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ส่วนที 1
การประกอบธุรกิ จ
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน
ในรูปแบบเงินให้กยู้ มื และการซือลดหนีการค้าทีได้โอนสิทธิแล้ว (แฟคตอริง) ก่อตังขึนในปี 2528 ปั จจุบนั มีทุนจด
ทะเบียน 6,550.00 ล้านบาท มีรายได้หลักร้อยละ 75.81 มาจากสินเชือเงินให้กยู้ มื และร้อยละ 5.65 มาจากสินเชือแฟค
ตอริง บริษทั มีนโยบายขยายสินเชือเงินให้กยู้ มื ซึงมีหลักประกันเพิมมากขึนเพือลดความเสียง แต่ยงั คงเน้นให้บริการ
สินเชือแฟคตอริงเพือให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าทีจะโอนสิทธิสญ
ั ญาเพือทําสินเชือแฟคตอริงกับบริษทั
และบริษทั ยังมี
รายได้รอ้ ยละ 4.07 มาจากสินเชือบุคคล นอกจากนี บริษทั ยังมีบริการสินเชือด้านอืนๆ ทีจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่
ธุรกิจได้
ปี 2558 เป็ นปี ทบริ
ี ษทั เปิ ดกิจการมาครบรอบ 30 ปี และเป็ นปี ทบริ
ี ษทั มีการเปลียนแปลงมากปี หนึง บริษทั มีการ
เพิมทุน 2 ครังในปี นี ทังจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม และให้กบั บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึงผู้ลงทุนให้การตอบรับเป็ นอย่างดี
และบริษทั สามารถจําหน่ายหุน้ เพิมทุนได้ทงหมด
ั
ทําให้ได้เงินสดเข้ามาใช้ในการขยายสินเชือเป็ นเงินรวม 1,124.02
ล้านบาท ทําให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 1,449.59 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน
1,143.82 ล้านบาท โดยบริษทั เน้นการขยายสินเชือเงินกูม้ ากกว่าสินเชือประเภทอืนๆ เนืองจากมีหลักประกัน ลดความ
เสียง ในขณะทีสินเชือแฟคตอริงให้บริการเฉพาะลูกหนีราชการทีมีการโอนสิทธิชดั เจนเท่านัน ทําให้ยอดลูกหนีสินเชือ
ทุกประเภทรวมสุทธิ 522.44 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนร้อยละ 121.19 นอกจากนี ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทั ยัง
ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ดว้ ย
ผลประกอบการของบริษทั ในปี 2558 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจทีไม่เอืออํานวย บริษทั ยังคงสามารถเติบโตขึน
อย่างต่อเนืองจากรายได้สนิ เชือรวมทีเพิมขึนเป็ น 58.32 ล้านบาท คิดเป็ นเพิมขึนร้อยละ 36.29 ซึงเป็ นผลมาจากการ
เพิมทุนและนําเงินไปขยายสินเชือ ทําให้บริษทั มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจเป็ นรายได้หลักของบริษทั แทนรายได้จาก
การจัดเก็บหนี ส่วนรายได้จากรายการหนีสูญทีจัดเก็บได้ลดลงจํานวน 17.81 ล้านบาท ทําให้รายได้รวมคงเหลือ 64.59
ล้านบาทลดลงจํานวน 7.99 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดําเนินงานเพิมขึนจาก 32.60 ล้านบาทเป็ น 36.41 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 11.68 และมีการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญลดลงจากปี 2557 ทําให้บริษทั มีกําไรสุทธิจํานวน 25.70 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557 จํานวน 10.29 ล้านบาท หลังหักภาษีคงเหลือกําไรสุทธิจํานวน 17.42 ล้านบาท และขณะนีบริษทั ได้ยนขอก
ื
ลับเข้าซือขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอพ้นเหตุเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์
สําหรับเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจปี 2559 บริษทั จะเน้นการขยายธุรกิจเพิมขึน โดยกระจายไปในหลาย ๆ
