่น (และไมว่า่ในคราวเดยีว หรอืหลายคราว) กอ่นวนัครบก�าหนดไถถ่อนหุน้กู ้เริม่จาก (และรวมถงึ) 

วันครบรอบปีที่ 1 ของอายุหุ้นกู้ โดยวันที่จะมีการช�าระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดดังกล่าวจะต้องตรงกับ 

วันครบก�าหนดช�าระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใดๆ) เท่านั้น ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาสภาวการณ์โดยรวม และปัจจัยต่างๆ เป็นหลัก อย่างไรก็ดี การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดดังกล่าวอาจ
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ท�าใหผู้ล้งทนุไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามทีผู่ล้งทนุคาดไว ้และผูล้งทนุยงัไดรั้บความเส่ียงจากการลงทนุตอ่ อนัเนือ่งมาจาก

การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงนิ ซึง่จะสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมส่ามารถน�าเงนิตน้และดอกเบีย้ที่ไดร้บัจากการ

ไถถ่อนหุน้กูด้งักลา่วไปลงทนุตอ่ภายในอัตราผลตอบแทนทีค่าดหวงัในระดบัเดมิทีเ่คยไดรั้บและยงัส่งผลตอ่ผลตอบแทน

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยนั้นๆ ด้วยแม้ว่าบริษัทฯ จะช�าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 

ของจ�านวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนก็ตาม

	 3.	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	
 3.1  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร

  บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งพึ่งพิงกลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร 

รายใหญ่ คือ กลุม่เกษตรพฒันา จากการปลอ่ยสนิเชือ่เครือ่งจกัรกลการเกษตรในแตล่ะป ีโดยครอบครวัหยกอบุลซึง่เปน็

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือกลุ่มเกษตรพัฒนา (กลุ่มเกษตรพัฒนาประกอบด้วยบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม 

จ�ากัด และบริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จ�ากัด อันเป็นกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องเกี่ยวนวดข้าว) ไม่มีความ

สมัพันธ์ในฐานะทีเ่ปน็กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคมุรวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบคุคลดงักลา่วของบริษัทฯ 

มีฐานะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.54 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ปัจจุบันกลุ่มเกษตรพัฒนา 

มีการจ�าหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรผ่านบริษัทฯ เป็นหลัก ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 จากยอดขายรวมของกลุ่ม

เครื่องจักรกลการเกษตร จึงอาจท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการจัดหาสินค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อในอนาคตหากผู้ผลิต 

ดังกล่าวลดการท�าธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลักมา

จากการจ�าหน่ายสินค้าของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯได้สร้างมูลค่าเพิ่มและความภักดี

ใหก้บัสนิคา้ของผูผ้ลติดว้ยการเพิม่บรกิารสนิเชือ่ดา้นตา่งๆใหก้บัสินคา้และลูกคา้ เชน่ สินเชือ่เพือ่ซือ้อะไหล่ สินเชือ่เพือ่

ซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร สินเชื่อเพื่อออกรถคันใหม่ เป็นต้น ซึ่งบริการที่แตกต่างและหลากหลายเหล่านี้ เป็น

ประโยชน์และสามารถขยายฐานลูกค้าให้กับผู้ผลิตได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจที่พึ่งพากันและกัน อีกทั้ง

บรษิทัฯ และผูผ้ลติเปน็พนัธมติรดา้นธรุกจิทีท่�าการคา้ตอ่เนือ่งมาอยา่งยาวนานและมเีปา้หมายการท�าธรุกจิอยา่งเดยีวกนั 

คือ ความส�าเร็จของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯและพันธมิตรสามารถด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องกันไปได้

 3.2  ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรที่ยึดคืนมา

  ในกรณีที่ลูกหน้ีผิดนัดช�าระหน้ีเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งเตือนพร้อม 

คา่ปรบัใหแ้กล่กูหนีม้าช�าระหนี ้ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ จะมเีจา้หนา้ทีฝ่า่ยลกูคา้สมัพนัธต์ดิตอ่เขา้พบลกูหนีเ้พือ่หาแนวทาง

แกไ้ขรว่มกนั โดยหากลกูหน้ีไมส่ามารถด�าเนินการแกไ้ขตามแผนงานทีร่่วมก�าหนดไวไ้ด ้บริษทัฯ จะเจรจาเพือ่ใหลู้กหนี ้

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรคืนให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ก�าหนดให้ลูกหนี้สามารถติดต่อไถ่ถอนเคร่ืองจักรกล

การเกษตรได ้และเมือ่พน้ก�าหนดระยะเวลาไถถ่อนแลว้ บรษิทัฯ จะด�าเนนิการประกาศขายทอดตลาดใหก้บัผูท้ีส่นใจติดต่อ

ขอซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรดังกล่าว หากการขายทอดตลาดไม่เพียงพอต่อการช�าระหนี้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้อง 

ส่วนที่เหลือจากลูกหนี้ และ/หรือผู้ค้�าประกันได้ ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องหนี้ส่วนที่เหลือได้ บริษัทฯ จะ

รบัรูผ้ลขาดทนุจากการขายเครือ่งจักรกลการเกษตรทีย่ดึมา โดยราคาการขายทอดตลาดจะขึน้กบัสภาพ อายกุารใชง้าน 

และความนิยมของเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงขึ้นกับสภาพของตลาดและความต้องการในขณะนั้น นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังมีฐานข้อมูลเพื่อติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ที่มีความสนใจซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ใช้งานแล้ว (มือสอง)  

เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจ�าหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้จากการยึดมาอีกช่องทางหนึ่ง
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    อน่ึงบรษิทัฯ พจิารณาการปลอ่ยสนิเชือ่เคร่ืองจกัรกลการเกษตรทีเ่ปน็ความตอ้งการและเปน็ทีน่ยิมของตลาด 

เพื่อลดผลกระทบจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดคืนมา

    อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  ไดมี้การตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญไวอ้ยา่งเพยีงพอ และสามารถบริหารจดัการความเสีย่ง 

จากผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ประกอบกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความ

ซื่อตรงในการช�าระหนี้ 

 3.3  ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกัน และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบ

ไม่มีหลักประกัน ซึ่งบริษัทฯ มีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานในการสอบทานการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าที่ได้รับสิน

เชื่อจากบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รับเงินครบถ้วนตามสัญญา และในการช�าระเงินของลูกค้า บริษัทฯ ก�าหนดให้

ลูกค้าช�าระเงินผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้เท่านั้น และเมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบการช�าระเงินของลูกค้าแล้ว  

จะท�าการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบและออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า ประกอบกับบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและการ

สอบทานระบบการรับเงิน-จ่ายเงิน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยตรวจพบการกระท�าการทุจริตของพนักงานแต่อย่างใด

   ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มโครงสร้างการบริหารด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้มีการวางแผนงานการตรวจ

สอบระบบ กระบวนการท�างาน และรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดจากการที่ลูกค้าไม่ได้รับความ

สะดวกในการให้บริการ หรือมีปัญหาในการใช้บริการสินเชื่อ หรือต้องการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด โดยลูกค้าสามารถ

แจ้งข้อมลูผ่านช่องทางตามทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว้ โดยบริษทัฯ ได้ก�าหนดให้มวีธิกีารบริหารและผูรั้บผดิชอบในการจดัการ 

ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดดังกล่าว โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับร้องเรียนและไม่ได้รับแจ้ง

เบาะแสการกระท�าผิดแต่อย่างใด

 3.4  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำานาญเฉพาะ

   ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร หรือสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์สินเชื่อและเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีความช�านาญ มีประสบการณ์ในการท�าความเข้าใจสภาพธุรกิจเกษตรกรรม 

ตลอดจนลกูค้ากลุม่เป้าหมายซึง่มลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากกลุ่มลูกค้าทีม่รีายได้จากเงินเดอืนประจ�า หรือ พ่อค้าแม่ค้า

ในตลาด รวมถึงลูกค้าจากธุรกิจการท่องเที่ยว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงเรื่องความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะเฉพาะด้านของบุคลากร ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯในระยะสั้นได้ ด้วยการจัดวางระบบ 

การท�างานและคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการสนับสนุนให้มี

การแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง รวมทั้งสามารถท�าให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าใหม่

ท�างานได้อย่างถกูต้องในเวลาอันรวดเรว็ นอกจากนี ้บรษิทัฯยงัมกีารจงูใจให้บคุลากรท�างานอยูก่บับรษิทัฯ ในระยะยาวด้วย

รูปแบบผลตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี และมีความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การงาน

	
	 4.	ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

 4.1  ความเสี่ยงต่อผลการดำาเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ค้างชำาระเกินกำาหนด

  เนื่องจากฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมักจะมีรายได้จากการเพาะปลูกพืชผลทางการ

เกษตร จึงท�าให้ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง การระบาดของศัตรูพืช หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ของภาครัฐเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตร หรือปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรมีความผันผวน อาจก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระคืนหนี้ได้ ธุรกิจนี้จึงอาจมีความเส่ียงจากสินเชื่อที่ค้างช�าระเกินก�าหนด
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หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อและการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี อย่างไรก็ดี

กระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อบริษัทฯ มีการใช้ระบบเกณฑ์การให้คะแนนเครดิต (“Credit Scoring”) และการวิเคราะห์

กระแสเงินสด (“Cash Flow Analysis”) นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 2.50 ของ

ลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อควบคู่กับการประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ อายุของลูกหนี้ และการคาดการณ์

เกีย่วกบัการช�าระหนี้ในอนาคตของลกูค้าและมลูค่าของหลักทรัพย์เช่าซือ้เมือ่มกีารยดึแล้วน�ามาเปรียบเทยีบกบัเกณฑ์

ที่ก�าหนดและจะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยทางบัญชีเมื่อลูกหนี้มียอดค้างช�าระเกินกว่า 3 งวดเงินขึ้นไป โดยหากพิจารณา

ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้สุทธิที่ค้างช�าระเกินกว่า 3 งวด และลูกหนี้สุทธิที่อยู่

ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย เป็นจ�านวน 137.77 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 123.90 ล้านบาท 

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนรวมทั้งให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินเชื่อโดย 

การตรวจสอบข้อมลูของลกูค้า กล่าวคอื บรษิทัฯ ได้พฒันาระบบฐานข้อมลูของลกูค้าจากการท�าธรุกรรมในอดตี ตลอด

จนเก็บรวบรวมข้อมลูบคุคลทีเ่กีย่วข้องในการประกอบอาชพี เช่น ข้อมลูนายหน้ารถเกีย่วนวดข้าว ข้อมลูคนขบัรถเกีย่ว

นวดข้าวผ่านระบบงานสารสนเทศ ท�าให้บรษิทัฯ สามารถกลัน่กรองคณุภาพลกูหนี้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยการตรวจ

สอบประวตักิารช�าระหน้ีจากฐานข้อมูลของลกูหนีท้ีม่อียู ่นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายประกอบธรุกจิเพือ่ป้องกนั

ความเสี่ยงจากลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนด โดยได้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและหลักประกัน บริษัทฯ จึง

ได้ก�าหนดมาตรการส�าคัญในการประกอบธุรกิจ เช่น ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน และเข้มงวดทุก

ขั้นตอน รวมถึงการก�าหนดเงินดาวน์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้และหลักประกันแต่ละราย นอกจากนี้บริษัทฯ

ยังให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมโดยอาศัยระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) 

ซึ่งมีระบบให้เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยตรงกับลูกค้า และคณะกรรมการ

บริหารสินเชื่อเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่ออีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯ รวมทั้งมี

ระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารสินเชื่อเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกดิการค้างช�าระค่างวดเป็นจ�านวนมาก บรษิทัฯจงึสามารถลดและป้องกนัความเสีย่งจากลกูหนีท้ีค้่างช�าระ

เกินก�าหนดได้

ส�าหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างทีมบริหารการจัดเก็บหนี้โดยแบ่งทีม

บริหารเฉพาะกลุ่ม ก�าหนดให้มีการแจ้งเตือนข้อมูลการช�าระให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังคงต้อง

พัฒนากระบวนการต่างๆ ในการบริหารสินเชื่อค้างช�าระให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างสม�่าเสมอ

 5.	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
 5.1  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ

  ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ถูกก�ากับโดยส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผูบ้รโิภค (“สคบ.”) ซ่ึงก�ากบัดแูลสญัญาเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค และมไิด้อยูภ่ายใต้การก�ากบัดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ทั้งนี้ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเข้ามาก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 

เช่าซือ้เพ่ือควบคมุให้การด�าเนนิงานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั อาจส่งผลกระทบต่อทกุบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิสนิเชือ่เช่าซือ้ 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใช้ก�ากับสถาบันการเงิน เช่น หลักเกณฑ์การจัดชั้น

และการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน นโยบายการรับรู้และหยุดรับรู้รายได้ และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 

สคบ. ดังนั้นบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเข้ามาก�ากับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ
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  ส�าหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 

ภายใต้การก�ากับอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน เช่น คุณสมบัติของ 

ผูใ้ช้บรกิาร การก�าหนดวงเงนิ การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ การรับข้อร้องเรียน การตดิตามทวงถาม 

เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่าง

เคร่งครัด และหากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแก้ไข และ/หรือออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อ

ส่วนบคุคลภายใต้การก�ากบั และสนิเชือ่รายย่อยเพือ่การประกอบอาชพีภายใต้การก�ากบั บริษทัฯ กจ็ะมกีารปรับเปลีย่น

แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ลำาดับที่ ชื่อ	-	สกุล จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท สองน�้า จ�ากัด 50,100,000 25.05

2 นายชาคริต สุวรรณโชติ 9,999,900 5.00

3 นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา 9,655,500 4.82

4 นายพรชัย จารุเมธี 5,530,000 2.76

5 นางสาววราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 5,210,000 2.60

6 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จ�ากัด 3,595,305 1.79

7 นางหัสดี ประจักษ์ธรรม 3,100,000 1.55

8 นายทวี โฆษิตจีรนันท์ 2,850,000 1.42

9 นางสาวพัชรี มาบุญญานนท์ 2,759,300 1.38

10 นางปริญญา ขันเจริญสุข 2,447,800 1.22

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 95,247,805 47.59

11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 104,752,195 52.41

รวม 200,000,000 100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดท�าโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับงบ 

การเงนิเฉพาะกจิการ และหลงัหกัเงนิส�ารองต่างๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายและบริษทัได้ก�าหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผล
น้ันไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ 
ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ใดในอนาคต และปัจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องในการบริหารงานของบริษทัฯตามทีค่ณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ 
ด�าเนินงานปี 2556 โดยจ่ายเงินปันผลปกติหุ้นละ 0.11 บาท และเงินปันผลพิเศษอีกหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.73 ของก�าไรสุทธิ

โครงสร้างการถือหุ้น	
และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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n	 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556 โดยจ่ายเงินปันผล 
 เป็นเงินสดในอัตราหุน้ละ 0.075 บาท เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2556 (บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนทีเ่รยีกช�าระแล้วจ�านวน  
 75,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

n	 การจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดครึ่งปีหลัง ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556 โดยจ่าย 
 เงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07375 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียก 
 ช�าระแล้วจ�านวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ 
ด�าเนินงานปี 2557 โดยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.86  
ของก�าไรสุทธิ

n	 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 โดยจ่ายเงินปันผล 
 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วจ�านวน  
 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

n	 การจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดครึ่งปีหลัง ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557 โดยจ่าย 
 เงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียก 
 ช�าระแล้วจ�านวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ 
ด�าเนินงานปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.45 ของ
ก�าไรสุทธิ

n	 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 โดยจ่ายเงินปันผล 
 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วจ�านวน  
 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท)

n	 การจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดครึ่งปีหลัง ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558 โดยจ่าย 
 เงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเงินปันผลพิเศษอีกหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียก 
 ช�าระแล้วจ�านวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  
 0.50 บาท)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ 
ด�าเนินงานปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.68  
ของก�าไรสุทธิ

n	 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559 โดยจ่ายเงินปันผล 
 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วจ�านวน  
 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท)

n	 การจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดครึ่งปีหลัง ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 โดยจ่าย 
 เงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระ 
 แล้วจ�านวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดังนี้
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมจ�านวน 

5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 8  ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา ประธานกรรมการ

2. นายยงยุทธ  ตะริโย กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

3. ผศ.วิภาดา  ตันติประภา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายเปรมสันต์  พิสิฐพันธุ์ุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

5. นายชัยยงค์  สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6. นายณัฐพล  สารสาส กรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

7. นายอาษา  สารสาส กรรมการ

8. นายสเปญ  จริงเข้าใจ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

 หมายเหตุ : นางสาวศิริกานดา จันทร์แสนวิไล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 7/2560 
   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนายนิธาน ชัยเนตร โดยมีผลวันท่ี 
   1 มกราคม 2561  

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการสองคน  

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ ตลอดจนก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก�ากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้ก�าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่  
(Accountability) ที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่
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ในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
 ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับ 
 กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

2. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชี 
 ตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. ก�าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการ 
 บรหิารความเสีย่ง (Risk Management) และระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม รวมถงึทบทวนเปลีย่นแปลงตามความ 
 เหมาะสมอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี

4. ควบคุมและก�ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม 
 นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึก�าหนดค่าตอบแทนและ 
 ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

5. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
 ตลาดทนุ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาท ิการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ 
 ที่ส�าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ 
 คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
 กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้ง ทั้งนี้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้น 
 ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี 
 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ 
 การเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

8. จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ 
 การเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน 
 คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ 
 ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 
 เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขการมอบอ�านาจนัน้ ๆ  ได้เมือ่เหน็สมควร ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะ 
 เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  
 ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ 
 ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ 
 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั เพือ่รบัผดิชอบด�าเนนิการในด้านต่างๆ ในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบยีน 
 กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดท�ารายงานการประชุม
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เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	และเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายสเปญ จริงเข้าใจ  ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ 

ของกรรมการ รวมทั้งจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวศิริกานดา 

จันทร์แสนวิไล ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลงานในส่วนของเลขานุการบริษัท  

ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

 (1) ทะเบียนกรรมการ

 (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

 (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน 

 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ากับ ดูแลให้เป็นไปตาม 

 กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 

4. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท 

5. ให้ข่าวสารข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประกอบการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อ 

 บังคับกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรม 

 ทางธุรกิจ

6. จัดให้มีค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

7. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศและก�าหนด

8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระท�าการใดอัน 

 ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวศิริกานดา จันทร์แสนวิไล

การศึกษา    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

      ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 85/2018

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของ 

บริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. ผศ.วิภาดา  ตันติประภา1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายชัยยงค์  สัจจิพานนท์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1/ผศ.วิภาดา ตันติประภา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและ 

    การเงิน เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 โดย นาย ณรงค์พจน์ ล่องชูผล รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดย จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง 

 กรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได ้

 อย่างเป็นอสิระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผู้ถอืหุน้รายใหญข่องบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง หรอื 

 ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการ 

 ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความ 

 น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง 

พอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งราย

ไตรมาส และประจ�าปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของ 

บรษิทัฯ ให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด

จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น

ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่

เห็นว่าจ�าเป็น และเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญและจ�าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วม

กับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

รวมถงึพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เป็นผู้อนมุตั ิตลอดจนประสาน

งานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดัง

กล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงาน

ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น

7. ให้มีอ�านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ 

บริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

8. จดัท�ารายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี ของบรษิทัฯ ซึง่

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 

  หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

  - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

10. พิจารณาก�าหนดและทบทวนเพ่ือปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม

11. พิจารณาก�าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน 

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
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12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร

  - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ 

ตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท�าดงักล่าวข้างต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริหาร	(Executive	Committee)
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ/ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง

เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย

กรรมการผู้อ�านวยการ ผู้จัดการ และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวน 12 ท่าน 

คณะกรรมการบริหาร ตำาแหน่ง ผู้ดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

1. กรรมการ/ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธานกรรมการบริหาร นายยงยุทธ ตะริโย

2. กรรมการผู้จัดการ กรรมการ นายสเปญ จริงเข้าใจ

3. รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ นายสุทธิ ศรีประทุม

4. ปฏิบัติการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ นายทรงยศ สุเมธกิจการ

