ที่ บช.358/2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

เรื่อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอนาส่งคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะและการ
ดาเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้
Q2/2560 Executive Summary: งบกำไรขำดทุน
 บริษทั มีรายได้รวม 34.93 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาส 1 ปี 2560 ทีม่ รี ายได้ 32.97 ล้านบาท คิดเป็ น 5.9%
และจากไตรมาส 2 ปี 2559 ทีม่ รี ายได้ 27.42 ล้านบาท คิดเป็ น 27.4% โดยรายได้ทเ่ี ติบโตมาจากสายงาน
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อย จากการเริม่ ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยในเดือนมีนาคม 2560 และการลดลง
ของรายได้จากธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ รายได้ (ดอกเบีย้ ) แสดงดังตาราง
Q1

Q2

Bt Change

% Growth

สินเชื่อเดิม
รายได้ ดอกเบี ้ยจากการซื ้อสิทธิ เรี ยกร้ อง

1,058,683

435,534

-623,149

-58.9%

รายได้ ดอกเบี ้ยจากการให้ สนิ เชือ่ ส่วนบุคคล

577,047

533,088

-43,959

-7.6%

รายได้ ดอกเบี ้ยจากการให้ สนิ เชือ่ เงินให้ ก้ยู มื

26,768,338

22,162,609

-4,605,729

-17.2%

2,067,940

4,313,217

2,245,277

108.6%

6,190

5,151,184

5,144,994

83117.8%

11,794

73,614

61,820

524.2%

30,489,992

32,669,246

2,179,254

7.1%

สินเชื่อรายย่ อย (ธุ รกิจใหม่ )
รายได้ ดอกเบี ้ยจากลูกหนี ้เงินให้ ก้ยู มื จากการซื ้อลูกหนี ้
รายได้ ดอกเบี ้ยจากสัญญาเช่าซื ้อ
อื่นๆ
รายได้ ดอกเบี ้ยอืน่ ๆ

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 30.93 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2560 ทีม่ คี ่าใช้จ่าย 17.95
ล้านบาทคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 72.3% และ จากไตรมาส 2 ปี 2559 ทีม่ คี ่าใช้จ่าย 8.04 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้
284.7% มาจากการขยายสาขาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และ เพิม่ บุคลากรส่วนกลางทัง้ Front และ Back office
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสินเชือ่ รายย่อย โดยมีบุคลากรเพิม่ จาก 2 สาขา เป็ น 40 สาขา และ บุคลากรเพิม่
จาก 26 คนเป็ น 256 คน
 หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ มีการตัง้ สารองลูกหนี้สนิ เชื่อรายใหญ่รายหนึ่งเป็ นกรณีพเิ ศษเต็มจานวน ตามคา
พิพากษาศาลชัน้ ต้นให้เพิกถอนจานองหลักประกันของลูกค้าทีใ่ ช้เป็ นประกันมูลหนี้ของบริษทั จานวน 109
ล้านบาท อย่างไรก็ดี มูลหนี้ยงั อยู่เต็มจานวน และบริษทั กาลังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คดีเพื่อให้หลักประกัน
กลับมาจานองเป็ นประกันมูลหนี้กบั บริษทั ตามเดิม

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร 4.35 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ 4.28 ล้านบาทคิดเป็ น
เพิม่ ขึน้ 2.3% และจากไตรมาส 2 ปี 2559 ทีม่ ี 2.85 ล้านบาท มาจากการจ่ายโบนัสกรรมการสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2559 ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเดือนเมษายนทีผ่ ่านมา
 มีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 0.25 ล้านบาท และ มีการรับรูก้ าไรจากผลของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 21.01
ล้านบาท
 ผลกาไรจากการดาเนินงาน (ไม่รวมการตัง้ สารอง และผลกาไรจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) ขาดทุนสุทธิ
0.59 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจสินเชื่อรายย่อยทีเ่ ริม่
ดาเนินงานในเดือนมีนาคม 2560 และการหยุดรับรูร้ ายได้สนิ เชือ่ รายใหญ่บางส่วน
 ผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน 92.14 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการตัง้ สารองลูกหนี้สนิ เชื่อราย
ใหญ่รายหนึ่งเป็ นกรณีพเิ ศษ 109 ล้านบาท
Q2/2560 Executive Summary: งบดุล

Q1/2560

%Asset

Q2/2560

%Asset

เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว

523,384,333 33.3%

385,006,973

24.5%

ลูกหนี ้

959,654,103 61.1%

994,312,736

63.3%

892,320,903 56.8%

759,215,801

48.3%

ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ูยืม - สินเชื่อรายใหญ่
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ - สินเชื่อรายย่อย

18,970,821

1.2%

202,783,603

12.9%

ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ูยืมจากการซื ้อลูกหนี ้- สุทธิ

