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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรือ่ ง คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอนาส่งคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานงวดประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
2562 Executive Summary: งบกำไรขำดทุนประจำปี
 บริษัทมีรายได้รวม 342.3 ล้านบาท: ลดลงจากปี 2561 ที่มีรายได้ 483.8 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง 29% รายได้แยก
เป็ น
1. รายได้จากธุรกิจสินเชื่อรายย่อยซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัท มีรายได้ดอกเบีย้ 303.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 82%
โดยเพิ่มขึน้ จากสินเชื่อเช่าซือ้ และสินเชื่อจานาทะเบียนรถ
2. รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ จานวน 14.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8%
3. รายได้จากธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ จานวน 20.7 ล้านบาท ลดลง 93% ผลจากนโยบายการลดการให้สินเชื่อ
รายใหญ่ และบริษัทมีรายได้พิเศษจากการรับชาระหนีจ้ ากลูกหนีท้ ี่บริษัทมีการตัง้ สารองหนีส้ งสัยจะสูญแล้ว
ทัง้ จานวน เป็ นเงิน 230.4 ล้านบาทในปี 2561
ทัง้ นี ้ หากไม่รวมรายการพิเศษจากการรับชาระหนีใ้ นปี 2561 เท่ากับบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 88.9 ล้านบาท
คิดเป็ นเพิ่มขึน้ 35%
 ยอดสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยที่ปล่อยในปี 2562 มีจานวน 904.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจานวน 973.3
ล้านบาท หรือลดลง 7% เนื่องจากบริษัทเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองลูกค้าที่มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ และควบคุม
NPL ในคราวเดียวกัน
 รายได้รวมแยกตามธุรกิจ แสดงดังตาราง

หน่วย: พันบาท
สิ นเชื่อรายใหญ่ SME
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้จากการซือ
้ สิทธิเรียกร้อ ง
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กย
ู้ ม
ื (SME loan)
รวม

ปี 2561

ปี 2562

เปลีย
่ นแปลง

%

237,398.4
48,072.1
285,470.5

476.8
20,228.5
20,705.2

สิ นเชื่อรายย่อย
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ส น
ิ เชื่อ ส่วนบุคคล
1,232.3
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กย
ู้ ม
ื จากการซือ
้ ลูกหนี้
7,167.1
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เช่าซือ
้
158,397.7
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อ จานาทะเบียนรถ
รวม
166,797.1

703.1
1,077.8
301,747.4
127.6
303,655.9

(529.2)
(6,089.3)
143,349.7
127.6
136,858.8

324,361.2
14,569.5
531.2
2,837.1

(127,906.4) -28%
1,097.7
8%
311.1 141%
(14,986.0) -84%

รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อ รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยอื่นๆ
รายได้อ่ืน

452,267.6
13,471.8
220.1
17,823.1

(236,921.6) -100%
(27,843.6) -58%
(264,765.3) -93%

-43%
-85%
90%
n.a.
82%

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 182.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่าย 195.6 ล้านบาทคิดเป็ น
ลดลง 6% เนื่องจาก 1) จานวนพนักงานลดลงจาก 332 คนในปี 2561 เป็ น 284 คนในปี 2562 และ 2) ค่าใช้จ่าย
ทางภาษี ที่ลดลงจากรายการพิเศษจากการรับชาระหนีใ้ นปี 2561 ทัง้ นี ้ ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารของบริษัทเริม่ คงที่ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร 13.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยที่ 19.6 ล้านบาท ลดลง 5.8
ล้านบาทคิดเป็ นลดลง 30%
 หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญจานวน 50.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ซึ่งมีจานวน 49.3 ล้านบาท คิดเป็ น 1.6%
มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
 มีการโอนกลับรายการสินเชื่อเงินให้กูย้ ืมจานวน 83.0 ล้านบาทในไตรมาส 2 แต่บริษัทต้องตัง้ สารองหนี ้
สงสัยจะสูญสาหรับเงินให้กยู้ ืมเพิ่มจานวน 29.3 ล้านบาท หลังจากที่ศาลได้ตดั สินยกฟ้องบริษัท เนื่องจาก
สัญญากูย้ ืมเงินยังไม่ถึงกาหนดชาระ รวมทัง้ ไม่ให้คิดดอกเบีย้ จากลูกหนี ้ ดังนัน้ บริษัทจึงได้ตงั้ ค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญสาหรับดอกเบีย้ ค้างรับของลูกหนีร้ ายนีท้ งั้ จานวน ทัง้ นี ้ ศาลไม่ตดั สิทธิบริษัทที่จะฟ้องใหม่เมื่อ
ถึงกาหนดชาระ
 มีการตัง้ สารองหนีส้ งสัยจะสูญสาหรับลูกหนีส้ นิ เชื่อเช่าซือ้ รายย่อยจานวน 52.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.9 ล้าน
บาท จากปี 2561 ซึง่ มีการตัง้ สารองหนีส้ งสัยจะสูญจานวน 43.2 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงิน 40.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ซึง่ มีจานวน 7.0 ล้านบาท คิดเป็ น 478% เนื่องจากบริษัทมี
การกูเ้ งินจากสถาบันการเงินและมีการออกหุน้ กูเ้ พื่อขยายสินเชื่อเพิ่มเติม
 มีการบันทึกภาษี เงินได้จานวน 1.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึง่ มีจานวน 18.9 ล้านบาท
 ผลการดาเนินงาน มีกาไรก่อนบันทึกภาษี เงินได้จานวน 56.6 ล้านบาท ต่ากว่าปี 2561 ซึง่ มีกาไรจานวน 205.5
ล้านบาทคิดเป็ นลดลง 72% เนื่องจากในปี 2561 มีรายได้พิเศษจากหนีส้ ญ
ู ที่จดั เก็บได้จานวน 230.4 ล้านบาท
บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 55.6 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2561 ซึง่ มีกาไร 186.6 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง 70%