5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ นางศิวพรรณ ศรีอ�าไพ

6. ฝ่ายการตลาด และการขาย กรรมการ นางสาววิรงรอง บุญประทีป

7. ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ กรรมการ นางสาวศุภสร เผ่าทิพย์

8. ฝ่ายกฎหมาย และตรวจสอบภายใน/ นโยบาย 

 ระเบียบข้อบังคับ

กรรมการ นายณรงค์พจน์ ล่องชูผล

9. ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ นายวิเศรษฐ์ จงแจ่ม

10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ กรรมการ นางสาวเพียรเพ็ญ วงษ์ชาลี

11. ฝ่ายสนับสนุนและการบริการ กรรมการ นางสาวศิริกานดา จันทร์แสนวิไล

12. ฝ่ายส�านักบริหารและนักลงทุน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร นางสาวพัศวรัณฐ์ สิทธิพล1/

หมายเหตุ :  1/นางสาวพัศวรัณฐ์ สิทธิพล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1  

    ธันวาคม 2560
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ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และ

มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ก�าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ การขยายกิจการ ก�าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดต่อไป

3. มีอ�านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรอืคณะท�างาน เพือ่ด�าเนนิกจิการหรือบริหารงานของบริษทัฯ และก�าหนด

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท�างาน รวมถึงควบคุมก�ากับดูแลให ้

การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท�างานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนด

4. ตดิตามผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และก�ากบั

ดูแลให้การด�าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติ

6. อ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการด�าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามระเบียบอ�านาจการอนุมัต ิ

ของบริษัทฯ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ 

ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะ

กรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท และด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบอ�านาจการอนุมัติของบริษัทฯ 

8. พิจารณาอนุมัติค�าขอสินเชื่อ และค�าขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกประเภทของลูกหนี้บริษัทฯ ทั้งรายเดี่ยว และ 

รายกลุ่ม ที่เกินอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท 

9. คณะกรรมการบรหิารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัท ีในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ทจุริต หรือมีเหตสุงสยั

ว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะ 

การเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

10. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

 ทั้งน้ีการมอบหมายอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายที่ท�าให้ 

 

คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด

ทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องน�าเสนอเรื่อง

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ

หรือประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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การกำาหนดขอบเขตอำานาจการอนุมัติสินเชื่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจการ 

อนุมัติสินเชื่อ ดังนี้

การให้สินเชื่อและเงินให้กู้ยืม Credit	Team/	

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท

การให้เช่าซื้อ (รถใหม่) ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท มากกว่า 20 ล้านบาท

การให้เช่าซื้อ (รถเก่า) ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 6 ล้านบาท มากกว่า 6 ล้านบาท

สินเชื่อแบบมีหลักประกัน 

(อสังหาริมทรัพย์)

ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท มากกว่า 20 ล้านบาท

สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน ไม่เกิน 0.3 ล้านบาท 

(Credit team)

ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท 

(กรรมการผู้จัดการ)

ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท มากกว่า 3 ล้านบาท

หมายเหตุ :  การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของคณะกรรมการแต่ละชุด ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติในการอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก�าหนดให้กรรมการมากกว่ากึ่งหนี่ง ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ 1/ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการ

3. นายณัฐพล สารสาส กรรมการ

หมายเหตุ :  1/นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ และนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เป็นกรรมการอิสระ 

นางสาวเพียรเพ็ญ วงษ์ชาลี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทน 

นายศราวุธ สามคุ้มพิมพ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

ขอบเขตอำานาจหนา้ที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา

1. ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ที่คณะกรรมการก�าหนดไว้ รวมถึงก�าหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม

2. สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย

3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการของ

ผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
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4. ด�าเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่ามี

ความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

5. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระและสมควรได้รับ 

เลือกตั้งใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง 

ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

7. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน

8. วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ด้านกำาหนดค่าตอบแทน

1. ก�าหนดและจัดท�านโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน

2. เสนอแนวทางและวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ทีค่ณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้ง

3. พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการก�าหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและ 

ผลประโยชน์อืน่ทีจ่่ายให้แก่กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชดุย่อย ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั และกรรมการ

ผู้จัดการ

ด้านอื่นๆ 

- เรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการ/ผูบ้รหิาร ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบรหิารเสีย่งประกอบด้วยกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการ

ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตำาแหน่ง ผู้ดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

1.  กรรมการ/ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

  คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์

2.  กรรมการ/ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

  คณะกรมการบริษัทฯ 

กรรมการ นายณัฐพล สารสาส

3.  กรรมการผู้จัดการ กรรมการ นายสเปญ จริงเข้าใจ

4.  รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ นายสุทธิ ศรีประทุม

5.  ปฏิบัติการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ นายทรงยศ สุเมธกิจการ

6.  ฝ่ายสนับสนุนและการบริการ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นางสาวศิริกานดา จันทร์แสนวิไล
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ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร

2. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน เพื่อน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

3. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น

4. ติดตามการด�าเนินการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ

5. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร มีจ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ

2. นายสุทธิ ศรีประทุม รองกรรมการผู้จัดการ 

3. นายทรงยศ สุเมธกิจการ ปฏิบัติการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

4. นางศิวพรรณ ศรีอ�าไพ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. นางสาวศุภสร เผ่าทิพย์ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้

6. นางสาววิรงรอง บุญประทีป ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด และการขาย

ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 1. ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

  และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  

  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ�านาจซึ่งคณะกรรมการก�าหนด 

 2. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท 

 3. จัดท�าและน�าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ 

  ประจ�าปีของบรษิทัที่ใช้ในการประกอบธรุกจิ และก�าหนดอ�านาจการบรหิารงาน เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร  

  และคณะกรรมการของบริษัท 

 4. น�านโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก�าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อก�าหนด 

  ภารกิจหลัก (Mission) ส�าหรับฝ่ายจัดการน�าไปด�าเนินการ 

 5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  

  เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 

  ของบริษัท 

 6. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ และรายงานผลการด�าเนินงานการบริหารจัดการ ความ 

  คบืหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ 

 7. มีอ�านาจอนมุตักิารใช้จ่ายในการด�าเนนิการตามปกตธิรุกจิของบริษทั เช่น การจดัซือ้ทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทนุ 

  ทีส่�าคญัเพือ่ประโยชน์บรษิทั และการท�ารายการอืน่เพือ่ประโยชน์ของบริษทั ซึง่อ�านาจการอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นการ 

  อนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า และเป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก 

  คณะกรรมการบริษัท 

 8. พจิารณาการเข้าท�าสญัญาเก่ียวกับการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทัแต่ละรายการ แต่ไม่เกนิงบประมาณที่ได้รบัอนมุตั ิ

  จากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติ 

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 



รายงานประจำาปี 2560

50

 ทั้งนี้ในการด�าเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องก�าหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท

ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�านาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า

ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

แผนงานที่ก�าหนดไว้

3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้าง

เท่ากัน

4. เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ (หรอืเลขานกุารคณะกรรมการเรียกประชมุโดยค�าส่ังของประธานกรรมการ)

5. ท�าหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้

6. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการ	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการและการประกอบธุรกิจของ 

บริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารจ�านวน 7 ท่าน โดยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน 

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ 

  ทั้งหมด และกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้

 2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า 

  3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของบริษัทฯ  

  บริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

  ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม  

  2551

 3. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ 

  ในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  

  กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะ 

  ออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้น 

  จากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามจ�านวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน 

   เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  4.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ 

   พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

   เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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 5. ในกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ เลอืกบคุคล 

  ซึง่มีคณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ�ากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุ 

  คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ 

  ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเข้าไปแทน โดยมตดิงักล่าวของ 

  คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกคนหนึ่ง 

  หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับและตามที่ประธาน 

  กรรมการมอบหมาย

 7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง 

  ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสิีทธอิอกเสียง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ 

  ของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คำานิยาม	“กรรมการอิสระ”
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนยิามกรรมการอิสระของบรษิทัฯ คอื กรรมการทีม่ไิด้เป็นกรรมการบรหิาร และไม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้อง

กับการบริหารงานประจ�าและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่า

ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบ

ถ้วนตามนิยามที่ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาที่ได้เงนิเดอืนประจ�า หรือผูม้อี�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่ง

ตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคล 

ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา

แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ความสัมพนัธ์ทางธรุกจิให้รวมถงึรายการตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้

บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไมป่ระกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มนียักับกจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน

เดือนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิกว่าร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการ

ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกจิการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การสรรหากรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทฯ มีแผนงานการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจ

ว่า บรษัิทฯ ได้กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการทีม่คีวามเป็นมอือาชพี และบรหิารได้โดยเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ

รายอืน่ใด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูส้รรหาบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมเข้ารบัการ

คัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกที่ก�าหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นอยู่กับความเหมาะ

สมของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีบทบาทและหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่  

ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้อง 

ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยข้อก�าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นบุคคล

ที่ได้รบัการพจิารณาปัจจยัในด้านอืน่ๆ มาประกอบกนั เพือ่ให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย เช่น ความรู้ ความเชีย่วชาญ 

ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นบุคลากร

ทีมี่ความรู ้ประสบการณ์ มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการงานในสายงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 

เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

สถิติการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ

จ�าเป็น การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีการพิจารณาติดตามผลการด�าเนิน

งานเป็นประจ�า บริษัทฯ จัดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมให้กรรมการทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง

เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  

เพือ่ใหก้รรมการสามารถอภปิรายและใหค้วามเหน็ในประเดน็ปญัหาส�าคญัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ รวมทัง้ใหม้กีารจดบนัทกึการประชมุ

อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้ 

คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
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นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ราย

ละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมคณะกรรมการ  

ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุม

ทุกครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา

แก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดังนี้ 

รายชื่อ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุม

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น

บริษัท ตรวจสอบ บริหาร บริหาร

ความเสี่ยง

สรรหาฯ

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 7/7 - - - - 1/1

2. นายยงยุทธ ตะริโย 7/7 - 12/12 - - 1/1

3. ผศ.วิภาดา ตันติประภา 7/7 4/4 - - - 1/1

4. นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ 7/7 4/4 - 2/2 1/1

5. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 7/7 4/4 - 4/4 2/2 1/1

6. นายณัฐพล สารสาส 5/7 - - 4/4 2/2 1/1

7. นายอาษา สารสาส 6/7 - 6/6 - - 0/1

8. นายสเปญ จริงเข้าใจ 7/7 - 6/6 4/4 - 1/1

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัทีเ่หมาะสม โดยค�านงึถงึผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

และความสอดคลอ้งกบัธรุกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและ

ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทฯใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

และเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายเพ่ิมมากขึน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯจัดใหม้คีา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส และไดผ้า่นการอนมุตัจิากทีป่ระชมุ 

ผูถ้อืหุน้ โดยก�าหนดใหม้กีารเปดิเผยคา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้กก่รรมการและผูบ้ริหารตามแบบทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และเงินบ�าเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000บาทต่อปี โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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ค่าเบี้ยประชุม

ตำาแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท

กรรมการ 15,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

ประธานคณะกรรมการบริหาร 10,000 บาท

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท

ค่าบำาเหน็จกรรมการ

 คา่บ�าเหนจ็กรรมการขึน้กบัผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ ซึง่เปน็ไปตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตั ิโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีมติให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าบ�าเหน็จกรรมการแก่กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ความเหมาะสม

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

บริหาร

กรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ

สรรหาฯ

ค่าตอบแทน

ประจำาปี

2560

รวม

(บาท)

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา 175,000 - - - - 215,546 390,546

2. นายยงยุทธ ตะริโย 105,000 - 120,000 - - 212,546 437,546

3. ผศ.วิภาดา ตันติประภา 105,000 100,000 - - - 212,546 417,546

4. นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ 105,000 60,000 - 30,000 212,546 407,546

5. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 105,000 60,000 - 60,000 20,000 212,546 457,546

6. นายณัฐพล สารสาส 75,000 - - 40,000 20,000 170,392 305,392

7. นายสเปญ จริงเข้าใจ 105,000 - - - - 190,469 455,469

8. นายอาษา สารสาส 90,000 - 70,000 - - 210,546 315,546

 ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

  - มีรถประจ�าต�าแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ จา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กผู่บ้รหิาร จ�านวน  25.97 ลา้นบาท 

และ 19.49 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผล

ประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
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ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

 - ไม่มี -

บุคลากร
 จำานวนบุคลากร

 จ�านวนพนักงานของบริษัทฯ แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำาดับ ฝ่าย	/	Department
2559

จำานวนพนักงาน
2560

จำานวนพนักงาน

1 ส�านักบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ 3 5

2 บริหารการตลาด 1 2

3 การขายและช่องทางจัดจ�าหน่าย 10 25

4 บัญชีและการเงิน 6 7

5 บริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ 7 10

6 ปฏิบัติการสินเชื่อและกระบวนการ 6 6

7 เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 4

8 ควบคุมคุณภาพและบริหารความเสี่ยง - 1

9 บริการลูกค้าและพัฒนาคุณภาพการบริการ - 3

10 บริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ 7 8

11 กฎหมายและตรวจสอบภายใน/นโยบายระเบียบข้อบังคับ - 1

รวม 42 72

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

  - ไม่มี -

ค่าตอบแทนพนักงาน
	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ดังนี้

นอกจากค่าจ้างที่เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้ โดยพิจารณา 

จากความสามารถในการจัดหาและการจ่ายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว โดยจัดหาสวัสดิการที่เสริมสร้างความ

มั่นคง ในการด�ารงชีพของพนักงาน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพส่วนหนึ่ง อาทิเช่น สวัสดิการ

รักษาพยาบาล และทันตกรรม และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือค่าพาหนะ  นอกจากนี้บริษัทฯ 

ก�าหนดให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย ระยะ

สัน้ ได้แก ่เงนิคา่ครองชพีพเิศษประจ�าป ี(Bonus) ทีบ่ริษทัฯ จา่ยใหพ้นกังานตามผลการด�าเนนิการของบริษทัฯ โดยจ�านวน

การจ่ายสอดคล้องกับตลาดในธุรกิจเดียวกัน ส่วนในระยะยาว คือ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

เสริมสร้าง ความมั่นคงในการด�ารงชีพของพนักงาน และเป็นหลักประกันในยามเกษียณอายุการท�างาน โดยบริษัทฯ จ่าย

เงินสมทบเข้ากองทุน ส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน โดยจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 7 ของอัตรา

เงินเดือนพื้นฐาน โดยเงื่อนไขของเงินสะสม เงินสมทบ และ เงื่อนไขของการได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงิน

สมทบ เป็นไป ตามเงื่อนไขข้อบังคับที่ก�าหนด

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวม 

ผู้บริหาร) จ�านวน 14.16 ล้านบาท และ 13.38 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส  

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา 
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 ค่าตอบแทนอื่น

  - ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร	
 การพฒันาทรพัยากรบคุคล บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญต่อการพฒันาบคุลากรเป็นอย่างย่ิง โดยจดัให้มีการอบรมและสัมมนา

ในหวัข้อทีห่ลากหลายอย่าง สม�า่เสมอแก่พนกังานทกุระดบัรวมถงึระดบัผูบ้รหิาร โดยมทีัง้การจดัฝึกอบรมภายในและส่งไป

ฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆ ในหลักสูตร ต่างๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร การจัดการ 

ฯลฯ บรษัิทฯ ยังได้จดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานใหม่เพือ่ให้เข้าใจถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิานในส่วนงานทีร่บัผดิชอบเป็นอย่างดี 

ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ

พนักงานทุกคน บริษัทฯ ยังจัดให้มีการจัดอบรมประจ�าปี และเปิดโอกาสให้แก่พนักงานในการที่จะเข้ารับการอบรมจาก

สถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ 

 บรษิทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการพฒันาบุคลากร อยา่งเตม็ที่ในการหาหลกัสตูรทีด่มีคีณุภาพและเหมาะสมส�าหรบัพนกังาน

อีกทั้งได้วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณในการพัฒนา พนักงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ปี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

u ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี เป็นเงินจ�านวน 330,000 บาท

u ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 100,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงินจ�านวน 300,000 บาท

u ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 630,000 บาท

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

u ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี เป็นเงินจ�านวน 315,000 บาท

u ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 95,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงินจ�านวน 285,000 บาท

u ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปี 2559 ทั้งสิ้น 600,000 บาท

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

u ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี เป็นเงินจ�านวน 290,000 บาท

u ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 90,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงินจ�านวน 270,000 บาท

u ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปี 2558 ทั้งสิ้น 560,000 บาท

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ตามรายละเอียดดังนี้

u ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี เป็นเงินจ�านวน 275,000 บาท

u ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 80,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงินจ�านวน 240,000 บาท

u ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปี 2557 ทั้งสิ้น 515,000 บาท
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นโยบายการกำากับดูแล
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อ

การปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate 

Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ 

ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

ซึ่งได้มีประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.gcapital.co.th) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติ 

ที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจนี้ จะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นน�าที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี

ให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว

มีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ 

ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

u	 สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

u สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

u สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

u สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม

u สิทธิในการรับเงินปันผล

u สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

u สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล

u สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

u สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริษัทฯ

u สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งค�าถามล่วงหน้า

u สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา

u การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

การกำากับดูแลกิจการ	
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การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 - 16.20 น. ณ ห้อง  

อโนมา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99  ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการเรียกประชุม 

ผูถ้อืหุน้คณะกรรมการได้จัดท�าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ โดยระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีจ่ะเสนอ

ต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 

หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน

ทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และท�าการโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย

กว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายก�าหนด 

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมด�าเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพนักงาน

ไว้ต้อนรับและให้การดูแล การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก ่

ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ การจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่รอเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนและนับคะแนน

เสียงโดยการใช้ระบบ Barcode ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม 

และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ

ผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท

เป็นผู้ชี้แจงจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับ การ

ด�าเนนิการประชมุ วาระการประชมุ วธิกีารสอบถามหรือแสดงความคดิเหน็ วธิกีารออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนน

ในแต่ละวาระแยกออกจากกนั การประกาศผลคะแนน ให้ทีป่ระชมุได้รับทราบ โดยประธานและได้เชญิผู้เข้าร่วมประชมุเป็น

ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้ก�าหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่าง

เหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น  

การเสนอความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อค�าถามและการตอบข้อ 

ซักถามอย่างตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งค�าถามและค�าตอบ

ของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผู้บริหาร เลขานุการ และ 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนทุกวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 

14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจ�าปีพร้อมส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู ้สอบบัญชี 

ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว พร้อมกับส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล 

การจัดสรรก�าไรและการจ่ายเงินปันผลไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ที่ระดับคะแนน  

99 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก (5 ดาว)” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (Annual 

General Meeting : AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับ

การคุ้มครองสิทธิจากการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 - 16.20 น. ณ ห้อง อโนมา ชั้น 3 โรง

แรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ผู้ถือ

หุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชมุด้วยตนเอง บรษิทัฯ ได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. (บรษิทัฯ ได้เผยแพร่หนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การก�าหนดแบบ

หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลง

คะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลไว้

เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงแทนได้ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาลงคะแนนเสยีงแต่ไม่ได้ตดิอากรแสตมป์ 

ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดอากรแสตมป์นั้นเอง   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่านจากทั้งหมด 

9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และชี้แจงต่อ 

ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับ การด�าเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลการนับคะแนนเสียง ท้ังนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงซึ่งก�าหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลง

คะแนนเสียงให้ท�าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ ส�าหรับวาระการ 

แต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นจากที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และ 

ข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนั้นๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนโดยแจกบัตร 

ลงคะแนนให้กบัผูถ้อืหุน้ เมือ่ผูถ้อืหุน้ได้ลงคะแนนเสียงแล้ว บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารนบัคะแนนและประกาศผลการนบัคะแนน

ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัทราบ ทัง้นีบ้รษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สมคัรเข้าท�าหน้าทีต่รวจนบั สงัเกตการณ์ และยนืยนัความถกูต้อง

ของคะแนนเสยีงในวาระต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอย่างเปิดเผยและถูกต้อง โดยบรษิัทฯ ได้มกีารจัดเกบ็บตัรลงคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน

ส�าหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจ�านวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 

งดออกเสียงในแต่ละวาระ ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบค�าถาม และการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุม ทั้งยัง 

จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ไว้ด้วย

บริษัทฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง 

ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�าข้อมูลของบริษัทฯ 
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ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการให้ความรู้แก่

กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย ์ ในบริษัทฯ  

ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการดแูลและการปฏบิตัต่ิอสิทธขิองผู้มส่ีวนได้เสียทกุภาคส่วน ทัง้

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่

แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท�าร่วมกัน 

ตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและ 

การประกอบธุรกจิทีด่ีให้แก่บรษิทัฯ อย่างมัน่คงและยัง่ยนื ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอืทีด่รีะหว่าง

บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย  

พนักงาน บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนบัสนนุด้าน

การพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความ

รู้ความสามารถของพนักงานและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะสั้นและระยะยาว มีสวัสดิการด้านการ

ตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี สวัสดิการประกันกลุ่มพนักงาน สวัสดิการด้านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการด้านการกู้

ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อและการกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนให้มีการปลูกฝังจิตส�านึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้เข้าถงึสารสนเทศทีจ่�าเป็นอย่างถกูต้อง เหมาะสมและทนัเวลา

ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีความรับ

ผดิชอบต่อลกูค้า มุง่เน้นการให้บรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างมคีณุภาพ มมีาตรฐาน สะดวก รวดเรว็และ

ตรงต่อเวลา บรษิทัฯ เอาใจใส่ดแูลตดิตามลกูค้าอย่างใกล้ชดิและให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั โดยมุง่

หวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คู่ค้า บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีนโยบายในการ 

คดัเลอืกและคดักรองคูค้่าทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏบิตัติามข้อตกลงทีมี่การตกลงกนัไว้ มีการส่ือสาร

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการ

รักษาความสัมพันธ์และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

เจ้าหน้ี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทุกรายของ 

บริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตรง

ต่อเวลามาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีท�าผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

คู่แข่งขัน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน 

ที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันไม่แสวงหาความลับของคู่ค้า 

ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�าการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิง่แวดล้อมมีการด�าเนนิงานและปฏบิตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยการใช้จรยิธรรมและคณุธรรม

ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และไม่ท�าการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย และเนื่องด้วยบริษัทฯ 

ด�าเนินธุรกิจที่มีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ 

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

มีความรูค้วามเข้าใจในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมตลอดจนปลกูฝังจติส�านกึด้านสิง่แวดล้อมให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด
บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลประโยชน์

ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการ

ประเมนิและทบทวนความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนมกีารดแูล ตดิตาม ประเมนิผล และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืน

การกระท�าใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษ 

ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

กฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

  161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ 

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995 ต่อ 4300 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟ็กซ์  : 02-651-9553 

เว็บไซต์ : www.gcapital.co.th

อีเมล์ : sirikandac@gcapital.co.th

ส�าหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้โดยตรง 

ทางอีเมล์ในระบบของบริษัทฯ

ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสการกระท�าผดิ โดยจะเกบ็รกัษาความลบัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระท�าอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน และไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดในรอบปีที่ผ่านมา

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องเรียนโดย

ผ่านช่องทางอีเมล์ sirikandac@gcapital.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึง

นโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส โดยบริษัทฯ จะน�าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและ

เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

อื่นๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านสื่อด้านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุม

และแถลงข่าวต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็ปไซต์ อีเมล์ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวพัศวรัณฐ์ สิทธิพล

  บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

  161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 

  ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี  

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995 ต่อ 4000 

แฟ็กซ์ : 02-651-9553

เว็บไซต์ :  www.gcapital.co.th 

อีเมล์ : ir.gcap@gcapital.co.th

บริษัทฯ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

สม�่าเสมอ โดยในปี 2560 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ จัดโดยส่วนงานพัฒนานักลงทุน

สัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     

	

4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมลูทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซ่ึงมผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

กับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และ

สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gcapital.co.th 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

u บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล 

 ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ 

 ของบริษัทฯ โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

u คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  

 (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 

u คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงาน 

 ของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าป ี

 (แบบ 56-2)

u คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนคร้ัง 

 ของการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูล 

 ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
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u เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย 

 ข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเสี่ยง (4) ทรัพย์สิน 

 ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์ 

 และผู้ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การก�ากับดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุม 

 ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ (14) การ 

 วิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

u คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตาม 

 เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

u กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของ 

 ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผย 

 ข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

u คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติ 

 งาน การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล 

 ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ  

 ก�าหนดระเบียบปฏบัิตเิป็นลายลกัษณ์อักษร มกีารว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

u คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 

 กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการการเงิน การด�าเนินงาน การทุจริตคอร์รัปชั่น และ 

 การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก�าหนดมาตรการในการ 

 ป้องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินความ 

 เสี่ยงและน�าเสนอแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

u บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�าหน้าที่สื่อสาร 

 กับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 - เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ

 - เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง

 - ชี้แจ้งกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ

 - การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร

 - การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา  

  เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม

 - การด�าเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยจัด 

  ให้มีช่องทางเพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้

   

   โทรศัพท์ : 02-651-9995 ต่อ 4000 (นักลงทุนสัมพันธ์)

       โทรสาร :    02-651-9553

       Email :    ir.gcap@gcapital.co.th

           Website:    www.gcapital.co.th
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้บุคคลผู้มีอ�านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ

ผู้จัดการ

u บริษัทฯได้ก�าหนดให้บุคคลที่มีอ�านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person)  

 ดังนี้ 

 - การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ�าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง ก�าหนด 

  วันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งส�านักงานใหญ่ รายงานการ 

  ประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล โดยกรรมการผู้จัดการ

 - การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส  

  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการ

u การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปส�าหรับการบริหารองค์กรกับส่ือสารมวลชน โดยก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่  

 ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน

u ก�าหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ก�าหนดให้ เลขานุการบริษัท และส�านักก�ากับดูแล 

  กฎระเบียบและการปฏิบัติงาน เป็นผู้ประสานงาน

 - ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนดให้ เลขานุการบริษัท และส�านักก�ากับ 

  ดูแลกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้ประสานงาน

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
	 u	 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี 

  วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน  

  สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลา 

  หลังจากการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม�่าเสมอ พร้อมท้ัง 

  เปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท(www.gcapital.co.th) และ 

  เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 u กิจกรรมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสจัดกิจกรรม 

  ดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  

  นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้นที่สนใจที่มาร่วมงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)  

  ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน และการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกท้ังยังเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ความประทับใจและความ 

  ภาคภูมิใจในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ น�าไปสู่การขยายฐานผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในอนาคต

 ทั้งนี้ ในตลอดปีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ นัดเข้าพบผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้แก่ 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน วรรณ จ�ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ้ป จ�ากัด (มหาชน), 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ�ากัด (มหาชน) ฯลฯ 

เป็นต้น ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จึงท�าการรวบรวมค�าถามจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน ซึ่งเป็นค�าถามที่ถูกถามมากที่สุด 10 

อันดับ ดังนี้
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 1) ยอดปล่อยสินเชื่อของปีนี้และปีต่อๆ ไปจะมีการเติบโตเป็นเท่าใด

 2) จะมีการออกหุ้นกู้กี่ล้านบ้านและเมื่อใด

 3) การเพิ่มทุนจะเพิ่มเท่าไหร่และช่วงใด

 4) การตั้งหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นเท่าไหร่

 5) Yield ของการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นเท่าไหร่

 6) สินเชื่อสบายใจตลาดมีเป้าหมายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของภาพรวมทั้งหมดของบริษัท

 7) บริษัทฯ ยังคงเน้นเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักหรือไม่

 8) บริษัทฯ จ้งพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

 9) ทีมงานใหม่จะครบเมื่อไหร่

 10) ทีมงานฝ่ายติดตามทวงหนี้ที่เพิ่มเข้ามามีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรและมีคดีฟ้องร้องกี่คดีในปีนี้

 โดยในรอบปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gcapital.co.th)

	u กิจกรรม “mai FORUM 2017” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ร่วมกับสมาคมสมาชิก 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้จัดกิจกรรม mai FORUM 2017 ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอท  

 เซ็นทรัลเวิร์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอให้กับนักลงทุน  

 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงนโยบาย  

 แนวทาง และผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้น ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  

 อาทเิช่น การออกบูธแสดงข้อมลูและสนิค้าของบรษิทัจดทะเบยีน การสมัมนาด้านการลงทนุ กจิกรรม  Opportunity 

Day เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจเป็นจ�านวนมาก

	u กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอ่ืนๆ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน�าบริษัท การให้ข้อมูล 

 ผลการด�าเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชนในช่วงที่มีข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบ 

 ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง 

 ต่อเน่ืองผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ การเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การเป็น 

 วิทยากรรับเชิญในการเสวนาต่างๆ เป็นต้น 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการในการก�าหนดนโยบาย และทศิทาง

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ การติดตามดูแลการท�างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตาม

หน้าที ่(Accountability) ของคณะกรรมการทีม่ต่ีอบริษทัฯและผู้ถอืหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู้มภีาวะผู้น�า มวีสัิยทศัน์ 

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการ

ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

บริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 8 ท่าน รายละเอียด

เป็นดังนี้

สถานะ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ รวม

กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 2 - 3

กรรมการอิสระ - 2 3 5

รวม 1 4 3 8
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บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด 

และมกีรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารทัง้หมด 5 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 55.56 ของคณะกรรมการทัง้หมด ดงันัน้บริษทัฯ มกีรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 

โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ�านาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้าง

การจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอ�านาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไป

ในฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้อ�านาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่บุคคลใดบุคคล

หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมจ�านวน  

5 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(หมายเหตุ : ได้แสดงรายละเอียดคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
บรษิทัฯ ไดก้�าหนดวาระการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการบรษิทัฯ ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 

2535 โดยกรรมการและกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ

สามารถเลือกตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าอย่างน้อยคราวละ 3 เดือน และอาจมี

การประชมุพิเศษเพิม่ตามความจ�าเป็น ในการประชมุฯ ประธานกรรมการซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาส

ให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญ

อสิระเข้าร่วมประชมุด้วยเพือ่ให้รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผู้ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบาย

โดยตรงเพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติ

ของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง

ชี้ขาด

ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งนอกจากมีเหตุจ�าเป็น ซึ่งจะแจ้งเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ 

จัดท�ารายงานจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจ�าปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการ 

บรษิทัฯ จดัท�าตารางการประชมุล่วงหน้าทัง้ปีเพือ่ให้คณะกรรมการทกุท่านได้ทราบก�าหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการ

ล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อยืนยันก�าหนดวัน และแจ้ง

ให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็น 

ผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชมุจากฝ่ายจัดการเพือ่จดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดงักล่าวจะเป็นข้อมลู

ทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจและการใช้ดลุยพนิจิอย่างเป็นอสิระของคณะกรรมการ โดยเลขานกุารคณะกรรมการจะเป็นผูบ้นัทกึ
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ประเด็นในการประชุมเพื่อจัดท�าเป็นรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนาม 

ตลอดจนมีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ 

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ราย

ละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมคณะกรรมการ ว่า

จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

(หมายเหตุ : ได้แสดงรายละเอียดสรุปการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ)

การรายงานข้อมูล
1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน 

โดยทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการอธิบายอย่างมีเหตุผลทั้งในด้านนโยบาย 

ผลการด�าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส�าเร็จและอุปสรรคของกิจการ 

2. คณะกรรมการมีความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี 

3. คณะกรรมการได้จดัท�ารายงานแสดงถงึความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัท�าและเปิดเผยรายงานทางการ

เงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ�าปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

 - ข้อก�าหนดของกฎหมายที่ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดท�างบการเงิน เพื่อแสดงถึง 

 ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล

 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

 เพื่อจะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ 

 มีการด�าเนินงานที่ผิดปกติ

 - ให้ค�ายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่ 

 เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการ 

 จัดท�างบการเงินของบริษัทฯ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดย

พิจารณาถึงประสิทธิภาพการท�างานของกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการให้

เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายก�าหนดจ�านวนบริษัทที่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอ่ืนให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัทิีด่ ีตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการของหน่วยงาน

ก�ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้  

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละคนควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

 ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางให้ปฏิบัต ิ

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ข้อก�าหนดหรือกฎเกณฑ์ของ 

 หน่วยงานก�ากับอื่นที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท�าหน้าที่พิจารณาและน�าเสนอนโยบาย แผน

งาน และผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีการประเมินและวิเคราะห์

ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญและทันต่อ
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สถานการณ์ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการลูกหนี้ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงปัจจัยด้านต่าง ๆ  เป็นต้น เพื่อก�าหนดมาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการความ

เสีย่งและการลดความเสีย่ง การดแูลตดิตามความเส่ียง ตลอดจนการมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตดิตามและรายงาน

ความเสี่ยงนั้นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่

ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ 

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลกรรมการชุดย่อย และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อ

ให้การท�างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ตลอดจนเพือ่ช่วยในการสร้างและปรบัปรงุความ

สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ท่ีด ีโดยใช้แบบฟอร์มจากตวัอย่างแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมหีวัข้อ

การประเมินผล เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ

ชดุย่อยการพฒันาความรูก้รรมการ การเตรยีมตวัก่อนเข้าประชมุ ความเหมาะสมของการประชมุ การท�าหน้าทีข่องประธาน

ทีป่ระชมุ ผลการด�าเนนิงาน นโยบาย การบรหิารจดัการ การปฏบิตัติามกฎหมาย การก�ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธรุกจิ 

ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การท�าหน้าที่ของฝ่ายจัดการ 

เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อบริษัท เพื่อส�ารวจความพึงพอใจ 

ในการท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการ ทัง้นีบ้รษิทัฯ มกีารน�าผลคะแนนทีค่ณะกรรมการประเมนิมาวเิคราะห์ข้อมลู และแจ้งผล

การประเมินให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการของฝ่ายจัดการต่อไป  

แผนสืบทอดตำาแหน่งกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	
บริษัทฯ มีแผนการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า  

มีระบบการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ดัการทีม่คีวามเป็นมอือาชพี การสรรหาเป็นไปตามกระบวนการสรรหาทีม่กีาร

พิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหา

บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมเข้ารบัการคดัเลอืก โดยผ่านหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาคดัเลอืกทีก่�าหนด รวมถงึจดัให้มโีครงการ

ส�าหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความ

สามารถ สามารถสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
• เม่ือมีกรรมการใหม่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ  

 ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการด�าเนิน 

 งานของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่ส�าคัญให้กับกรรมการใหม่  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ นโยบาย 

 การก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  

 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของ 

 บริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

• บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการใหม่ต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director’s Accreditation  

 Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับ 

 การแต่งตั้ง
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ  

อย่างสม�่าเสมอ 

ในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

u หลักสูตรการทุจริตคอรัปชั่น/เลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

u หลักสูตรความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยศูนย์ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนา 

 ความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การด�าเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญใน 

 กิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย 

บริษัทฯ เป็นบริษัทน�าร่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai (โครงการฯ ต่อเนื่องจากปี 2557) ในโครงการ 

Corporate Sustainability Advisory Program เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้จัดให้มีที่ปรึกษาเพื่ออบรมสัมมนาในการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งผู้บริหารได้น�าความรู้มาพัฒนาและบริหารจัดการ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 แยกเล่มจากรายงานประจ�าปี เพื่อเปิดเผยนโยบาย และ

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

www.gcapital.co.th

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบริษทัฯเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษทัฯ ยดึถอื

และปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการก�ากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจ�าปี แบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gcapital.co.th

การกำากับดูแล
กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย การก�ากับดูแลกิจการ

ทีก่�าหนด ฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัยดึถอืปฏบิตัิ

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน   

จรรยาบรรณ	และจริยธรรมทางธุรกิจ
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องยดึถอืเป็นแนวทาง

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัฯด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ และเทีย่งธรรมทั้งการปฏิบตัต่ิอบรษิทัฯ ผู้มส่ีวนได้เสยี

ทุกภาคส่วน รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้มีการประกาศและสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ม ี

การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบประเมินผลวัดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมกระบวนการท�างานในทุกด้านทั้งด้านการเงิน การ

ปฏบิตักิาร การด�าเนนิการ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั คูม่อืการปฏบิตังิาน และจดัให้มกีลไกในการตรวจ

สอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการก�าหนดอ�านาจการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทฯ 

มฝ่ีายส�านกัก�ากบัดแูลกฎระเบียบและการปฏบัิตงิาน เพือ่ควบคมุดแูล ตรวจสอบและสอบทานการด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายต่างๆ และรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ นอกจากนั้นบริษัทฯ ก�าหนดให้มีฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน ให้

เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ในกระบวนการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  

การเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	
หรือการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
ในกรณทีีบ่รษิทัและบรษิทัย่อย (บรษิทัถอืหุน้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกนิกว่าร้อยละ 50 ของทนุช�าระแล้ว) มรีายการ

ที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว 

ในกรณทีีบ่รษิทัฯ จะต้องขอความเหน็ชอบของผูถ้อืหุน้ในการตกลงเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือการได้มาหรือจ�าหน่าย

ไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ต้องมคีะแนนเสียงไม่ต�า่กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้หรือผู้รับมอบ

ฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ 

ตัดสินใจใดๆ ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และควรหลีกเล่ียงการกระท�า 

ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีกบัรายการทีพ่จิารณา ต้องแจ้ง

ให้บริษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ 

รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การด�าเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่

กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี  

(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย



บริษัท จี แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน)

71

การป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

u ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน  

 คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

u บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�านักงาน 

 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส�าเนารายงาน 

 นี้ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

u บริษัทฯก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ  

 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงิน 

 หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลัง 

 การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อเริ่มด�ารงต�าแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
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นอกจากการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการท�างานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังค�านึงถึงการประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้
เสียในภาคส่วนต่างๆ 

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ โดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับความ
สามารถในการผอ่นช�าระของลกูคา้ มกีารออกแบบผลติภณัฑส์นิเชือ่ใหม่ๆ  เพือ่ตอบโจทยก์ลุม่เปา้หมายทีต่อ้งการเงนิกู้ 
แตไ่มส่ามารถขอสนิเชือ่ในระบบผา่นสถาบนัการเงนิได ้ท�าใหต้อ้งพึง่พาเงนิกูน้อกระบบทีม่อีตัราดอกเบีย้สงูมาก สรา้ง
ปญัหาหนีส้นิเพิม่พนูในระยะยาว โดย “สนิเชือ่สบายใจตลาด” ถกูออกแบบมาเพือ่มาตอบโจทยพ์อ่คา้แมค่า้ ผูป้ระกอบ
การในตลาด ซึ่งไม่มีรายได้ประจ�าที่ชัดเจน ท�าให้ขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินได้ยาก และส่วนใหญ่หากต้องการเงิน
ทุนหมุนเวียน หรือเงินก้อนใหญ่ในการจ่ายค่าแผง ก็จ�าเป็นต้องพึ่งพาผู้ให้บริการเงินกู้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 
สูงมาก บริษัทจึงน�าเสนอโอกาสในการกู้เงินในระบบที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ในอัตราดอกเบี้ย
ที่อยู่ภายใต้การก�ากับ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ “สินเชื่อสบายใจพนักงาน” ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่น�า
เสนอใหก้ลุม่เปา้หมายพนกังานบรษิทัตา่งๆ ซึง่มจี�านวนไมน่อ้ย ทีเ่คยมหีนีส้นิ เคยตดิเครดติบูโร จนไมส่ามารถกูเ้งนิ
ในระบบได ้จงึตอ้งพึง่พาเงนิกูน้อกระบบทีม่อีตัราดอกเบีย้สงู โดย “สนิเชือ่สบายใจพนกังาน” มกีฏเกณฑก์ารพจิารณา
วงเงนิ และความสามารถในการผอ่นช�าระของลกูคา้ทีช่ดัเจน แตไ่มน่�าประวตักิารตดิเครดติบูโรมาพจิารณา ทัง้นีเ้พ่ือ
เพิ่มโอกาสในการกู้เงินในระบบ ให้กับลูกค้าที่เคยมีปัญหาหนี้สิน แต่ได้ท�าการช�าระหนี้สิน จนสามารถด�าเนินชีวิตได้
อย่างปกติแล้วในปัจจุบัน ได้มีทางเลือกในการกู้เงินเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนัน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดร้ว่มลงนามในค�าประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทจุรติ และมกีารเปดิเผยเจตนารมณต์อ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ตอ่สาธารณะ โดยไดป้ระกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์อง 
บรษิทัฯ ตดิประกาศในสถานทีท่�าการ รวมถงึเผยแพรผ่า่นชอ่งทางสือ่สารภายในตา่งๆ ของบรษิทัฯ เพือ่เปน็การสือ่สาร
กบัผูม้สีว่นได้เสยีทกุดา้นรวมถงึพนกังานใหท้ราบนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และได้
จดัใหม้ชีอ่งทางส�าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการตดิตอ่สือ่สารกบับรษิทัฯ ผา่นชอ่งทางทีส่ามารถตดิตอ่ถงึฝา่ยบรหิาร เพือ่
เปน็ศนูยก์ลางในการรบัและบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนตา่งๆ รวมถงึเบาะแส และการรอ้งเรยีนการทจุรติ เพือ่ใหเ้กิด
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานมากที่สุด