18,065,799

1.1%

14,347,821

0.9%

ลูกหนี ้จากการซื ้อสิทธิ เรี ยกร้ อง - Factoring

23,218,737

1.5%

11,191,144

0.7%

ลูกหนี ้สินเชื่อส่วนบุคคล

7,077,843

0.5%

6,774,367

0.4%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

17,924,238

1.1%

33,695,233

2.1%

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

51,500,689

3.3%

61,357,103

3.9%

อืน่ ๆ

18,491,901

1.2%

12,827,645

0.8%

1,570,955,264 100.0%

1,487,199,690

94.7%

3.3%

68,183,346

4.6%

1,519,487,556 96.7%

1,419,016,344

95.4%

สินทรั พย์ รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

51,467,708

 ลูกหนี้สนิ เชื่อรายย่อยคงค้าง (เช่าซือ้ ) จานวน 202.78 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน
18.97 ล้านบาท หรือ 968.9% จากการเริม่ ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในเดือนมีนาคม 2560
 ลูกหนี้สนิ เชื่อรายใหญ่คงค้าง จานวน 759.22 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 892.32 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นลดลง 14.9% จากการตัง้ สารองลูกหนี้รายหนึ่งเป็ นกรณีพเิ ศษ และจากการปรับเปลีย่ น
นโยบายของบริษทั ทีเ่ น้นสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยมากขึน้
 เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ ลดลงจาก 523.4 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 คงเหลือ 385.01 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 2 ปี 2560 จากการปล่อยสินเชื่อรายย่อย
 หนี้สนิ รวม 68.2 ล้านบาท หรือ D/E = 0.05 โดยหนี้สนิ ส่วนมากเป็ นหนี้ทไ่ี ม่มภี าระดอกเบีย้ ส่วนของผูถ้ อื
หุน้ 1,419 ล้านบาท









ธุรกิ จสิ นเชื่อรำยย่อย
บริษทั เริม่ ธุรกิจสินเชื่อจานาทะเบียนรถยนต์ (เช่าซือ้ ) ในเดือนมีนาคม โดยตัง้ เป้ าหมายเปิ ด 60 สาขา ภายในสิน้ ปี
2560 และมีตวั แทนจาหน่าย 1,200 ราย โดยได้มกี ารเตรียมพร้อมในหลายๆด้าน ทัง้ ทีมบริหารจากหลายองค์กรชัน้ นา
ทีมงานผูม้ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ รองรับการปล่อยสินเชื่อและการติดตามหนี้
บริษทั มีการเพิม่ บุคลากรจาก 26 คนในปี 2559 เป็ น 256 คน ณ สิน้ ไตรมาส 2 ปี 2560 โดยเป็ นบุคลากร สาขา
ประมาณ 187 คน โดยได้ขยายบุคลากรสาขาจากเดิมมี 2 สาขา เป็ น 40 สาขา ณ สิน้ ไตรมาส 2 ปี 2560 และมี
ตัวแทนจาหน่าย (ซึง่ ไม่ใช่พนักงานประจา) จานวน 362 คน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนมาก
เกิดจากการเพิม่ บุคลากรส่วนกลางและส่วนสาขาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนในไตรมาส 2 เพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ
ในไตรมาสต่อๆไป โดยได้รบั บุคลากรตามแผนงานเกือบครบถ้วนแล้วในไตรมาส 2 นี้
สินเชื่อคงค้าง บริษทั มีสนิ เชื่อจานาทะเบียนเพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ทีม่ ี 18.97 ล้านบาท เป็ น 202.78 ล้านบาท หรือ
เติบโต 968.95% โดยการเติบโตของสินเชื่อคงค้างทีส่ งู มาจากฐานสินเชื่อเดิมทีม่ อี ยูต่ ่า และมาจากการขยายสาขา
และระบบตัวแทนของบริษทั สินเชื่อรายย่อยของบริษทั เป็ นสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ทงั ้ หมด โดยคุณภาพสินเชื่อดังกล่าว
เป็ นสินเชื่อทีไ่ ม่เกินกาหนดชาระ 201.69 ล้านบาท สินเชื่อเกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน 1.09 ล้านบาท และไม่มี
สินเชื่อเกินกาหนดชาระมากกว่า 3 เดือน
ในส่วนธุรกิจจานาทะเบียนรถจักรยานยนต์ และเงินกูร้ ายย่อยทีม่ ที ด่ี นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างเป็ นประกัน บริษทั มีแผนจะเปิ ด
ให้บริการในสาขาต่าง ๆ และผ่านตัวแทนในอนาคต ขณะนี้ยงั ไม่เริม่ ดาเนินการ