2562 Executive Summary: งบดุล
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่า
ลูกหนี ้
ลูกหนีเ้ งินให้กู้ยืม (SME loan)
ลูกหนีเ้ ช่าซือ้

Q1/2562 %Asset Q2/2562 %Asset Q3/2562 %Asset Q4/2562 %Asset
140.8

6.5%

367.1 15.3%

283.2 11.9%

1,909.7 87.6% 1,920.7 80.1% 1,953.3 82.0%
625.0 28.7%

467.6 19.5%

191.8

8.2%

2,012.4 85.7%

444.1 18.6%

395.2 16.8%

1,278.5 58.7% 1,446.5 60.3% 1,502.2 63.0%

1,599.1 68.1%

ลูกหนีเ้ งินให้กู้ยืมจากการซือ้ ลูกหนี ้

0.3

0.0%

0.9

0.0%

0.1

0.0%

0.1

0.0%

ลูกหนีส้ ินเชื่อตามสัญญาจานาทะเบียน

-

0.0%

-

0.0%

1.6

0.1%

2.7

0.1%

ลูกหนีจ้ ากการซือ้ สิทธิ เรียกร้อง

3.2

0.1%

3.2

0.1%

3.2

0.1%

13.2

0.6%

ลูกหนีส้ ินเชื่อส่วนบุคคล

2.8

0.1%

2.6

0.1%

2.2

0.1%

2.2

0.1%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

37.2

1.7%

36.2

1.5%

34.4

1.4%

32.1

1.4%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

30.7

1.4%

10.4

0.4%

23.9

1.0%

28.1

1.2%

สินทรัพย์ชนิดอืน่ ๆ

61.4

2.8%

64.4

2.7%

87.7

3.7%

83.0

3.5%

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ื อหุน้

2,179.8
453.1 20.8%

2,398.8
597.5 24.9%

2,382.6

2,347.4

573.7 24.1%

568.4 24.2%

1,726.7 79.2% 1,800.5 75.1% 1,808.9 75.9%

1,779.0 75.8%

 ลูกหนีส้ นิ เชื่อรายย่อยคงค้าง (เช่าซือ้ ) จานวน 1,599.1 ล้านบาท เติบโตจากปี 2561 จานวน 454.7 ล้านบาท คิด
เป็ น +40% จากการขยายสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยผ่านสาขาและระบบตัวแทนของบริษัท
 ลูกหนีส้ ินเชื่อจานาทะเบียนรถ เป็ นธุรกิจใหม่ที่เริ่มในไตรมาส 3 ปี 2562 มีจานวน 2.7 ล้านบาท โดยบริษัทจะ
ขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่องต่อไป
 ลูกหนีส้ นิ เชื่อเงินกู้ SME คงค้าง จานวน 395.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 233.8 ล้านบาท จากการรับ
ชาระหนี ้
 เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ 191.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีเงินสดจากการ
จัดเก็บหนีไ้ ด้ และเงินสดที่ได้มาจากการออกหุน้ กู้ รองรับการขยายสินเชื่อทีเ่ พิ่มขึน้
 หนีส้ นิ รวม 568.4 ล้านบาท หรือ D/E Ratio = 0.32 โดยบริษัทมีหนีส้ นิ จากการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน และการ
ออกหุน้ กูเ้ พื่อนามาขยายสินเชื่อของบริษัท และมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ 1,779.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 55.7 ล้าน
บาท
ธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย
 ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ (สินเชื่อประเภทรถแลกเงิน) ของบริษัทเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั มีสาขา
เปิ ดให้บริการเป็ นทางการ 41 สาขา บริษัทมีผแู้ นะนาการขายที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างสม่าเสมอกว่า 600
ราย โดยมีนโยบายขยายสินเชื่อจากการเพิ่มผูแ้ นะนาการขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ควบคู่กบั การ
ติดตามหนีเ้ พื่อควบคุมคุณภาพหนีใ้ ห้เกิด NPL น้อยที่สดุ

 ปี 2562 บริษัทมีบคุ ลากรจานวน 284 คน ลดลงจากปี 2561 ซึง่ มีจานวน 332 คน โดยเป็ นบุคลากรซึง่ ประจาที่
สาขา 200 คน กระจายครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการทั่วประเทศและมีผแู้ นะนาการขาย (ซึง่ ไม่ใช่พนักงานประจา)
จานวนมากกว่า 1,100 ราย
 คุณภาพลูกหนี ้ บริษัทให้ความสาคัญกับการบริหารคุณภาพลูกหนี ้ ให้มี NPL น้อยที่สดุ โดย ณ สิน้ ปี 2562
บริษัทมีลกู หนีท้ ี่คา้ งชาระเกิน 3 งวด เท่ากับ 4.1% มีหนีท้ ี่ไม่คา้ งชาระและค้างชาระไม่เกิน 1 เดือนจานวน
74.4% ซึง่ ถือว่ายังอยูใ่ นเกณฑ์ทบี่ ริษัทกาหนดไว้
อายุหนี้
ไม่คา้ งชาระและค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 1 เดือนถึง 3 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
ค้างชาระเกิน 12 เดือน

ล้านบาท %
1,209.5 74.4%
349.2 21.5%
50.4 3.1%
14.0 0.9%
1.5 0.1%
1,624.6

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