บรษิทัฯ มแีนวคดิทีอ่ยากชว่ยเหลอืสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่เกษตรกรทีเ่ปน็ลกูคา้หลกัของทางบรษิทัฯ โดย
ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างครู ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนในจังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อให้การเรียนการสอน เป็นไปอย่างเหมาะสม และพัฒนาเยาวชนที่เป็นลูกหลานเกษตรกรของไทย ได้เติบโตขึ้น
อย่างมีศักยภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ ยังมีการยึดแนวนโยบายต่อไปเป็แผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน และ 
ในป ี2561 ไมเ่พยีงแตเ่ฉพาะในกลุม่เกษตรกรทีเ่ปน็ลกูคา้หลกัเทา่นัน้ทีเ่รามุง่เนน้การชว่ยเหลอืและคนืก�าไรแกส่งัคม 
แตย่งัรวมถงึกลุม่พอ่คา้แมค่า้ กลุม่ลกูจา้งพนกังานบรษิทัและกลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอธรุกจิเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว เพราะเรา 
เช่ือวา่ทกุกลุม่เปน็ก�าลงัส�าคญัของระบบการผลติในหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตก่ารจดัหาวตัถดุบิ
เพือ่ใช้ในการผลติ การจดัซือ้ การขนสง่ และการสง่มอบผลติภณัฑ์ใหก้บัผูบ้รโิภคปลายทาง ดงันัน้ทางบรษิทัฯ จงึมกีาร 
วางแผนงานกิจกรรมให้ครอบคลุมแก่ทุกกลุ่มและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในหลายมิติ

บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ารายงานความยั่งยืน (Sustainability Report : SD Report) ประจ�าปี 2560 แยกเล่มจาก
รายงานประจ�าปี เพื่อเปิดเผยนโยบาย และการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560 ไปพร้อมกับรายงานประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผย

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gcapital.co.th  

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ โดยยึดมั่น

ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลัก บรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท จีแคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

จงึได้รณรงค์การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ใหบ้คุลากร ในองคก์ร เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและแสดงความมุง่มัน่ในการต่อ

ต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ บรษิทั จแีคปปติอล จ�ากดั(มหาชน) มนีโยบายการก�าหนดความรับผดิชอบ แนวปฏบิตัแิละขอ้ก�าหนด

ในการด�าเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการทจุรติและคอร์รัปชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้กบัธรุกจิของบริษทัฯ และเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจ 

และการด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ 

บรษิทัฯ จงึไดก้�าหนด แนวปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ไวอ้ยา่งเปน็ลายลักษณอั์กษร และมีการชีแ้จงท�าความ

เขา้ใจ รวมทัง้สือ่สารถงึ มาตรบานการปฏบิตัตินใหแ้ก ่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และพนกังานทกุระดับ

โดยทั่วถึงเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ได้ส่งผู้บริหารและทีมงานของ 

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า?” โดยมีหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก

โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

ซึ่งปัจจุบัน GCAP ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว

การต่อต้าน	การทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษทัฯ มีนโยบายในการสนับสนุนใหคู้ค่า้ พนัธมติร

และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น ตระหนกัและใหค้วามส�าคัญ

ในการตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยใหม้กีารส่ือสารผา่น

ช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน

สนบัสนนุใหม้กีารจดัท�าระบบปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทจุรติ 

คอร์รัปชั่นในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี 

เครื่อข่ายต่างๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการผนึกและรวมก�าลังในการผลักดันให้การทุจริต

คอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย
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บรษิทัฯ มกีารจัดการและการบรหิารเชงิกลยุทธภ์ายใตก้ารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่งรวมถงึการควบคมุ

ภายในท่ีด ีซึง่เปน็ปจัจยัส�าคญัทีท่�าใหบ้รษิทัฯ สามารถด�าเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และเปน็เครือ่งมอื

ส�าคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยึดแนวทางตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The Committee 

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ในปี 2557 มาประยุกต์

ใช้ในการด�าเนินงานการบริหาร สรุปได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร
	 u	 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ก�าหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ  

  ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

	 u คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 44.44 ของจ�านวนกรรมการบริษัท 

  ทั้งหมด ซ่ึงสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด ท�าให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจ 

  ในระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิผล

	 u คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ก�าหนดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ 

  เหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

	 u คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร  

  โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

  ต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

	 u คณะกรรมการและฝ่ายจัดการก�าหนดให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้มี 

  หน่วยงานที่ก�ากับดูแลและรับผิดชอบอย่างชัดเจน

การประเมินความเสี่ยง
	 u	 บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ การก�าหนดวิธีการตอบสนอง 

  ความเสีย่งทัง้ในระดบัองคก์รและระดบักจิกรรม ตลอดจนใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสีย่งตา่งๆ ทีม่กีาร 

  เปลี่ยนแปลงไปหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

  หรือการกระท�าที่ไม่เหมาะสม

	 u บริษัทฯ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนส�าหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและ 

  ขอ้มลูทีม่ิใชข่อ้มลูทางการเงนิ ซึง่รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรับ 

  ได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การควบคุมการปฏิบัติงาน
	 u	 บรษิทัฯ มกีารจดักจิกรรมการควบคมุภายในส�าหรบัการปฏบิตังิานเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดับ 

  ทีย่อมรบัได ้ซ่ึงรวมถงึการควบคมุเชงิปอ้งกนั ไดแ้ก ่การแบง่แยกหนา้ที ่การควบคมุการเขา้ถงึขอ้มลูและขอ้มลู 

  สารสนเทศในแตล่ะระดบัการใหอ้�านาจในการปฏบิตังิานและรายการคา้อยา่งเหมาะสม การควบคมุทางกายภาพ 

  ของทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นต้น

	 u บรษิทัฯ มกีารก�าหนดแผนนโยบายความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuous Plan) ซึง่รวมถงึสถานการณ ์

  ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิด 

  เหตุการณ์ดังกล่าว

	 u คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายในการควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

  ผา่นคูม่อืการปฏบัิตงิานของแตล่ะฝา่ย และไดม้กีารก�าหนดอ�านาจการอนมุตัเิพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการดา้นตา่งๆ  

  ของบริษัทฯ สามารถด�าเนินงานได้อย่างสม่�าเสมอ ทั้งนี้โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 u	 บรษิทัฯ ไดน้�าระบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นความถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลามาใชเ้พือ่สนบัสนนุ 

  การด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เหมาะสมประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการ 

  จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล

	 u บรษิทัฯ มชีอ่งทางสือ่สารเรือ่งตา่งๆ จากฝา่ยจดัการไปยงัพนกังานผา่นระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส์และกระดาน 

  ประกาศส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงาน

	 u บรษิทัฯ จัดใหม้เีวบ็ไซต์ในสว่นงานของนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพือ่ใชเ้ปน็ชอ่งทางในการตดิตอ่และชีแ้จงขอ้มลูขา่วสาร 

  กับนักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสีย 

ระบบการติดตาม
	 u	 บริษัทฯ มีฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ท�าหนา้ทีต่รวจสอบและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในรวมถงึระบบสารสนเทศ  

  เพื่อให้ม่ันใจว่า การปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม 

  แนวทางที่ก�าหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่ 

  เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีต้องน�าเสนอและผ่านการอนุมัติจาก 

  คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขของธุรกิจ 

  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม

แนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

ที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม
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บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติของ 

บรษิทัฯ ส�าหรบัขัน้ตอนการอนมุตัริายการระหวา่งกนั บริษทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิการใหเ้ปน็ไปตามลักษณะธรุกจิการค้า

ทัว่ไป อา้งองิกบัราคาตลาดและเงือ่นไขการตลาดทีเ่หมาะสม โดยหากเปน็รายการทีม่ิใชก่ารคา้ตามปกตธิรุกจิหรือมไิดเ้ปน็ไป

ตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไปจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณาอนุมัตทิกุคร้ัง กรรมการทีมี่ส่วนไดเ้สยี 

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่อง

นัน้ๆ และใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือทราบตอ่ไป โดยการท�าธรุกรรมนัน้ตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทั

ทั้งน้ีในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทาน ให้ความเห็นถึงความ

จ�าเปน็ ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราคา่ตอบแทนของรายการนัน้ๆ เวน้แตก่รณทีีเ่ปน็การท�ารายการระหวา่งกนั 

ที่เป็นการด�าเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถอนุมัตริายการไดใ้นขอบเขตการอนมุตัทิีก่�าหนดไว ้และในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 

ไม่มีความช�านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีคุคลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพเิศษ เชน่ ผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ หรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ เปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว ความเหน็ของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบหรอืบคุคลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพเิศษจะถกูน�าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุ้น 

แล้วแต่กรณี

นอกจากนีบ้รษิทัฯ จะท�าการเปดิเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดรั้บการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทัง้นีก้ารท�ารายการระหวา่งกนัดงักล่าวตอ้งปฏบิตัิใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาและจ�าหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง

และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ

ส�าหรบัการเขา้ท�ารายการระหวา่งกันทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคต บริษทัฯ มขีัน้ตอนในการอนุมตักิารท�าธรุกรรมเปน็ไปตาม

มาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับ

ราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน
 โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ

อสิระเขา้รว่มประชมุเพือ่สอบทานรายการระหวา่งกนัส�าหรับงวดส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 ได้ให้ความเห็นว่าการท�ารายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการ

ระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกัน 

ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ี้

รายการระหว่างกัน
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำาหรับงวดสิ้นสุด

บุคคล/กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ 31	ธ.ค.	60 31	ธ.ค.	59 เหตุผลและความจำาเป็น

บริษัท เจเนอรัล 
เอ้าท์ซอร์สซ่ิง จ�ากัด

กรรมการเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน

ค่าบริการดูแลรักษา Server

ค่าแนะน�าลูกค้า

ค่าบริการท�าเงินเดือน

80,000

448,070.76

268,880

120,000

79,200

-

เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการ 
ดังกล่าวได้มีการก�าหนดเงื่อนไขโดย
ค�านึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้
เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การค้าปกติโดยท่ัวไปของบริษัท และ
เป็นการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท รายการดังกล่าวได้มีการ
ก�าหนดเงื่อนไขโดยค�านึงถึงราคา
ตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

กรรมการบริษัท ดอกเบี้ยรับ
(อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
13.50 ต่อปี)

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล-มี
อสังหาริมทรัพย์จดจ�านอง
เป็นหลักประกัน

419,687

3,620,902

15,268

2,544,309

เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การคา้ปกตโิดยท่ัวไปของบริษัท ซึง่เปน็
ไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
ของบริษัท และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การคา้ปกตโิดยท่ัวไปของบริษัท ซึง่เปน็
ไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
ของบริษัท และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความสมเหตุสมผลของการทำารายการระหว่างกัน
 โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม

ประชุมได้ให้ความเห็นว่าการท�ารายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการ

ระหว่างกนัเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสญัญาและราคาทีต่กลงกนั ซึง่มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามการประกอบ

ธุรกิจทั่วไป

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกันของ

บรษิทักบับคุคลและกจิการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีม่ิใช่การค้าตามปกตธิรุกจิหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า

ทั่วไป จะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่

เก่ียวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการท�า

ธรุกรรมน้ันต้องก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ ทัง้นี้ในการพจิารณาต้องมกีรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพือ่ออก
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ความเหน็เกีย่วกบัการท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวด้วย เว้นแต่กรณทีีเ่ป็นการท�ารายการระหว่างกนัของบริษทั หรือบริษทั

ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการด�าเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ผู้บริหารระดับสูง

สามารถอนมุตัริายการได้ในขอบเขตการอนุมัตทิีก่�าหนดไว้ ทัง้นีก้ารท�ารายการระหว่างกนัดงักล่าวต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตาม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเร่ืองการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ 

การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำารายการระหว่างกัน
 การเขา้ท�ารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ มขีัน้ตอนในการอนมุตักิารท�าธรุกรรมเปน็ไปตามมาตรการ

ท่ีกลา่วมาแลว้ข้างตน้ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิการใหเ้ปน็ไปตามลกัษณะ

ธรุกจิการคา้ทัว่ไป อา้งองิกบัราคาตลาดและเงือ่นไขการตลาดทีเ่หมาะสม ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะก�าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

และ/หรอื กรรมการอิสระ ท�าหน้าทีต่รวจสอบและใหค้วามเหน็ถงึความจ�าเปน็ ความเหมาะสม โดยพจิารณาถงึราคา อตัราคา่

ตอบแทนของรายการนัน้ๆ ดว้ย รายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัิใหเ้ปน็ไป 

ตามต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มี

บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหวา่งกนัดงักลา่ว ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบคุคลที่มคีวามรูค้วามช�านาญพิเศษจะถกูน�าไปใชป้ระกอบ

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทฯ จะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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งบการเงิน

1)	ผู้สอบบัญชี

ปี ชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ บริษัทผู้สอบบัญชี

2560 นายพจน์ อัศวสันติชัย 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

2559 นายพจน์ อัศวสันติชัย 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

2558 นายพจน์ อัศวสันติชัย 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

2557 นายพจน์ อัศวสันติชัย 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

2)	รายงานการสอบบัญชี
- รายงานของผูส้อบบัญชีส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557-2560 ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็แบบไมม่เีงือ่นไขวา่ 

งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ  

2) ธุรกจิการให้บรกิารสนิเชือ่รไีฟแนนซ์ 3) ธรุกจิการให้บรกิารสนิเชือ่เงนิกูย้มืแบบมหีลกัประกนั 4) ธรุกจิการให้บรกิารสนิเชือ่ 

ส่วนบคุคลภายใต้การก�ากบั และสนิเชือ่รายย่อยเพือ่การประกอบอาชพีภายใต้การก�ากบั ส�าหรบัธรุกจิให้บรกิารสินเชือ่เช่าซือ้ 

แบ่งเป็น สนิเชือ่เช่าซือ้เครือ่งจกัรกลการเกษตร และเครือ่งจกัรอปุกรณ์ประเภทอืน่ๆ ทัง้เครือ่งจกัรกลใหม่และเครือ่งจกัรกล 

ที่ใช้แล้ว เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว รถเกี่ยวนวดข้าวโพด รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รถคีบไม้ รถคีบอ้อย เครื่องอบ 

ลดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องรีดยางพารา เป็นต้น 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.9 (เปรยีบเทยีบกบัการขยายตวัร้อยละ 3.3 ในปี 2559) ซึง่มปัีจจยัหลกัจากการ 

เติบโตการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยว แม้ว่าการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาครัฐอยู่ในภาวะชะลอตัว 

จากปีก่อนเน่ืองจากความล่าช้าของโครงการ ส�าหรบัผลผลติภาคการเกษตรในปี 2560 เตบิโตในอตัราร้อยละ 6.2 (เปรยีบเทียบ 

กับการถดถอยในอัตราร้อยละ 2.5 ในปี 2559) โดยเฉพาะผลผลิตข้าวและยางพารา เนื่องจากภูมิอากาศเอื้ออ�านวยต่อการ

เพาะปลูก ส่งผลให้รายได้ภาคการเกษตรขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.9 

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรโดยเฉพาะรถเกี่ยวนวดข้าวเป็นหลัก 

เนือ่งจากบรษิทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธรุกจิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้มกีารขยายฐานลกูค้าสนิเชือ่เงนิกูย้มื 

และสินเชื่อส่วนบุคคล เพิ่มเติมเพื่อกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 

ส่วนบคุคลภายใต้การก�ากับ และสนิเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชพีภายใต้การก�ากบั (นาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลงั 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2558 

และเริ่มให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา 

 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ยอดปล่อยสินเชื่อ
 

2557 2558 2559 2560

ยอดปล่อยสินเชื่อ (ล้านบาท) 429 270 355 1,120

อัตราการเติบโต -11% -37% 31% 215%

จากการที่สภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปรับตัวดีขึ้นมากในปี 2560 หลังจากสภาวะถดถอยในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้า ท�าให้

เกษตรกรกลับมาลงทุนในการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยในปี 2560 บริษัทฯ มียอดปล่อยสินเชื่อรวมจ�านวน 1,120 

ล้านบาท เปรียบเทียบกับยอดปล่อยสินเชื่อรวมในปี 2559 จ�านวน 355.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 

215% โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีการ 

ออกแคมเปญส่งเสริมการตลาดอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และมีการน�าเสนอสินเชื่อ 

รูปแบบใหม่ๆ

รายได้
รายได้ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย รายได้จากสทิธเิรยีกร้องภายใต้สญัญาเช่าซือ้ทรพัย์สนิ รายได้ค่าปรบัล่าช้าจากสนิเชือ่ 

เช่าซือ้ทรพัย์สนิ รายได้ดอกเบีย้รบัจากสนิเชือ่ส่วนบคุคล รายได้ดอกเบีย้รับจากสินเชือ่นติบิคุคล และรายได้อืน่ โดยรายได้ 

รวมของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2560 และ 2559 มีจ�านวน 198.60 ล้านบาท และ 152.63 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 45.97 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ซ่ึงสอดคล้องกับยอดปล่อยสินเชื่อที่เติบโตอย่างมากอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและ

ผลผลิตภาคการเกษตรทีป่รบัตวัดขีึน้มาก รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ์ แคมเปญ และการขยายกลุ่มลกูค้าใหม่ของบรษิทัฯ

รายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 และ

ร้อยละ 81 ของรายได้รวมในปี 2560 และ 2559 ตามล�าดับ นอกจากนั้นในปี 2560 บริษัทฯ มีการขยายสัดส่วนการปล่อย

สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น จึงท�าให้มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อส่วนบุคคลในปี 2560 และ 2559 เป็น 29.53 และ 

9.93 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 19.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 197 และมีรายได้อื่นๆ ในปี 2560 และ 

2559 เป็น 5.37 และ 2.60 ล้านบาท ตามล�าดับ จากการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรฝ่ายขาย ได้แก่ เงินเดอืน โบนัส เบีย้เล้ียง ค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทาง ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 14.50 ล้านบาท และ 6.73 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 7.77 ล้านบาท 

คิดเป็น ร้อยละ 7.3 และร้อยละ 4.4 ของรายได้รวม ตามล�าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิาร ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบคุลากรฝ่ายบรหิาร ได้แก่ เงนิเดอืน โบนสั ค่าเช่าและค่าบรกิาร 

ส่วนกลาง ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าน�้ามัน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 72.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 

จ�านวน 17.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 
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ต้นทุนทางการเงิน	
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 มีจ�านวนเท่ากับ 39.10 ล้านบาท และ 28.95 ล้านบาทตามล�าดับ 

เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 35 โดยแหล่งเงินทุนหักของบริษัทมาจาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ  

มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมเป็นจ�านวน 474.50 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี 

จ�านวน 60 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปีจ�านวน 414.50 ล้านบาท เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อ

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งถือเป็นการขยายตัวของธุรกิจ   

กำาไรสุทธิ	
ก�าไรสุทธิส�าหรับปีของบริษัทฯ ปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 27.02 ล้านบาทและ 41.28 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 14 และร้อยละ 27 ของรายได้รวม ตามล�าดับ ซึ่งแม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะมียอดปล่อยสินเชื่อซึ่งเติบโตแบบก้าว