กำรตัง้ สำรองลูกหนี้ รำยหนึ่ งเป็ นกรณี พิเศษ จำนวน 109 ล้ำนบำท
สาหรับหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญซึง่ มีการตัง้ สารองหนี้เพิม่ ขึน้ ในไตรมาส 2 ปี 2560 จานวน 112.55 ล้าน
บาท มาจากการตัง้ สารองลูกหนี้ธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่รายหนึ่งจานวน 109 ล้านบาท ซึง่ สืบเนื่องจากศาลชัน้ ต้น (ศาลแพ่ง) ได้มี
คาพิพากษาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้เพิกถอนการจดจานองทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นหลักประกันเงินกูจ้ านวนดังกล่าวของลูกหนี้
กับบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 26.2
โจทก์ดาเนินการฟ้ อง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ขอให้ศาลเพิกถอนการโอนทีด่ นิ ระหว่างจาเลยที่ 1 ที่
โอนให้จาเลยที่ 2 และ จาเลยที่ 2 โอนให้จาเลยที่ 3 และเพิกถอนการจานองทีด่ นิ ดังกล่าวระหว่างจาเลยที่ 3 (จาเลยที่ 3 คือ
ลูกค้าของบริษทั ) กับบริษทั เนื่องจากจาเลยที่ 1 ค้างเงินค่านายหน้าโจทก์อยู่
ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ได้ให้ความเห็นว่า
คดีน้ยี งั มีปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอยู่มาก
โดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุว่า ผลแห่งโมฆะกรรมของการทานิตกิ รรมของจาเลยที่ 1 จาเลยที่ 2 และ
จาเลยที่ 3 ไม่อาจกระทบสิทธิของจ
์ าเลยที่ 4 (SGF) ทีไ่ ด้รบั มาในฐานะทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกผูร้ บั จดจานองโดยสุจริตได้ โดย
SGF มีอาชีพในการประกอบกิจการให้สนิ เชื่อสามารถปล่อยสินเชื่อและสามารถเรียกหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อเป็ นประกันหนี้ และ
ข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏในการสืบพยานใดๆ ว่า SGF ได้เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องในการแบ่งแยกทีด่ นิ หรือโอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ
ระหว่างจาเลยที่ 1 ให้แก่จาเลยที่ 2 หรือจาเลยที่ 3 การรับจานองของ SGF เป็ นไปโดยสุจริตย่อมมีสทิ ธิได้
์ รบั ความคุม้ ครองทาง
กฎหมาย
อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การทีศ่ าลมีคาพิพากษาดังกล่าว ถึงแม้จะเป็ นเพียง
ศาลชัน้ ต้น และผลออกมาแตกต่างจากความเห็นของทีป่ รึกษากฎหมายอยูม่ าก แต่เพื่อให้นโยบายทางบัญชียดึ หลักความ
ระมัดระวัง บริษทั จึงพิจารณาให้มกี ารตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญในหนี้ดงั กล่าวเต็มจานวน 109 ล้านบาทสาหรับเงินให้กยู้ มื หลัง
หักมูลค่าหลักประกันอื่น โดยเมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ได้ย่นื คาร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งไว้แล้ว
และศาลมีคาสังอนุ
่ ญาตให้บริษทั ยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสูค้ ดีเพื่อให้การจด
จานองทีด่ นิ เป็ นหลักประกันดังกล่าวมีผลกลับมาเช่นเดิม ทัง้ นี้ถงึ แม้ว่าการจดจานองจะถูกเพิกถอนหรือไม่ ลูกหนี้รายดังกล่าวก็
ยังเป็ นลูกหนี้ตามกฎหมายของบริษทั อยู่เต็มจานวน

ในส่วนของคดีอ่นื ทีม่ สี าระสาคัญ บริษทั อยู่ระหว่างการบังคับคดี ทีศ่ าลฎีกาได้พพิ ากษาให้บริษัทชนะคดี
ลูกค้ารายหนึ่ง ได้รบั ชาระเงินต้นจากลูกหนี้ (จาเลย 6) จานวน 200,635,606.15 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงิน
ต้นจานวน 195,340,494.40 บาทนับถัดจากวันฟ้ อง (ฟ้ องวันที่ 4 เมษายน 2546) เป็ นต้นไปจนว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน โดยให้
จาเลยที่ 1 ถึง 5 ร่วมกันรับผิดกับลูกหนี้ ชาระเงินต้นจานวน 135,320,406.77 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี ของ
เงินต้นดังกล่าว และเบีย้ ปรับในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มิถุนายน 2547 จนถึงวันทีบ่ ริษทั ได้รบั ชาระหนี้ครบถ้วน
ทัง้ นี้ บริษทั มีสทิ ธิดาเนินการบังคับคดีกบั จาเลยทัง้ 6 ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยคดีน้ี จาเลยได้วางหลักประกันต่อศาล
ในการขอทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อนหน้านี้ ในมูลค่าทีม่ ากกว่ามูลหนี้ตามคาฟ้ อง อย่างไรก็ตาม สาหรับคดีน้ีเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักความระมัดระวัง บริษทั จะบันทึกบัญชีรายการโอนกลับสารองหนี้สงสัยจะสูญในหนี้ดงั กล่าวหลังจากมีการจัดเก็บหนี้ได้ตาม
เกณฑ์เงินสด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต สาลีผล, นายวิเศษ ภานุทตั )
ผูม้ อี านาจลงนาม