กระโดด และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 แต่ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ กลับลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักเนื่องจาก 

1) การปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในปี 2560 ท�าให้บริษัทฯ มีหน้ีสงสัยจะสูญในจ�านวนที่เพิ่มขึ้นมาก 

  ตามไปด้วย โดยในปี 2560 หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 28.26 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ เกิดจากนโยบายการ 

  ต้ังส�ารองของบริษัทฯ อย่างระมัดระวัง โดยเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเกิดขึ้นบริษัทฯ จะตั้งส�ารองทันที 

  ในอัตราร้อยละ 2.5 ของมูลค่าลูกหนี้ดังกล่าว ดังนั้น ในช่วงที่บริษัทฯ มียอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น หนี้สงสัยจะสูญ 

  ในงบก�าไรขาดทุนก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งแสดงถึงคุณภาพการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ล่วงหน้าของบริษัทฯ  

  ส�าหรับสาเหตุหลักอีกประการคือ 

2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 25.37 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มจ�านวนบุคลากรเพื่อรองรับ 

  การเติบโตของธุรกิจ และจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกฎหมาย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2560 และในปี 2559 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯเท่ากับร้อยละ 20

กำาไรต่อหุ้น
ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.14 บาทต่อหุ้น และ 0.21 บาทต่อหุ้น ตามล�าดับ  

ลดลง 0.07 บาทต่อหุ้น   

อัตราส่วนความสามารถในการหากำาไร
อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร (Net Interest Margin หรือ NIM) คือ ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับรวม 

รายได้ค่าปรับล่าช้าจากสินเชื่อ กับอัตราดอกเบี้ยจ่ายโดยในปี 2560 บริษัทฯมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.44 ขณะที่

ในปี 2559 บรษิทัฯ มส่ีวนต่างอัตราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 12.08 เนือ่งจากสดัส่วนทีเ่พิม่สงูขึน้ในปี 2560 ของลกูหนีส้นิเชือ่ 

ส่วนบุคคลซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรับที่ต�่ากว่าสินเชื่อเช่าซื้อ  
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ฐานะทางการเงิน
 สินทรัพย์

 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 1) สนิทรพัย์หมนุเวยีนได้แก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซือ้ทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 

   ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคล ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปีลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย 

   ที่มีหลักประกัน และลูกหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ทางกฎหมาย และลูกหนี้อื่น 

 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่า 1 ปี ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 

   ที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่า 1 ปี ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย อุปกรณ์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 

   ตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ส�าหรับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี  2560 เท่ากับ 1561.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 

ซึ่งมีจ�านวน 886.82 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจ�านวน 674.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 

ได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น 366.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.71 ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น 218.06 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 198 ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล เพิ่มขึ้น 79.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3,404.90 ลูกหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 

22.36 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 969.81 และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลดลง 27.16 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 35.20   

  

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,013.05 ล้าบาท และ 646.45 ล้านบาท ตามล�าดับ คิด

เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ ร้อยละ 65 และร้อยละ 73 ตามล�าดับ โดยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

แสดงในมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อหักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ที่บริษัทฯ ส�ารองจ่ายแทน โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจัดว่าเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 328.26 ล้านบาทและ 110.20 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 

218.06 ลา้นบาท หรอืเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 198 โดยลกูหนีส้นิเชือ่สว่นบคุคล แสดงในมลูคา่ตามสญัญาเงนิกู ้บวกดว้ยดอกเบีย้คา้ง

รบั หกัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารสนิเชือ่สว่นบคุคลเพิม่ขึน้จากปกีอ่นคอืสนิเชือ่ซึง่ให้แก่

กลุม่ลกูคา้ทีเ่ปน็พอ่แมแ่มค่า้ในตลาดทีบ่รษิทัคดัเลอืกมาแล้ว รวมถงึสินเชือ่ส่วนบคุคลซึง่ไดด้�าเนนิการตอ่เนือ่งจากปกีอ่นๆ 

ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนช�าระดี และกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทที่มีรายได้ประจ�า

เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธรุกจิสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก�ากบั และสนิเชือ่รายยอ่ย 

เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับ (นาโนไฟแนนซ์) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นโอกาสให้บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

คุณภาพลูกหนี้ของบริษัทฯ
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ บริษัทฯได้ประยุกต์การตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สูญของบริษัทฯ ตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สนส.31/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงนิส�ารองของสถาบนัการเงนิ 

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 2.5 ของลูกหนี้ตามสัญญา 

สินเชื่อควบคู่กับการประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหน้ี อายุของลูกหน้ีและการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้

ในอนาคตของลูกค้า และมูลค่าของหลักทรัพย์ตามสัญญาช่าซื้อเมื่อมีการคืนทรัพย์สินแล้วน�ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

ทีก่�าหนด ใหส้อดคลอ้งกบัหนงัสอืจากสมาคมนกับัญชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย ที ่สน.111/2547 ลว. 23 

เมษายน 2547 เรื่อง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance และหนังสือเวียน ที่ กลต.ชส.(ว) 2/2547 

เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ดังนี้  
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นโยบายการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (1 งวด เท่ากับ 3 เดือน) 

อายุหนี้ค้างชำาระ อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ปกติ ร้อยละ 1.00 ของยอดลูกหนี้สุทธิิ

เกินวันครบกำาหนดชำาระ

 ไม่เกิน 0.5 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 0.5 - 1 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 1 - 2 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 2 - 3 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป ร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้สุทธิหลังหักร้อยละ 62 ของราคาประเมินหลักประกัน

ทั้งนี้  ณ วันสิ้นรอบบัญชี หากพบว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 2.50 ของลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อ 

ไมเ่พยีงพอเมือ่เปรยีบเทยีบกับเกณฑข์า้งตน้ บรษิทัฯ จะตัง้ส�ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ใหค้รบตามเกณฑด์งักลา่ว และ

หากบริษัทฯ พบว่าความสามารถของลูกหนี้รายใดไม่สามารถช�าระหนี้ได้หรือมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ อาจหลบหนี หรือ

เสียชีวิต หรือถูกฟ้องล้มละลาย บริษัทฯ จะประเมินมูลค่าของหลักประกันให้มีค่าเป็นศูนย์ทันทีในวันที่ทราบ และตั้งส�ารอง 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้รายนั้นร้อยละ 100 โดยไม่ค�านึงว่าค้างช�าระกี่งวด

 ในกรณีที่ลูกหนี้ค้างช�าระเกินกว่า 3 งวดเงิน บริษัทฯจะหยุดรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อนั้น

ตารางแสดงอายุลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

ประเภทลูกหนี้

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559 2558

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

จัดชั้นปกติ (ลูกหนี้ปกติ) 846.64 80.07 384.77 56 499.89 62

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ไม่เกิน 0.5 งวด) 26.04 2.46 13.94 2 19.39 2

ชัน้ต�า่กว่ามาตรฐาน (มากกว่า 0.5 - 1 งวด) 71.95 6.80 67.07 10 71.54 9

ชั้นสงสัย (มากกว่า 1 - 2 งวด) 44.02 4.16 91.29 13 83.18 10

ชั้นสงสัยจะสูญ (มากกว่า 2 - 3 งวด) 34.42 3.26 81.29 12 84.23 10

ชั้นสงสัยจะสูญ (เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป) 34.29 3.25 51.81 7 45.92 7

  รวม 1,057.36 100 690.17 100 804.15 100

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (44.31) (4) (43.72) (6) (49.47) (6)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ 1,013.05 96 646.45 94 754.68 94

หมายเหตุ : บริษัทฯ ก�าหนดงวดการช�าระเงินของลูกหนี้เป็นราย 3 เดือน
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ปี 2560 และ 2559 สัดส่วนลูกหนี้ที่เกินวันครบก�าหนดช�าระ ชั้นสงสัยจะสูญ (เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป) คือ ร้อยละ 3.24 

และ 7.51 ของลูกหน้ีรวม มีสาเหตุมาจากภาครัฐขอความร่วมมือเกษตรกรในการลดท�าการเพาะปลูกข้าวในบางพื้นที่ 

เนือ่งจากปญัหาผลกระทบจากภยัแลง้ ท�าให้ลกูหน้ีสว่นหนึง่ช�าระคา่งวดไดเ้พยีงบางสว่น ไมส่ามารถช�าระคา่งวดไดค้รบตาม

ก�าหนด แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าจะมีการทยอยช�าระค่างวดเป็นบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามและการจัดการกับกลุ่ม 

ลกูหน้ีทีค่า้งเกนิก�าหนด โดยจะมเีจา้หนา้ทีล่กูคา้สมัพนัธต์ดิตอ่เขา้พบลูกคา้ในพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบและสอบถามสาเหตขุอง

การค้างช�าระค่างวด ตลอดจนแนวทางที่ลูกค้าจะช�าระค่างวดเป็นรายกรณี โดยจะมีวิธีด�าเนินการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

พฤติกรรมและความสามารถในการช�าระหนี้ เช่น การวางแผนและก�าหนดการผ่อนช�าระ การเพิ่มหลักประกัน และการคืน 

ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ เป็นต้น รวมทั้งได้ก�าหนดเงินดาวน์ขั้นต่�าไว้ที่ร้อยละ 30 ของราคาสินค้า และหากมีการรับคืนสินค้า

ทรัพย์สินที่เช่าซื้อจากลูกหนี้ บริษัทฯ จะน�าออกขายทอดตลาด 

สินเชื่อส่วนบุคคล
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชือ่เงนิสดเสรมิสภาพคลอ่ง สินเชือ่เงนิกูย้มืแบบมหีลักประกนั และสินเชือ่ส่วนบคุคลภายใตก้ารก�ากบั 

ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนช�าระดี และกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และ

นโยบายภาครัฐที่ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ลดการเพาะปลูกพืชในบางพื้นที่ 

ตารางแสดงอายุลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล

ประเภทลูกหนี้

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559 2558

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

จัดชั้นปกติ (ลูกหนี้ปกติ) 273.95 80 91.23 81 26.55 84

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

ชั้นสงสัยจะสูญ (มากกว่า 1 - 3 งวด)  49.72 15 15.38 14 3.69 12

ชัน้สงสยัจะสญู (เกนิกว่า 3 งวดขึน้ไป) 18.54 5 6.37 5 1.23 4

 รวม 342.21 100 112.98 100 31.47 100

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13.95) (4) (2.78) (2) (1.26) (4.00)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ 328.26 96 110.20 98 30.21 96.00

 

ลูกหนี้ระหว่างการดำาเนินการทางกฎหมาย	มีหลักประกัน
ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน คือ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ได้ยกเลิกสัญญาแล้ว หักจาก

รายได้จากสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ วันยกเลิกสัญญา และได้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย 

ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน มีมูลค่าสุทธิ 22.59 ล้านบาทและ 

19.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ ในปี 2560 ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการ 

ทางกฎหมาย มีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มูลค่า 3.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19   
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ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้กรมสรรพากร ลูกหนี้เงินกู้ยืมพนักงาน ลูกหนี้อื่น เป็นต้น โดย ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 

ลูกหนี้อื่น มีมูลค่า 24.67 ล้านบาท และ 2.31 ล้านบาท  

ลูกหนี้ระหว่างการดำาเนินการทางกฎหมาย
ลกูหน้ีระหว่างการด�าเนนิการทางกฎหมาย คอื ลูกหนีท้ีบ่ริษทัได้ด�าเนนิการฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิม่เตมิเนือ่งจากหลกั

ประกนัทีจ่�าหน่ายแล้วไม่เพยีงพอต่อมลูหนีข้องลกูหนีร้ายนัน้ๆ โดย ณ สิน้ปี 2560 และ 2559 ลกูหนีร้ะหว่างการด�าเนนิการ 

ทางกฎหมายมีมูลค่า 1.30 ล้านบาทและ 1.28 ล้านบาทตามล�าดับ 

อุปกรณ์
อุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งส�านักงาน เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน และยานพาหนะ 

แสดงด้วยราคาทุนหักคา่เสื่อมราคาสะสม ค�านวณคา่เสื่อมราคาด้วยวิธเีส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใช้งานของสินทรพัย์โดย

ประมาณ 5 ปี โดย ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 10.05 ล้านบาทและ 4.97 ล้านบาท    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิด

ขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

วัดมลูค่าโดยใช้อตัราภาษทีีค่าดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเมือ่มกีารกลับรายการโดยองิกบักฎหมายทีป่ระกาศใช้หรอืที่

คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ซึ่งในปี 2560 และ 2559 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เท่ากับ 27.50 ล้านบาท 

และ 21.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 และร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี เป็นผลมาจากการตั้งประมาณการหนี้สิน ภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นทุกปีตาม

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์พนักงานและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของลูกหนี้ตามสัญญาและลูกหนี้สินเชื่อ

ส่วนบุคคลที่ปล่อยสินเชื่อในแต่ละเดือน

หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1,229.54 ล้านบาทและ 553.80 ล้านบาทตามล�าดับ ในปี 2560 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 675.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 122 โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมา

จากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�านวน 473.25 ล้านบาท   

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนีก้ารค้า ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า ซึง่เป็นเจ้าหนีค่้ารถเกีย่วนวดข้าว และเจ้าหนีอ้ืน่ๆ ซึง่ประกอบด้วย ดอกเบีย้ค้าง

จ่าย ภาษเีงนิได้หกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย เป็นต้น ณ สิน้ปี 2560 และ 2559 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ มจี�านวน 58.44 ล้านบาท 

และ 40.95 ล้านบาทตามล�าดับ   
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แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ ดังนี้

แหล่งที่มาของเงินทุน

สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559 2558

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน

(ล้านบาท) (ร้อยละ)
(ล้าน

บาท)

(ร้อยละ) (ล้าน

บาท)

(ร้อยละ)

เงินกู้ยืมรวม 1,152.21 78 498.97 54 607.04 64.80

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 180.00 12 - - - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

- - - - 8.33 0.89

หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดไม่มีประกัน ที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายใน 1 ปี

199.92 13 - - 299.60 31.98

หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดไม่มีประกัน 772.29 53 498.97 54 299.11 31.93

ส่วนของผู้ถือหุ้น 333.68 22 333.02 36 329.74 35.20

รวม 1,485.89 100.00 831.99 100.00 936.78 100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับ 331.67 ล้านบาทและ 333.02 ล้านบาท 

ลดลง 1.35 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.40 โดยบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 

ร้อยละ 8.13 และร้อยละ 12.46 ตามล�าดับ    

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี		
ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากตรวจสอบและสอบทานบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 630,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง
หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2560 2559 2558

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด�าเนินงาน (646.60) 82.70 143.97

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (4.23) 0.02 (0.31) 

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 623.66 (147.04) (100.79)

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) (27.17) (64.33) 42.87
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กระแสเงินสดกิจกรรมดำาเนินงาน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ (646.60) ล้านบาทและ 82.70 ล้านบาท 

ตามล�าดับ ลดลง 729.30 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2560      

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2560  และ 2559 เท่ากับ (4.23) ล้านบาทและ 0.02 ล้านบาท  

ตามล�าดับ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากบั 623.66 ล้านบาท และ (147.04) ล้านบาท 

ตามล�าดับ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มากิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 770.70 ล้านบาท 

เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ได้มาจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวจ�านวน 474.50 ล้านบาท และจากเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 340.00 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 3.71 เท่า และ 1.66 เท่าตามล�าดับ จากการ

ปรับโครงสร้างหนี้และมีการช�าระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ จึงท�าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
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คณะกรรมการบรษิทั จี แคปปิตอล จ�ากดั (มหาชน) เปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัท�า การเปดิเผย และการน�าเสนองบการเงนิ 

ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2560 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้น

โดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้การจัดท�างบการเงิน

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด โดยใชด้ลุยพินจิ

อยา่งระมดัระวงัในการเลอืกใชน้โยบายบัญชี การประมาณการทีเ่กีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ รวมถงึ 

การถอืปฏบิตัอิยา่งสม่�าเสมอและประมาณการดทีีส่ดุในการจดัท�า เพือ่ใหม่ั้นใจไดว้า่ รายงานทางการเงินปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่สอบทาน

นโยบายการบญัชแีละดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคมุภายใน การตรวจสอบ 

ภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณา การเปดิเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

งบการเงนิของบรษิทัไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตจากบริษทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจ�ากดั ซึง่ไดป้ฏบิตังิาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏบัิตติามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ 

เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง

ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตลอดจนเพือ่มิใหเ้กดิการทจุริตหรือการด�าเนนิงานทีผิ่ดปกตอิยา่งมสีาระส�าคญัในการนี ้ความเหน็ของ 

ผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคมุและระบบการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึระบบการควบคมุภายในดา้นตา่งๆ 

ทีม่ปีระสทิธผิล เหมาะสม เพือ่ใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมเีหตผุลวา่ ขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอ ตลอดจน 

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ตาม

มาตรฐานการรายงานการทางเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

((นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา))

ประธานกรรมการ

(นายสเปญ  จริงเข้าใจ)

กรรมการผู้จัดการ

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำาปี	2560

เรียน ผู้ถือหุ้น 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งมีส่วนส�าคัญที่จะช่วย 

ส่งเสริมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการลดโอกาส 

ที่จะเกิดผลกระทบ สร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อก�ากับดูแล พิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงส�าคัญ รวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม โดย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา ก�ากับดูแล และติดตาม

การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้

  1. พิจารณาการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ 

  2. ก�าหนดมาตรการและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

  3. น�าเสนอแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

  4. ก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  5. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังที่สรุปไว้ข้างต้น เพื่อ

ให้มั่นใจได้ว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการก�ากับดูแล และติดตามความเสี่ยงและ

แผนการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถด�าเนินธรุกจิไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและบรรลุเปา้หมาย 

ตามแผนธุรกิจขององค์กรที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน  

  

 

     

     

     (ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์)

     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ (กรรมการอิสระ) ด�ารงต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา

      และก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์  กรรมการอิสระ) ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ

3. นายณัฐพล สารสาส (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ

4. นางสาวเพียรเพ็ญ วงษ์ชาลี  ด�ารงต�าแหน่ง เลขาณกุารคณะกรรมการสรรหา 

        และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน โดยมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการสรรหา 

และเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ 

ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 2 คร้ัง โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญ 

ของงานที่ได้ด�าเนินการ ดังนี้

การสรรหา : พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย

พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดตามวาระ เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และน�าเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระ โดยเห็นว่า กรรมการดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด และปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนช่วยสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการ การให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ

ธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

การกำาหนดค่าตอบแทน : พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ทั้งน้ีในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย ตลอดจนไดม้กีารเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอืน่ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ขีนาด

และธุรกิจใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รายงานคณะกรรมการสรรหา	และกำาหนดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2560

(นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจำาปี	2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ

ตามข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่ง

ตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

 1) ผศ.วิภาดา ตันติประภา ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2) ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการตรวจสอบ

 3) นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

 หมายเหตุ : นายนิธาน ชัยเนตร เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และตาม 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร

ระดับสูง ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน และด�าเนินการในเรื่อง

ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำาป ีของบริษทัฯ รวมทัง้ไดเ้ชญิผู้สอบบญัชเีขา้ร่วมประชมุทกุครัง้ที่

มีการพจิารณางบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าป ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินโดยสอบถาม

ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน 

ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ และหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชี

ว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิลมิใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืละเมดิตอ่ระเบยีบกฎหมาย

ของบรษิทัฯ และข้อก�าหนดตา่งๆ พรอ้มใหข้้อแนะน�า แกฝ่า่ยบรหิารเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามรดักมุรอบคอบและถกูตอ้ง 

ตลอดจนให้มีการติดตามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและ

ภายนอก เพ่ือใหก้ารปฏบัิตงิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ 

การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

ทั้งนี้ในปี 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทขึ้น โดยให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้ามาท�าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  

โดยมหีนา้ทีป่ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และตรวจสอบภายใน เพือ่ประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสม 

และความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะแกบ่รษิทัฯ เพือ่น�าไปแกไ้ขใหก้ารด�าเนนิกจิการ

เป็นไปด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยไม่พบข้อบกพร่อง 

ที่เป็นสาระส�าคัญ
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การพจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบญัชี และการกำาหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี

และก�าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจ�ากัดที่มีสาระส�าคัญ หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้มีการพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

ของบรษิทัฯ เปน็ประจ�าทกุไตรมาส เพือ่รว่มหารอืเกีย่วกบัการตรวจสอบบญัช ีตลอดจนหารือปญัหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 

และการหาแนวทางในการแก้ไขประเด็นต่างๆ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี นายพจน์ อัศวสันติชัย จากบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ�ากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งให้นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4891 จาก

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

การบรหิารจดัการความเสีย่ง คณะกรรมการบรษิทัฯ และผู้บริหารไดใ้หค้วามส�าคญัและระมดัระวงัตอ่การบริหารจดัการ

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าและเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

บรษิทัฯ ท้ังน้ีบรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท�าหนา้ที่ในการประเมนิและทบทวนความเสีย่ง การจดัท�าแผนงาน 

บริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมติดตามและประเมินผล ตลอดจนการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

รายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบั

รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าการท�ารายการมีความ 

สมเหตุสมผล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกไตรมาสอย่าง

สม�่าเสมอ

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร ตระหนกัและใหค้วามส�าคญัตอ่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

โดยได้มีการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อด�าเนินการในการพิจารณาและน�าเสนอนโยบาย แผนงาน 

และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจกับ

พนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง และรับผิดชอบในการดูแล ติดตาม แผนงานการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ รวมถึงชุมชนและสังคม และให้มีการพิจารณาทบทวนประเมินประสิทธิผลของ 

การด�าเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดท้ราบและพจิารณาในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในป ี2560 บรษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลือก

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2560 (Thailand Sustainability Investment 2017) 

โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดย

ได้มีการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อด�าเนินการในการพิจารณา วางระบบ แผนงาน และติดตาม 

การด�าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในและนอกองค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารถึงพนักงานให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ และตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายและได้ลงนามใน 

ค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

กรรมการบริษัทฯ และที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

เพียงพอ ไม่มีประเดน็ส�าคญัทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ตลอดจนขอ้ก�าหนดของทางราชการ 

บริษัทฯ มีการด�าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล มกีารปฏบัิตติามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งเพยีงพอ มกีารปฏบิตังิาน 

ที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�าให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะเติบโต และธ�ารงไว้ซึ่ง 

การเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 

(ผศ.วิภาดา  ตันติประภา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

  บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ 

งบกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จ ีแคปปติอล จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 และผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ความรับ

ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อ

ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ  

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการ

เงินโดยรวมและในการแสดงตามเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

1. บริษัทฯ มีลูกค้าที่ปล่อยสินเชื่อ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีรายได้แน่นอนทุกเดือน และกลุ่มที่มีรายได้ตามฤดูกาล 

  ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่มีรายได้ไม่แน่นอน การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจึงมีการตั้งค่า 

  เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2 วิธี คือส�าหรับลูกค้าที่มีรายได้แน่นอน รายเดือน จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  ตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน 

  ส�ารองของสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559

 ส่วนลูกค้า ที่มีรายได้เป็นฤดูกาล คือกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อ เช่าซื้อ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ลูกค้าส่วนใหญ่มี

รายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผลผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เป็นฤดูกาล ดังนั้น ความสามารถในการช�าระ

หนี้ของลูกค้ากลุ่มนี้ จึงเป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ บริษัท ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทันทีในเดือนที่มีการ

ปล่อยสินเชื่อลูกค้ากลุ่มนี้โดยใช้อัตราความเสียหายในอดีตถัวเฉลี่ย คือร้อยละ 2.5 ประกอบกับการพิจารณาการตั้ง 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย และการรับรู้รายได้ตามแนวทางของสภา
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วิชาชีพทางการบัญชี ความเพียงพอของการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น อีกทั้ง

ข้ึนอยูก่บักระบวนการจดัการและตดิตามหนีข้องบรษิทัท�าใหค้วามสามารถในการช�าระหนีข้องลกูหนีม้คีวามไมแ่นน่อน 

และไม่เป็นไปตามก�าหนด เกิดยอดหนี้ที่ค้างช�าระ ส่งผลให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งตามนโยบายการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 2.5 ตามมูลค่าเช่าซื้อ ณ วันท�าสัญญาที่บริษัทบันทึกไว้อาจมีจ�านวนต่�ากว่า

เกณฑก์ารจดัชัน้อายขุองลกูหนีท้ีบ่รษิทัก�าหนดในการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่ความเสยีหายทีอ่าจ

เกิดขึ้นจากการด้อยค่าของลูกหนี้ดังกล่าว ในช่วงนอกฤดูกาลการผลิต ซึ่งเกณฑ์การจัดชั้นอายุของลูกหนี้ บริษัทได้

ก�าหนดขึน้ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยที ่สนส 5/2559 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัส�ารองของ 

สถาบันการเงินประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 

 ความเหมาะสมของจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเรื่องส�าคัญที่ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากโดย

อาศัยข้อมูลในอดีตการระบุว่ามีการด้อยค่าของลูกหนี้และการก�าหนดจ�านวนที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากต้องอาศัยข้อสมมติและปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น ฐานะ

ทางการเงนิของลกูหนี ้ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต นอกจากนี ้ขอ้สมมตทิี่ใชใ้นการค�านวณทีแ่ตกตา่งกนัอาจ

ท�าใหไ้ดจ้�านวนคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีต่า่งกนัอยา่งมสีาระส�าคญัดว้ย การเปดิเผยการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งก็

เป็นเรื่องซับซ้อนและขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลของลูกหนี้ในแต่ละราย

 ข้าพเจ้าได้ท�าการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิภาพในการจัดท�าประมาณการเกี่ยวกับการค�านวณ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการ ส�าหรับค่าเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญที่ค�านวณจากการพิจารณาลูกหนี้ในแต่ละราย ข้าพเจ้าได้ทดสอบสมมติฐานที่ใช้ในการระบุการด้อยค่า

และตรวจสอบการค�านวณจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งรวมถึงการทดสอบการประมาณมูลค่าความเสียหายหาก

เกดิการผดินดัช�าระหนี ้นอกจากนีข้า้พเจา้ไดท้ดสอบความเหมาะสมและตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูที่ใชใ้นการ 

จัดท�ารายงานการจัดชั้นคุณภาพของลูกหนี้ และข้าพเจ้ายังได้ประเมินและทดสอบการควบคุมและประสิทธิผลของ

การควบคุมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยมูลค่าจากการยึดทรัพย์และมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนด้วย

 2. บริษัทมีสัดส่วนทางการเงินหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 3.86 เท่า จากการออกหุ้นกู้ 

  เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้รวมจ�านวน 974.50 ล้านบาท โดยฝ่าย 

  บรหิารของบรษิทัตอ้งด�าเนนิการเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องการกูย้มืเงนิและตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข 

  ของการกูย้มื โดยการน�าเงนิดงักลา่วหมนุเวยีนและปลอ่ยใหกู้ย้มืแกล่กูหนีส้นิเชือ่ของบรษิทั ทีม่รีะยะเวลา 

  ในการจ่ายคืนสินเชื่อตามระยะเวลาและประเภทของการกู้ยืม ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและ 

  บริหารเงินกู้ยืมและการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว

 ข้าพเจา้ไดท้�าการตรวจสอบวา่การกูย้มืหุน้กูด้งักลา่วมกีารกูย้มืจรงิและมกีารผฏบิตัติามเงือ่นไขในการกูย้มืทีถ่กู

ต้องและครบถ้วน มีการเปิดเผยรายการคงเหลือและเปิดเผยเงื่อนไขในการกู้ยืมดังกล่าวแล้ว การให้กู้ยืมเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และมีการก�ากับดูแลและบริหารเงินกู้และการปล่อยสินเชื่ออย่างเหมาะสม

 เรื่องเหล่านี้ได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบ 

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่นและพจิารณาวา่ขอ้มลูอืน่มคีวามขดั

แยง้ทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี่ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มลูอืน่มกีารแสดง 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่

แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้ริหารพจิารณาวา่จ�าเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิ

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินตามความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี

ความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้

เปน็การรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ

เม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิน

ใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัในงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจาก 

  การทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และ 

  ไดห้ลกัฐานการสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเส่ียง 

  ที่ไมพ่บขอ้มูลทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัซึง่เปน็ผลมาจากการทจุริตจะสูงกวา่ความเส่ียงทีเ่กดิจากขอ้ 

  ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น 

  การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 

   เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ 

   ควบคุมภายในของกองทุน

 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ี

   และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก 

   หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บั สรปุวา่มีความไม่แน่นอนทีมี่สาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ ์หรือสถานการณ ์

   ทีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมีนัยส�าคญัตอ่ความสามารถของกองทนุในการด�าเนินงานตอ่เน่ืองหรอืไม ่

   ถ้าขา้พเจ้าไดข้้อสรปุวา่มีความไม่แนน่อนทีม่สีาระส�าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง 

   ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

   ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี 

   ท่ีไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตกุารณห์รอืสถานการณ์ในอนาคต 

   อาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง  

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน 

   แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูมี้หน้าที่ในการก�ากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆ ทีส่�าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจ

สอบตามที่ได้วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดใ้หค้�ารบัรองแกผู่ม้หีนา้ที่ในการก�ากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อ

ว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจ

สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้

สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิด

ขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพจน์ อัศวสันติชัย

   (นายพจน์ อัศวสันติชัย)

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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งบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท	จี	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560
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บริษัท	จี	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์
บาท

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  49,994,689  77,163,527 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 6  370,674,721  364,547,734 

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 7  175,675,357  48,096,858 

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคลที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 8  42,533,293  2,335,787 

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน 9  22,594,260  19,016,719 

ลูกหนี้อื่น  10  24,671,044  2,306,107 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  686,143,364   513,466,732 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 6  642,378,530  281,900,975 

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 7  152,579,880  62,103,793 

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล 8  39,333,719              - 

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย 11  1,303,893  1,283,892 

อุปกรณ์ 12  10,045,737  4,968,085 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13  27,500,764  21,622,406 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,927,850  1,477,120 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  875,070,373  373,356,271 

รวมสินทรัพย์  1,561,213,737  886,823,003 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	จี	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 	 	 	 	 	 	 	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14  58,435,758  40,946,702 

เงินกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 15  180,000,000                - 

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกันที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 16  199,924,566                - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 17  943,699  628,824 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  7,877,142  5,380,765 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  447,181,165  46,956,291 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน 16  772,292,977  498,965,342 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17  2,474,557  970,675 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18  4,615,471  6,909,263 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น    2,979,104                - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  782,362,109  506,845,280 

รวมหนี้สิน  1,229,543,274  553,801,571 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	จี	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 	 	 	 	 	 	 	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
บาท

หมายเหตุ 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  100,000,000  100,000,000 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  100,000,000 100,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  105,950,000 105,950,000 

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 19  10,000,000  10,000,000 

ยังไม่ได้จัดสรร  115,720,463  117,071,432 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  331,670,463   333,021,432            

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,561,213,737  886,823,003 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	จี	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

บาท

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้

รายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน  140,463,275  123,549,634 

รายได้ดอกเบี้ยรับ - สินเชื่อส่วนบุคคล 4  29,525,028  9,929,539 

รายได้ดอกเบี้ยรับ - สินเชื่อนิติบุคคล  6,489,403  217,292 

รายได้ค่าปรับล่าช้า-สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน  16,773,150  16,336,668 

รายได้ค่าปรับล่าช้า-สินเชื่อส่วนบุคคล  16,830                - 

รายได้อื่น  5,336,134  2,596,093 

รวมรายได้  198,603,820  152,629,226 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย  14,504,086  6,727,730 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  72,973,462  55,370,367 

หนี้สงสัยจะสูญ-สินเชื่อเช่าซื้อ  26,228,062  8,298,290 

หนี้สงสัยจะสูญ-สินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคล  11,805,722  1,481,401 

รวมค่าใช้จ่าย  125,511,332   71,877,788  

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   73,092,488  80,751,438 

ต้นทุนทางการเงิน  39,103,483  28,948,064 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  33,989,005  51,803,374 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13  6,966,930  10,524,215 

ก�าไรส�าหรับปี  27,022,075  41,279,159 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  1,625,426  -   

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  28,647,501  41,279,159 

กำาไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.14  0.21 

จ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัทีอ่อกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว (หุน้)  200,000,000  200,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	จี	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	 	 	 	 	 	

บาท

กำาไรสะสม

รวม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

สามัญ

จัดสรรแล้ว	-

สำารองตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้

จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 100,000,000 105,950,000 10,000,000 113,788,835  329,738,835 

จ่ายเงินปันผล  -    -    -   (37,996,562) (37,996,562)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -    -    -    41,279,159  41,279,159 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 100,000,000 105,950,000 10,000,000 117,071,432  333,021,432 

จ่ายเงินปันผล  -    -    -   (29,998,470) (29,998,470)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -    -    -   28,647,501 28,647,501 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 100,000,000 105,950,000 10,000,000 115,720,463 331,670,463 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด														
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

บาท

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    33,989,005    51,803,374  

รายการปรับปรุงกระทบก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า (384,931) (927,530)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน (556,127)  -   

ค่าเสื่อมราคา  2,751,161  1,944,600 

หนี้สงสัยจะสูญ  38,033,784  9,779,691 

ค่าจ่ายผลประโยชน์พนักงาน  1,181,771  1,394,394 

ต้นทุนทางการเงิน  39,103,483  28,948,065 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินด�าเนินงาน    114,118,146    92,942,594  

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (371,966,551)  113,770,050 

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล (229,111,302) (81,518,179)

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล (80,171,225) (2,335,787)

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน (7,674,230) (2,950,081)

ลูกหนี้อื่น (22,364,937) 2,548,145 

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย (16,898,371) (13,316,849)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (450,730) (25,000)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  13,784,016  15,111,099 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  2,979,104  -   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	จี	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	 	 	 	 	 	

บาท

2560 2559

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน (597,756,080) 127,242,958 

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,617,000) (1,647,150)

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน (36,473,022) (29,674,473)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (10,755,267) (13,224,565)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน   (646,601,369) 82,696,770 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า (370,000,000) (205,000,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า  370,384,931  205,927,530 

เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน (5,169,912) (914,075)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน  559,725  6,204 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (4,225,256) 19,659 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  340,000,000  -   

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (160,000,000)  -   

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน 474,500,000 200,000,000 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวชนิดไม่มีประกัน  -   (8,335,000)

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว  -   (300,000,000)

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (843,743) (711,037)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (29,998,470) (37,996,562)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 623,657,787 (147,042,599)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (27,168,838) (64,326,170)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 77,163,527 141,489,697 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 49,994,689 77,163,527 

 ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

  ในระหว่างปีบริษัทมีการซื้อทรัพย์สิน  

   โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 2,662,500  1,267,500 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
วันที่	31	ธันวาคม	2560

1.	 ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 และได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 

บริษัทประกอบกิจการให้เช่าซื้อทรัพย์สิน นายหน้าตัวแทนในการจัดหาให้ได้ทรัพย์สินนั้นมา และสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การก�ากับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับ 

 บรษิทัมสี�านกังานตัง้อยูเ่ลขที ่161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร ์ซอยมหาดเลก็หลวง 3 ถนนราชด�าร ิแขวงลมุพนิี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative 

Investment) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 

 

2.	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
 2.1  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวม

ถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยและกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลง

วันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าว

เปน็ไปตามวตัถุประสงคข์องการจัดท�ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพือ่ความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงนิที่ไมคุ่น้เคยกบั 

ภาษาไทย บริษัทได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

 2.2  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

   สภาวชิาชพีบัญชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

   และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน 

   หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้ 

   

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

 ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 

 จากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผล

 ประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

 ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่

 มีปัญหา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้

 และตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ

(ปรับปรุง 2559)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

(ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

(ปรับปรุง 2559)  และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

(ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

(ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

(ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11

(ปรับปรุง 2559)      

เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12       เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

(ปรับปรุง 2559)  ในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13       เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

(ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10

(ปรับปรุง 2559)      

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี 

 ความเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรม

 ด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15       

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25       

(ปรับปรุง 2559)     

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง

 ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27      

(ปรับปรุง 2559)      

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท�าข้ึนตามรูป

 แบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29      

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน

 บริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31     

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ

 โฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32      

(ปรับปรุง 2559)

เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ

 รื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ

 คล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย

 สัญญาเช่าหรือไม่
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ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีปัจจุบัน               

3.	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

 3.1  การรับรู้รายได้

   รายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

    บริษัทบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ โดยรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราดอกเบี้ย 

   ที่แท้จริง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 

 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน

 การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

 ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ

 การด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

 ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของ 

 รายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ

 เหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เร่ือง เงินท่ีน�าส่งรัฐ



รายงานประจำาปี 2560

110

    บริษัทหยุดรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือเม่ือลูกหน้ีค้างช�าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด (1 งวด เท่ากับ 3 เดือน) 

    รายได้จากสินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคล

    บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคล ตามเกณฑ์คงค้างตามอัตราดอกเบี้ย 

   ที่แท้จริง

    บรษิทัหยดุรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้รบัจากสนิเชือ่สว่นบคุคลและนติบิคุคล เมือ่ลกูหนีค้า้งช�าระคา่งวดเกนิกวา่  

   3 งวด

   รายไดค้า่ปรบัจากการช�าระลา่ชา้ตามสัญญาเชา่ซือ้ ตามสัญญาสินเชือ่ส่วนบคุคลและนติบิคุคล บริษทับนัทกึ 

   รับรู้รายได้เมื่อมีการช�าระเงิน

   รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ ส่วนลดรับจากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้อ ส่วนลดรับจากการเป็น 

   นายหน้าประกันภัย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.2  การรับรู้ค่าใช้จ่าย

    ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง   

 3.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันครบ 

   ก�าหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้้

 3.4  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ แสดงในมูลค่าตามสัญญาบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทจ่ายแทน 

   หักด้วยดอกเบี้ยที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ และประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

    บริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 2.5 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแล้วน�ามา 

   เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด 

   เกณฑ์การจัดชั้นอายุของลูกหนี้และเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้  

ค่างวดค้างช�าระ (ค�านวณจากจ�านวนเงินค้างช�าระ)

(1 งวดเท่ากับ 3 เดือน) อัตราการตั้งค่าเผื่อฯ

 ลูกหนี้ปกติ ร้อยละ 1 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

 ไม่เกิน 0.5 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 มากกว่า 0.5 งวด - 1 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 มากกว่า 1 งวด - 2 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 เกินกว่า 2 งวด - 3 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป ร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

หลังหักร้อยละ 62 ของราคา

ประเมินหลักประกัน

   ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากพบว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 2.5 ของลูกหนี้ตาม 

  สญัญาเชา่ซือ้ซึง่เกดิขึน้ในแตล่ะงวดบญัชไีม่เพยีงพอเม่ือเปรียบเทยีบกบัเกณฑข์า้งตน้ บริษทัจะตัง้คา่เผ่ือหน้ีสงสยั 

  จะสูญเพิ่มตามเกณฑ์ดังกล่าว
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 3.5  ลูกหนี้สินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล - สุทธิ แสดงในมูลค่าตามสัญญาบวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับ และหักประมาณ 

การค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บรษิทัมนีโยบายตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 2.5 ของลูกหนีต้ามสัญญาแล้วน�ามาเปรียบเทยีบ 

กับเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่  

สนส 5/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส�ารองของสถาบันการเงินประกาศลงวันที่ 10 มิถุนายน 

2559 โดยให้จัดชั้นลูกหนี้พร้อมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

   เกณฑ์การจัดชั้นอายุของลูกหนี้และเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้   

   

ค่างวดค้างช�าระ อัตราการตั้งค่าเผื่อฯ

 ลูกหนี้ปกติ ร้อยละ 1 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

เกินกว่า 0 งวด - 3 งวด ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป ร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้สุทธิ

 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากพบว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อ

ซึง่เกดิขึน้ในแตล่ะงวดบญัชไีมเ่พยีงพอเมือ่เปรียบเทยีบกบัเกณฑข์า้งตน้ บริษทัจะตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสญู

เพิ่มตามเกณฑ์ดังกล่าว

   

   ลูกหนี้สินเชื่อ - มีอสังหาริมทรัพย์จดจ�านองเป็นหลักประกันและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

    ลูกหนี้สินเชื่อ - มีอสังหาริมทรัพย์จดจ�านองเป็นหลักประกัน-สุทธิ แสดงในมูลค่าตามสัญญาบวกด้วย 

   ดอกเบี้ยค้างรับและ หักประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

    บรษิทัมนีโยบายตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 ของลูกหน้ีตามสัญญาแล้วน�ามาเปรียบเทยีบกบั 

   เกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด 

เกณฑ์การจัดชั้นอายุของลูกหนี้และเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้  

                   
   ค่างวดค้างช�าระ อัตราการตั้งค่าเผื่อฯ

ลูกหนี้ปกติ ร้อยละ 1 ของลูกหนี้หักร้อยละ 70 
ของราคาประเมินหลักประกัน

เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

เกินกว่า 0 งวด - 3 งวด ร้อยละ 2 ของลูกหนี้หักร้อยละ 70 
ของราคาประเมินหลักประกัน

เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป ร้อยละ 100 ของลูกหนี้หักร้อยละ 70 
ของราคาประเมินหลักประกัน

  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน หากพบวา่การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 1 ของลูกหนีต้ามสัญญา 

 สินเชื่อซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ข้างต้น บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 เพิ่มตามเกณฑ์ดังกล่าว
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       ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคลและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล-สุทธิ แสดงในมูลค่าตามสัญญาบวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับ และหักประมาณการค่าเผื่อหนี้ 

 สงสัยจะสูญ

  บริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดโดยการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม 

 ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยที ่สนส 5/2559 เร่ืองหลักเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัส�ารองของสถาบนัการเงนิ 

 ประกาศลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยให้จัดชั้นลูกหนี้พร้อมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้ 

  เกณฑ์การจัดชั้นอายุของลูกหนี้และเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้ 

   ค่างวดค้างช�าระ อัตราการตั้งค่าเผื่อฯ

ลูกหนี้ปกติ ร้อยละ 1 ของลูกหนี้บวกดอกเบี้ยค้างรับ
หักหลักประกัน

เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

เกินกว่า 0 งวด - 3 งวด ร้อยละ 2 ของลูกหนี้บวกดอกเบี้ยค้างรับ 
หักหลักประกัน

เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป ร้อยละ 100 ของลูกหนี้บวกดอกเบี้ยค้างรับ 
หักหลักประกัน

    3.6 ลูกหนี้ระหว่างการดำาเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน   

    ลกูหนีร้ะหวา่งการด�าเนนิการทางกฎหมาย มหีลักประกนั คอืลูกหนีต้ามสัญญาเชา่ซือ้ทีไ่ดย้กเลิกสัญญาแลว้ 

   หักจากรายไดจ้ากสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาเชา่ซือ้ทีย่งัไมถ่อืเปน็รายได ้ณ วนัยกเลกิสญัญาและไดห้กัคา่เผือ่หนี ้

   สงสัยจะสูญ ซ่ึงแสดงยอดคงเหลือในราคาหลักประกันท่ีคาดว่าจะขายได้ (หากไม่ทราบราคาให้ใช้ราคารับซ้ือคืน)

 3.7  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

    เงินลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทเพื่อคา้ แสดงตามมลูคา่ยตุิธรรม การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของ 

   หลักทรัพย์บันทึกเป็นก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

    มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

 3.8  อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

    อปุกรณแ์สดงดว้ยราคาทนุ หกัคา่เส่ือมราคาสะสม บริษทัค�านวณคา่เส่ือมราคาดว้ยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ ์

   อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณดังนี้         

     

     คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   5 ปี

     เครื่องตกแต่งส�านักงาน   5 ปี

     เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน   5 ปี

     ยานพาหนะ   5 ปี

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์   5 ปี
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 3.9  ภาษีเงินได้ 

    ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ี  

   ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

    บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่จะต้องจ่าย ค�านวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตรา 

   ภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 20 ของก�าไรกอ่นภาษเีงินไดห้ลังจากปรับปรุงบวกกลับดว้ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ซึง่ไมส่ามารถ 

   ถอืเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษแีละหกัออกดว้ยรายการที่ไดรั้บยกเวน้หรือไมถ่อืเปน็รายไดใ้นการค�านวณ 

   ภาษี      

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค�านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตาม 

   บัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการเปล่ียนแปลงของ 

   สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่าย 

   ภาษเีงนิไดร้อการตดับัญชโีดยจะรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุ เวน้แต่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของ 

   ผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

    ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ 

   คอ่นขา้งแนน่อนวา่บรษิทัจะมกี�าไรทางภาษจีากการด�าเนนิงานในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะน�าสินทรัพยภ์าษเีงนิได้ 

   รอการตดับญัชมีาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกตา่งชัว่คราวทีต่อ้งเสียภาษทีกุรายการจะถกูรับรู้เปน็หน้ีสินภาษ ี

   เงินได้รอการตัดบัญชี

     สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส�าหรับงวดที่บริษัท 

   คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้ 

   อตัราภาษีและกฎหมายภาษอีากรที่มผีลบังคับใชอ้ยูห่รือที่คาดไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายใน 

   สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

    ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน 

   และปรบัลดมลูคา่ เมือ่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษิทัจะไมม่กี�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอตอ่การน�า 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

    สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนีสิ้นภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะหกักลบกนัไดก้ต็อ่เมือ่กจิการ 

   มีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

 3.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

    สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ 

   เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ 

   มลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผูกพนัตามสัญญา 

   เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุ 

   การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า 

    สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยง และกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ที่เช่าเป็นของผู้ให้เช่าได้จัดประเภทเป็น 

   สัญญาเช่าด�าเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า
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 3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

   ผลประโยชน์ระยะสั้น

    บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

    บริษัทได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการประเมินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ 

   พนักงานโดยใช้วิธีคิดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยั ซึง่หลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมตทิีห่ลากหลาย รวมถงึขอ้สมมตเิกีย่วกบัอตัราคดิลด 

   อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟอ้

    ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gain and losses)  

   ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 3.12 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

    ในการจัดท�างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและ 

   ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ  

   สนิทรพัย ์หนีส้นิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปจัจยัตา่งๆ 

   ทีผู่บ้รหิารมีความเชือ่ม่ันอยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณแ์วดล้อมนัน้ซึง่ไมอ่าจอาศยัขอ้มลูจากแหล่งอืน่ 

   และน�าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการก�าหนดจ�านวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการ 

   ตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

    ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ การปรับ 

   ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับ 

   ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณ 

   การกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

 3.13 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

    ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปี ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 

   ที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้วในระหว่างปี  

4.	 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บรษิทัมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกนัทัง้โดยทางตรง และโดย 

 ทางออ้มในหุน้สามญัและ/หรอืเปน็กรรมการชดุเดยีวกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูลฐาน 

 ที่ตกลงร่วมกัน 

  บริษัทมีรายการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
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บาท

นโยบายราคา 2560 2559

รายการในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยกรรมการ
บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด  

 - ค่าบริการดูแลรักษา Server
 - ค่าแนะน�าลูกค้า
 - ค่าบริการท�าเงินเดือน  

ราคาตามข้อตกลง
ราคาตามข้อตกลง
ราคาตามข้อตกลง

80,000
448,070
268,880

120,000
79,200

-
กรรมการบริษัท

 ดอกเบี้ยรับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
13.50

419,687 15,268

 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

  ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ี้

 บาท

 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,234,184 18,588,244

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 735,894 906,264

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 25,970,078 19,494,508

  ยอดคงค้างระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

 บาท

 2560 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

กรรมการบริษัท

 ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 3,620,902 2,544,309

 (ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล - มีอสังหาริมทรัพย์จดจ�านองเป็นหลักประกัน)

5.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

บาท

2560 	2559

เงินสดในมือ 100,117 100,000

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ 45,450,162 76,886,445

เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน 4,444,410 177,082

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,994,689 77,163,527
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6.	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท

 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่

ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	

ที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี	

แต่ไม่เกินห้าปี รวม

 2560 2559 2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 547,669,055 479,991,430 840,874,155 368,792,206 1,388,543,210 848,783,636

หัก รายได้จากสิทธิเรียกร้องตาม  

 สัญญาเช่าซ้ือท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (161,025,774) (92,251,628) (170,149,203) (66,366,883) (331,174,977) (158,618,511)

รวม 386,643,281 387,739,802 670,724,952 302,425,323 1,057,368,233 690,165,125

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,968,560) (23,192,068) (28,346,422) (20,524,348) (44,314,982) (43,716,416)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ 370,674,721 364,547,734 642,378,530 281,900,975 1,013,053,251 646,448,709

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (สุทธิจากรายได้จากสิทธิเรียกร้องตามสัญญา 

 เชา่ซือ้ทีย่งัไมถ่อืเปน็รายได)้ และคา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญจ�าแนกตามคา่งวดคา้งช�าระ ตามอตัราร้อยละที่ใชใ้นการต้ัง 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ (ค�านวณจากจ�านวนเงินค้างช�าระ) ได้ดังนี้ี้

 บาท

 2560

 ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อ-สุทธิ

จำานวนที่ใช้
คำานวณ

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ	(%)

มูลค่าตาม
ที่ตั้งไว้ 

ลูกหนี้ปกติ 846,638,408 846,638,408 1 8,466,384

เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

 ไม่เกิน 0.5 งวด 26,043,667 26,043,667 2 520,874

  มากกว่า 0.5 งวด - 1 งวด 71,951,785 71,951,785 2 1,439,036

  มากกว่า 1 งวด - 2 งวด 44,023,609 44,023,609 2 880,472

  เกินกว่า 2 งวด - 3 งวด 34,418,194 34,418,194 2 688,364

  เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป 34,292,570 21,535,944* 100 21,535,944

   รวม 1,057,368,233 1,044,611,607 33,531,074

ส�ารองทั่วไปสูงกว่าส�ารองตามเกณฑ์ 10,783,908

   รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ส�ารองทั่วไป) 44,314,982
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 บาท

 2559

 ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อ-สุทธิ

จำานวนที่ใช้
คำานวณ

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ	(%)

มูลค่าตาม
ที่ตั้งไว้ 

ลูกหนี้ปกติ 384,769,146 384,769,1462 1 3,847,691

เกินวันครบก�าหนดช�าระ:  

  ไม่เกิน 0.5 งวด 13,935,677 13,935,677 2 278,714

  มากกว่า 0.5 งวด - 1 งวด 67,066,015 67,066,015 2 1,341,320

  มากกว่า 1 งวด - 2 งวด 91,289,886 91,289,886 2 1,825,798

  เกินกว่า 2 งวด - 3 งวด 81,291,292 81,291,292 2 1,625,826

  เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป 51,813,109 31,501,562* 100 31,501,562

   รวม 690,165,125 669,853,578  40,420,911

ส�ารองทั่วไปสูงกว่าส�ารองตามเกณฑ์  3,295,505

   รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ส�ารองทั่วไป)  43,716,416

   * จ�านวนลูกหนี้สุทธิหลังหักมูลค่าหลักประกัน ร้อยละ 62 ของราคาประเมิน  
 

ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการทางกฏหมาย และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้อง ได้แยกแสดงไว้ต่างหาก 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้โอนสิทธิการรับเงินของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 

เปน็จ�านวนเงนิ 464.24 ลา้นบาท และ ใหก้บัธนาคารออมสนิเพือ่เปน็หลักประกนัเงนิกูย้มืระยะส้ันรวมเปน็จ�านวนเงนิ 

180 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ไดก้�าหนดแนวปฏบิตัทิางการบญัชสี�าหรบัธรุกจิสนิเชือ่ 

เพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�านวนและหยุดรับรู้รายได้

ส�าหรบัลูกหน้ีทีค่า้งช�าระเกนิกวา่ 3 งวด และบนัทกึส�ารองทัว่ไปส�าหรับลูกหนีท้ีไ่มค่า้งช�าระคา่งวดหรือคา้งช�าระคา่งวด 

ไม่เกินกว่า 3 งวด 

อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ให้ทางเลือกไว้โดยหากบริษัทใดเห็นว่าแนวทางปฏิบัตินี้ ไม่เหมาะสมให้

เปิดเผยแนวทางที่บริษัทใช้พร้อมเหตุผลประกอบ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้ตาม

สัญญาเช่าซื้อที่ค้างช�าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด และบริษัทได้ประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาสถานะ 

ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณ์และข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ซึ่ง ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 บรษิทัไดต้ัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชา่ซือ้ร้อยละ 2.5 ของจ�านวนเงินตามสัญญา

เช่าซื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งเป็นอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากรายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้จากสัญญา

เช่าซื้อ ที่ค้างช�าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด มีจ�านวน 34.29 ล้านบาท และได้หยุดรับรู้รายได้ จ�านวน 2.38 ล้านบาท
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7.	 ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

  บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท

2560

 ลูกหนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล

ที่ถึงกำาหนดชำาระ	
ภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล

ที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่า
หนึ่งปี	แต่ไม่เกินห้าปี รวม

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 178,785,887 159,161,299 337,947,186

ดอกเบี้ยค้างรับ 4,257,631 - 4,257,631

183,043,518 159,161,299 342,204,817

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,368,161) (6,581,419) (13,949,580)

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล - สุทธิ 175,675,357 152,579,880 328,255,237

บาท

2559

 ลูกหนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล

ที่ถึงกำาหนดชำาระ	
ภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล

ที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่า
หนึ่งปี	แต่ไม่เกินห้าปี รวม

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 47,900,475 63,357,241 111,257,716

ดอกเบี้ยค้างรับ 1,726,793 - 1,726,793

49,627,268 63,357,241 112,984,509

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,530,410) (1,253,448) (2,783,858)

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล - สุทธิ 48,096,858 62,103,793 110,200,651

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลบวกดอกเบี้ยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จ�าแนกตามค่างวดค้างช�าระ ตามอัตราร้อยละที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ (ค�านวณจากจ�านวนเงิน 

ค้างช�าระ) ได้ดังนี้  
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บาท

 2560

 ลูกหนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล-สุทธิ

จำานวนที่ใช้
คำานวณ

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ	(%)

มูลค่าตาม
ที่ตั้งไว้ 

ลูกหนี้ปกติ:-

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 267,893,217 267,893,217 1 2,678,932

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

 - มีอสังหาริมทรัพย์จดจ�านองเป็น 

  หลักประกัน

6,054,170

273,947,387

- *

267,893,217

-

2,678,932

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

 มากกว่า 1 งวด - 3 งวด 49,722,296 36,540,064 2 730,801

 เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป 18,535,134 9,706,135** 100 9,706,135

342,204,817 314,139,416 13,115,868

ส�ารองทั่วไปสูงกว่าส�ารองตามเกณฑ์ 833,712

รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ส�ารองทั่วไป) 13,949,580

บาท

 2559

 ลูกหนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล-สุทธิ

จำานวนที่ใช้
คำานวณ

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ	(%)

มูลค่าตาม
ที่ตั้งไว้ 

ลูกหนี้ปกติ

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 80,076,618 80,076,618 1 800,766

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

 - มีอสังหาริมทรัพย์จดจ�านองเป็น 11,151,655 - * -

  หลักประกัน 91,228,273 80,076,618 800,766

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

 มากกว่า 1 งวด - 3 งวด 15,384,282 10,334,234 2 206,685

 เกินกว่า 3 งวดขึ้นไป 6,371,954 886,362** 100 886,362

 112,984,509 91,297,214 1,893,813

ส�ารองทั่วไปสูงกว่าส�ารองตามเกณฑ์ 890,045

รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ส�ารองทั่วไป) 2,783,858

 * จ�านวนลูกหนี้สุทธิหลังหักมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จดจ�านองเป็นหลักประกัน 

 ** จ�านวนลูกหนี้สุทธิหลังหักมูลค่าหลักประกันร้อยละ 70 ของราคาประเมิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลบวกดอกเบี้ยค้างรับที่ค้างช�าระค่างวด 

 เกินกว่า 3 งวด มีจ�านวน 18.56 ล้านบาท และได้หยุดรับรู้รายได้ 0.78 ล้านบาท
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8.	 ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล	 
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท

2560

 ลูกหนี้สินเชื่อ
นิติบุคคล

ที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้สินเชื่อ
นิติบุคคล

ที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่า
หนึ่งปี	แต่ไม่เกินห้าปี รวม

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล 42,200,000 39,772,797 81,972,797

ดอกเบี้ยค้างรับ 534,215 - 534,215

42,734,215 39,772,797 82,507,012

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (200,922) (439,078) (640,000)

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล - สุทธิิ 42,533,293 39,333,719 81,867,012

 บาท

2559

 ลูกหนี้สินเชื่อ
นิติบุคคล

ที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้สินเชื่อ
นิติบุคคล

ที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่า
หนึ่งปี	แต่ไม่เกินห้าปี รวม

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล 2,326,352 - 2,326,352

ดอกเบี้ยค้างรับ 9,435 - 9,435

2,335,787 - 2,335,787

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - -

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล - สุทธิิ 2,335,787 - 2,335,787

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคลบวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับ และหักค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสญูจ�าแนกตามค่างวดค้างช�าระ ตามอตัราร้อยละที่ใช้ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตามเกณฑ์ (ค�านวณจากจ�านวนเงนิ

ค้างช�าระ) ได้ดังนี้
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 บาท

2560

 ลูกหนี้สินเชื่อ
นิติบุคคล-สุทธิ

จำานวนที่ใช้
คำานวณ

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ	(%)*

มูลค่าตาม
ที่ตั้งไว้

ลูกหนี้ปกติ 81,625,699 - 1 -

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

 มากกว่า 1 งวด - 3 งวด 881,313 - 2 -

 เกินกว่า  3 งวดขึ้นไป - - -

82,507,012 - 100 -

ส�ารองทั่วไปสูงกว่าส�ารอง 
ตามเกณฑ์

640,000

รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(ส�ารองทั่วไป)

640,000

	
 บาท

2559

 ลูกหนี้สินเชื่อ
นิติบุคคล-สุทธิ

จำานวนที่ใช้
คำานวณ

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อ	(%)*

มูลค่าตาม
ที่ตั้งไว้

ลูกหนี้ปกติ 2,335,787 - 1 -

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

 มากกว่า 1 งวด - 3 งวด - - 2 -

 เกินกว่า  3 งวดขึ้นไป - - 100 -

2,335,787 - -

 * จ�านวนที่ใช้ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวนลูกหนี้สุทธิหลังหักมูลค่าหลักประกัน

9.	 ลูกหนี้ระหว่างการดำาเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน	
	 	 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท

 2560 2559

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน 43,337,540 35,663,310

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,743,280) (16,646,591)

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน

 - สุทธิ 22,594,260 19,016,719
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10.	 ลูกหนี้อื่น	
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท

2560 2559

ลูกหนี้กรมสรรพากร 18,044,024 -

ลูกหนี้เงินกู้ยืมพนักงาน 3,952,979  94,143

เงินมัดจ�า 2,127,653 757,600

อื่นๆ 546,388 1,454,364

รวมลูกหนี้อื่น 24,671,044 2,306,107

11.	 ลูกหนี้ระหว่างการดำาเนินการทางกฎหมาย
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท

 2560 2559

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย 60,142,332 43,243,961

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (58,838,439) (41,960,069)

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย - สุทธิ 1,303,893 1,283,892

12.	 อุปกรณ์
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

บาท

ณ	วันที่ รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ณ	วันที่

1	มกราคม	2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 31	ธันวาคม	2560

ราคาทุน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 4,344,288 1,690,995 (210,012) 5,825,271

เครื่องตกแต่งส�านักงาน 5,488,696 1,152,116 - 6,640,812

เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน 3,115,317 1,236,033 (5,800) 4,345,550

ยานพาหนะ 10,590,402 3,550,000 (4,632,862) 9,507,540

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321,500 203,268 - 524,768

 รวม 23,860,203 7,832,412 (4,848,674) 26,843,941

ค่าเสื่อมราคาสะสม

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3,859,511 380,838 (206,416) 4,033,933

เครื่องตกแต่งส�านักงาน 4,320,716 658,784 - 4,979,500

เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน 2,570,927 294,217 (5,799) 2,859,345

ยานพาหนะ 7,909,904 1,379,029 (4,632,860) 4,656,073

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 231,060 38,293 - 269,353

 รวม 18,892,118 2,751,161 4,845,075 16,798,204

อุปกรณ์ - สุทธิ 4,968,085 10,045,737
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บาท

ณ	วันที่	
 1	มกราคม	2559

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ณ	วันที่	
 31	ธันวาคม	2559เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 4,176,417 196,717 (28,846) 4,344,288

เครื่องตกแต่งส�านักงาน 5,401,469 87,227 - 5,488,696

เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน 3,007,685 107,632 - 3,115,317

ยานพาหนะ 8,900,402 1,690,000 - 10,590,402

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 221,500 100,000 - 321,500

 รวม 21,707,473 2,181,576 (28,846) 23,860,203

ค่าเสื่อมราคาสะสม

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3,632,413 249,739 (22,641) 3,859,511

เครื่องตกแต่งส�านักงาน 3,803,815 516,901 - 4,320,716

เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน 2,340,504 230,423 - 2,570,927

ยานพาหนะ 6,971,930 937,974 - 7,909,904

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 221,497 9,563 - 231,060

 รวม 16,970,159 1,944,600 (22,641) 18,892,118

อุปกรณ์ - สุทธิ 4,737,314 4,968,085

  

  คา่เส่ือมราคาส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จ�านวน 2.75 ลา้นบาท และจ�านวน 1.94 ลา้นบาท 

 ตามล�าดับ ได้บันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัมอีปุกรณ ์ซึง่หกัคา่เสือ่มราคาทัง้จ�านวนแลว้แตย่งัใชง้านอยูจ่�านวน  

 9.78 ล้านบาท และ 12.63 ล้านบาท ตามล�าดับ

13.	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีี
  รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

บาท

ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2559

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ในระหว่างปี ณ	วันที่

	31	ธันวาคม	2560ในกำาไร ในกำาไรขาดทุน

ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :  

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 19,358,280 6,588,012 - 25,946,292

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,381,853 (52,402) (406,357) 923,094

 กรณีพิพากษาอยู่ระหว่างด�าเนินการ 258,600 (258,600) - -

 รายได้ที่หยุดรับรู้ 623,673 7,705 - 631,378

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 21,622,406 6,284,715 (406,357) 27,500,764
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 ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

 บาท

 2560 2559

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 33,989,005 51,803,374

อัตราภาษีที่ใช้ 20% 20%

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี 6,797,801 10,360,675

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร 214,856 195,154

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง (45,727) (31,614)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,966,930 10,524,215

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 20.50% 20.32%

14.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท

 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า 39,753,059 26,263,200

เจ้าหนี้อื่น

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 8,463,890 4,758,850

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,794,764 2,347,341

 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 114,871 1,691,845

 รายได้ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า 1,094,880 -

 อื่นๆ 5,214,294 5,885,466

รวมเจ้าหนี้อื่น 18,682,699 14,683,502

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 58,435,758 40,946,702

15.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจ�านวนเงิน 180 ล้านบาท ซึ่งบริษัท 

 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลาช�าระเงินไม่เกิน 6 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5% ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าว 

 ค�้าประกันโดยการโอนสิทธิการรับเงินของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น  

 464.24 ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ 
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16.	 หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน	 
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

บาท

2560 2559

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 200,000,000 200,000,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558 100,000,000 100,000,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 200,000,000 200,000,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 (แบบเฉพาะเจาะจง) 60,000,000 -

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 354,500,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560 (แบบเฉพาะเจาะจง) 60,000,000 -

รวมหุ้นกู้-ราคาตามมูลค่า 974,500,000 500,000,000

หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (2,282,457) (1,034,658)

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิ 972,217,543 498,965,342

หัก ที่ถึงก�าหนดภายในหนึ่งปี (199,924,566) -

สุทธิ 772,292,977 498,965,342

  ตามรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2558 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินมุตักิารออก 

 และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมูลค่าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท  

 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ/ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้น 

 ครัง้เดยีวเมือ่ครบก�าหนดไถถ่อน มหีลกัประกนัหรือไมม่หีลักประกนั มหีรือไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความ 

 เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ เพื่อเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป 

 หรือสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการขยายประเภทสินเชื่อใหม่และรองรับการขยายธุรกิจ

  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558

   เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2558 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูช้นดิไมม่ปีระกนัระบชุือ่และไมด่อ้ยสิทธ ิอาย ุ3 ป ีครบก�าหนด 

  วันที ่29 เมษายน 2561 จ�านวนเงนิ 200 ลา้นบาท (200,000 หนว่ยๆ ละ 1,000 บาท) โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 

  5.18% ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

  หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558

   เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูช้นดิไมม่ปีระกนัระบชุือ่และไมด่อ้ยสทิธ ิอาย ุ5 ป ีครบก�าหนด 

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จ�านวนเงิน 100 ล้านบาท (100,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ย 

  ร้อยละ 5.18% ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559

   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันระบุชื่อและไม่ด้อยสิทธิ อายุ 3 ปี ครบก�าหนด 

  วันที่ 7 เมษายน 2562 จ�านวนเงิน 200 ล้านบาท (200,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ย 

  ร้อยละ 5.25% ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 (แบบเฉพาะเจาะจง)
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   เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูช้นดิไมม่ปีระกนัระบชุือ่และไมด่อ้ยสิทธ ิอาย ุ 1 ป ี 6 เดอืน ครบก�าหนด 

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จ�านวนเงิน 60 ล้านบาท (60,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ย 

  ร้อยละ 5.75%  ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่งโดยผ่านตัวแทนอิสระ

  หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560

   เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2560 บรษิทัได้ออกหุน้กูช้นดิไมม่ปีระกนัระบชุือ่และไมด่อ้ยสิทธ ิอาย ุ2 ป ีครบก�าหนด 

  วันที่ 25 สิงหาคม 2562 จ�านวนเงิน 354.50 ล้านบาท (354,500 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ย 

  ร้อยละ 6.00%  ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

  หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560 (แบบเฉพาะเจาะจง

   เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2560 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูช้นดิไมม่ปีระกนัระบชุือ่และไมด่อ้ยสทิธ ิอาย ุ2 ป ีครบก�าหนด 

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 จ�านวนเงิน 60 ล้านบาท (60,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ย 

  ร้อยละ 6.00% ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่งโดยผ่านตัวแทนอิสระ

 

17.	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

บาท

2560 2559

ไม่เกิน 1 ปี   

 จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย 1,082,268 674,199

 ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (138,569) (45,375)

 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 943,699 628,824

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

 จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย 2,624,821 1,026,285

 ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (150,264) (55,610)

 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 2,474,557 970,675

รวมมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 3,418,256 1,599,499

 

ราคาตามบัญชีของยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4,564,752 2,680,498
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18.	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
  บัญชีนี้ประกอบด้วย

บาท

2560 2559

โครงการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ   

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 6,909,263 6,958,958

 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

  ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,181,771 1,394,394

  ต้นทุนดอกเบี้ย 173,222 203,061

 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

  (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง 274,872 -

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานประชากรศาสตร์ (2,085,662) -

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานทางด้านการเงิน (220,995) -

 ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (1,617,000) (1,647,150)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ้นปี 4,615,471 6,909,263

  บริษัทก�าหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิ 

 แก่พนักงานทีเ่กษยีณอายแุละท�างานครบระยะเวลาทีก่�าหนด เชน่ 10 ปขีึน้ไป ไดร้บัเงนิชดเชยไมน่อ้ยกวา่อตัราเงนิเดือน 

 เดือนสุดท้าย จ�านวน 300 วัน หรือ 10 เดือน เป็นต้น

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้แสดงไว้ใน 

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

บาท

2560 2559

ค่าใช้จ่ายในการขาย 205,375 211,187

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,149,618 1,386,268

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 1,354,993 1,597,455

 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,181,771 1,394,394

ต้นทุนดอกเบี้ย 173,222 203,061

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 1,354,993 1,597,455

  ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญ (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)  

 มีดังนี้
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 ร้อยละ/ต่อปี

2560 2559

อัตราคิดลด 2.72 2.79

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 5.50 6.00

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ) 5.00 - 25.00 0.00 - 50.00

อัตรามรณะ (อ้างอิงตารางมรณะของประเทศไทยปี 2551) 100.00 50.00

  การวเิคราะหค์วามออ่นไหวของสมมตฐิาน แสดงถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิานตอ่มลูคา่ปจัจุบนั 

 ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ี้

บาท

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00) (354,623) 398,103

อัตรามรณะ (1ปี) (20,077) 17,994

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 1.00) (362,970) 399,690

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ 10.00 ของสมมติฐาน) (246,388) 269,862

  ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่ 29  

 ธันวาคม 2560 และสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานแต่ละคน

  ในปี 2560 บริษัทได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการประเมินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 แทนการค�านวณโดยฝ่ายบริหาร มีผลท�าให้เกิดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 เป็นจ�านวนเงิน 2.03 ล้านบาท บริษัทรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

19.	 สำารองตามกฎหมาย
  บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ 

 ประจ�าปจีนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน 

 จ�ากัด พ.ศ. 2535 ส�ารองตามกฎหมายนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20.	 การจ่ายเงินปันผล
ส�าหรับปี 2560 

ตามรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้คร้ังที ่1/2560 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีติใหจ้า่ยเงนิปนัผล

จากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ�านวนเงิน 30.00 ล้านบาท โดย

เงินปันผลจ�านวน 8.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จ�านวน 200,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วในวันที่ 

10 สิงหาคม 2559 และเงินปันผลที่เหลือจ�านวนเงิน 22.00 ล้านบาท บาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จ�านวน 

200,000,000 หุ้น) ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 25 เมษายน 2560
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และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ 

ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จ�านวน 8.00 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จ�านวน 200,000,000 หุ้น จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560

รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เป็นจ�านวนเงิน 30.00 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2559 

ตามรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้คร้ังที ่1/2559 เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีติใหจ้า่ยเงนิปนัผล

จากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 40.00 ล้านบาท 

โดยเงินปันผลจ�านวนเงิน 10.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จ�านวน 200,000,000 หุ้น) ได้จ่ายแล้วใน

วันที่ 11 กันยายน 2558 และเงินปันผลที่เหลือจ�านวนเงิน 30.00 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ�านวน 

200,000,000 หุ้น) ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559

และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559คณะกรรมการได้มี

มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จ�านวน 8.00 ล้านบาท คิด

เป็นอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จ�านวน 200,000,000 หุ้น จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 กันยายน 2559 

รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 38.00 ล้านบาท

21.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
  บริษัทมีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ี้

 บาท

 2560 2559

ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 53,423,115 42,019,467

ค่าเช่าและค่าบริการ 7,695,032 6,641,016

ค่าส่งเสริมการขาย 1,175,614 713,982

ค่าเสื่อมราคา 2,751,160 1,944,600

หนี้สงสัยจะสูญ 38,033,785 9,779,691

 

22.	 ส่วนงานดำาเนินงาน
  ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

 การด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล 

 การปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงานของบริษัท

  บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานการให้สินเชื่อ คือ ให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร การให้ 

 สินเชื่อส่วนบุคคลและการให้สินเชื่อนิติบุคคลเพื่อการพาณิชย์ และด�าเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ  

 ประเทศไทย 
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  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

บาท	(ล้านบาท)

ธุรกิจให้เช่าซื้อ ธุรกิจให้กู้ยืม ธุรกิจให้กู้ยืม

ส่วนบุคคล ส่วนบุคคล นิติบุคคล รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จำาแนกตามส่วนงาน :

 รายได้ดอกเบี้ยรับ 140.46 123.55 29.52 9.93 6.49 0.21 176.47 133.69

 รายได้ค่าปรับล่าช้า 16.77 16.34 0.02 - - - 16.79 16.34

 รายได้อื่น 1.89 1.35 0.81 0.11 - - 2.70 1.46

 หนี้สงสัยจะสูญ (26.23) (8.30) (11.22) (1.42) (0.58) (0.06) (38.03) (9.78)

ก�าไรของส่วนงาน 132.89 132.94 19.13 8.62 5.91 0.15 157.93 141.71

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้จ�าแนกตามส่วนงาน :

รายได้อื่น 2.63 1.13

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (14.50) (6.73)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (72.97) (55.37)

 ต้นทุนทางการเงิน (39.10) (28.95)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6.97) (10.52)

ก�าไรส�าหรับงวด 27.02 41.27

สินทรัพย์จำาแนกตามส่วนงาน :

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,013.05 646.45 - - - - 1,013.05 646.45

 ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล - - 328.26 110.20 - - 328.26 110.20

 ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล - - - - 81.87 2.33 81.87 2.33

 ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการ

  ทางกฏหมายที่มีหลักประกัน 22.59 19.02 - - - - 22.59 19.02

 ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินงาน 

       ทางกฏหมาย 1.30 1.28 1.30 1.28

สินทรัพย์ไม่ได้จำาแนกตามส่วนงาน:

 สินทรัพย์อื่น - - - - - - 114.14 107.54

  รวม 1,036.94 666.75 328.26 110.20 81.87 2.33 1,561.21 886.82

หนี้สินจ�าแนกตามส่วนงาน :

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 39.75 26.26 3.60 - - - 43.35 26.26

 หนี้สินอื่น 2.98 - - - - - 2.98 -

หนี้สินไม่ได้จ�าแนกตามส่วนงาน :

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - - - 16.17 14.69

- - - - - - 180.00 -

 หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - - - - - - 972.22 498.96

 หนี้สินอื่น - - - - - - 14.82 13.89

  รวม 42.73 26.26 3.60 - - - 1,229.54 553.80
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23.	 การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า  

 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงในสัญญา 

ซึ่งอาจเป็นเพราะคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน ท�าให้ไม่สามารถช�าระค่างวดเมื่อครบก�าหนดได้ หรือจงใจไม่

ปฏิบัติตามสัญญา อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทในการพิจารณาให้สินเชื่อนั้น บริษัทจะค�านึงถึงขีดความ

สามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อเป็นหลักในการพิจารณา รวมทั้งพิจารณา

จากหลักทรัพย์ค�้าประกันเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้กู้ยืมผิดนัดช�าระหนี้ อีกทั้งบริษัทยังมี

กระบวนการในการสอบทานสินเชื่อของลูกค้าและติดตามดูแลสินเชื่อทุกรายที่ผ่านการอนุมัติแล้วอย่างสม�่าเสมอ   

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Rate	Risk)
  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ อนัอาจมผีลท�าใหม้ลูค่า 

 ของตราสารทางการเงินของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป หรือท�าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ของบริษัทหรือมูลค่าของ 

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินทั้งในปีปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัด 

 โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและลักษณะของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

  บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินที่มีภาระ 

 ดอกเบี้ย บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สิน 

 ทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนดหรือวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หาก 

 วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

บาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี รวม

ภายใน	1	ปี มากกว่า	1	ปี ปรับขึ้นลงตาม อัตราดอกเบี้ย

6 ถึง	5	ปี ราคาตลาด 6 6

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 45,453,162 4,541,527 49,994,689

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 370,674,721 642,378,530 - - 1,013,053,251

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 175,675,357 152,579,880 - - 328,255,237

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล 42,533,293 39,333,719 - - 81,867,012

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการตาม 

 กฎหมาย - - - 1,303,893 1,303,893

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 180,000,000 - 180,000,000

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันระยะยาว 199,924,566 772,292,977 - - 972,217,543

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 943,699 2,474,557 - - 3,418,256
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บาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี

ภายใน	1	ปี มากกว่า	1	ปี ปรับขึ้นลงตาม อัตราดอกเบี้ย

6 ถึง	5	ปี ราคาตลาด 6 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 76,886,445 277,082 77,163,527

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 364,547,734 281,900,975 - - 646,448,709

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 48,096,858 62,103,793 - - 110,200,651

ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล 2,335,787 - - - 2,335,787

ลูกหนี้ระหว่างการด�าเนินการตามกฎหมาย - - - 1,283,892 1,283,892

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันระยะยาว - 498,965,342 - - 498,965,342

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 628,824 970,675 - - 1,599,499

	 การวัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ มลูค่าทีบ่รษิทัคาดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิออกไปหรอื มลูค่าทีค่าดว่า 

จะต้องจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจาก 

การค�านวณตามหลักการของตลาดเงินที่ใช้กันทั่วไป

วิธีการและข้อสมมติที่บริษัทใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามที่ได ้

เปิดเผย มีดังนี้

 - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด แสดงมลูค่ายตุธิรรม โดยประมาณตามจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดง 

   ฐานะการเงิน

 - ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณจากยอดเงนิให้สนิเชือ่ตามจ�านวนเงนิทีค่งเหลอื 

   ในงบแสดงฐานะการเงนิหกั รายได้จากสิทธเิรียกร้องตามสัญญาเช่าซือ้ทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได้และค่าเผ่ือหนี้ 

   สงสัยจะสูญ และรวมยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายแทนลูกค้า

 - ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้ 

   สินเชื่อตามจ�านวนเงินที่คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 - เงนิกูย้มืระยะสัน้แสดงมลูค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายตุธิรรม เนือ่งจากมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามอตัราตลาด

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เกีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคา 

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหนี้สินดังกล่าวแทน
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ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์อย่าง 

     เดียวกัน

 ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง  

     (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�านวณมาจากราคา ตลาด) ส�าหรับ 

     สินทรัพย์นั้น  

 ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 

24.	 วงเงินสินเชื่อ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้

   1) บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ไม่มีหลักประกัน จ�านวนเงิน 20 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย MOR 

   2) บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืหมนุเวยีนระยะส้ันจ�านวน 200 ล้านบาท โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินอายไุมเ่กนิ 6 เดือน 

    นับจากวันที่เบิกเงินกู้ และสามารถต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินได้เมื่อครบก�าหนดช�าระ โดยมีอัตราดอกเบี้ย  

    MLR- 0.5% ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้�าประกันโดยการโอนสิทธิการรับเงินของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

    เมื่อมีการเบิกใช้วงเงินกู้ (ดูหมายเหตุ 15)

25.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
	 	 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานในการที่บริษัทเป็นผู้เช่าตามสัญญา 

 เช่าส�านักงานและบริการ ซึ่งมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 - 3 ปี โดยบริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและบริการใน 

 อนาคตตามสัญญาเช่าดังนี้ี้

 บาท

ไม่เกิน 1 ปี 4.25

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3.72

รวม 7.97

26.	 การบริหารจัดการส่วนทุน 

บรษิทัมนีโยบายรกัษาสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุใหเ้ปน็ไปตามสถานการณเ์พือ่ด�ารงฐานเงินทนุทีแ่ขง็แกร่งรักษาความ

เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดเงินทุน โดยค�านึงผลตอบแทนจากการลงทุน การจ่ายเงินปันผลให้

แก่ผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้สูงเกินกว่าธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาดเงินทุน

27.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้เสนอจ่าย

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จ�านวน 200 ล้านหุ้น 

คิดเป็นจ�านวนเงิน 26 ล้านบาท   
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28.	 มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภาวชิาชีพบัญชีไดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้ ใหใ้ชม้าตรฐานการบญัช ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับปรับปรุงใหม่  

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 

เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

 ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ

 จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)    เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผล 

 ประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

 ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก�าไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

 และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

 การด�าเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่ง 

 ทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

(ปรับปรุง 2560)

(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

(ปรับปรุง 2560)

เร่ือง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11

(ปรับปรุง 2560)

เร่ือง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

(ปรับปรุง 2560)

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสีย 

 ในกจิการอ่ืน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

(ปรับปรุง 2560)

เรือ่ง การวดัมลูค่ายตุธิรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี 

 ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

 กิจกรรมด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15       

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25       

(ปรับปรุง 2560)

เรือ่ง ภาษเีงนิได้-การเปลีย่นแปลงสถานภาพ 

 ทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27      

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตาม 

 รูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน 

 บริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31      

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 

 โฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32      

(ปรับปรุง 2560)

เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก

 การรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี

 ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย

 สัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  

 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 

(ปรบัปรงุ 2560)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน 

 การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

 ที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 

(ปรบัปรงุ 2560)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ 

 การด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่12 

(ปรบัปรงุ 2560)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 

(ปรบัปรงุ 2560) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่14 

(ปรบัปรงุ 2560)

เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผล 

 ประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและ

 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 

(ปรบัปรงุ 2560)

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่17 

(ปรบัปรงุ 2560)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่18 

(ปรบัปรงุ 2560)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
 ส�าหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21
 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ

  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัเชือ่วา่มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 

 งบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติิิ

29.	 การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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