ประเภทธุรกิจ ทังในด้านสินเชือเงินกู้ สินเชือแฟคตอริง สินเชือลิสซิง สินเชือบุคคล นาโนไฟแนนซ์ เป็ นต้น เพือเป็ นการ
กระจายความเสียง แต่ยงั คงให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ให้การสนับสนุนแก่ธุรกิจ SME ในการนําเงินทีได้
จากการขอสินเชือประเภทต่าง ๆ ไปขยายธุรกิจของ SME และช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าให้มกี ารเจริญเติบโตขึนอย่าง
ต่อเนือง เพือให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขับเคลือนต่อไปข้างหน้าอย่างยังยืน เกิดการจ้างงาน การพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาประเทศ ส่วนในด้านการติดตามจัดเก็บหนีนัน ถึงแม้ว่ากระบวนการดําเนินคดี บังคับคดียดึ ทรัพย์จะ
เป็ นไปด้วยความล่าช้า เนืองจากต้องเป็ นไปตามกระบวนการของศาล แต่บริษทั ก็ยงั คงติดตามอยู่อย่างสมําเสมอ เพือให้
ได้เงินหรือทรัพย์สนิ มาชําระหนีอย่างต่อเนืองต่อไป
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คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมันทีจะบริหารงานด้วยหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีจริยธรรม คํานึงถึงผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม เพือให้บริษทั สามารถเติบโตได้อย่างยังยืน อัน
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
2.1.1 บริการซือสิ ทธิ เรียกร้อง (Factoring)
บริการซือสิทธิเรียกร้อง หรือ แฟคตอริง คือ การให้บริการทางการเงินแก่ผขู้ ายสินค้าหรือบริการ
โดยผู้ขายสินค้านําลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระเงินไปแลกเปลียนเป็ นเงินสดทันที เพือใช้
หมุนเวียนในกิจการของตน และโอนสิทธิในการรับเงินในหนีการค้าทีรอเรียกเก็บให้กบั บริษทั แฟค
ตอริง พร้อมทังส่งมอบเอกสารหนีการค้าต่างๆ เช่น ใบกํากับสินค้า ใบรับวางบิล ใบเสร็จรับเงิน เป็ น
ต้น เพือให้บริษทั เป็ นผูน้ ําเอกสารดังกล่าวไปจัดเก็บเมือหนีถึงกําหนดชําระ
รายได้จากธุรกิจแฟคตอริงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ค่าโอนสิทธิเรียกร้องหรือดอกเบีย และ (2)
ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บหนีจากลูกหนีของลูกค้า การซือสิทธิเรียกร้องในหนีการค้าของบริษทั เป็ น
แบบไล่เบีย – แจ้งโอน (With recourse – Notification) ซึงสามารถเรียกบังคับชําระหนีได้ทงจาก
ั
ลูกค้าและลูกหนี อายุเฉลียของลูกหนีแฟคตอริงประมาณ 39 วัน
ลูกหนีของลูกค้าทีโอนสิทธิเรียกร้องให้บริษทั ประกอบด้วย
ก. ลูกหนีทีเป็ นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อันเกิดจากการทําสัญญาจัดซือ/จัดจ้าง หรือรับจ้าง
ทําของทีหน่วยงานดังกล่าวทํากับลูกค้าของบริษทั
ยอดรับซือลูกหนีหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100.00 ของยอดรับซือทังหมด
ข. ลูกหนีเอกชน ได้แก่ หนีประเภท อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ อันเกิดจากการซือมา
ขายไปของลูกค้าและลูกหนี เป็ นการประกอบธุรกิจปกติยอดรับซือลูกหนีเอกชน คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 0 ของยอดรับซือทังหมด
เอกสารการค้าทีบริษทั รับซือ ประกอบด้วย ใบส่งงาน ใบส่งสินค้า ใบตรวจรับ ใบวางบิล ใบรับวาง
บิล ใบแจ้งหนี เช็คการค้า ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวสัญญาใช้เงินทีธนาคารอาวัล ซึงบริษทั จะกําหนด
สัดส่วนในการรับซือสําหรับเอกสารแต่ละประเภทต่างกัน ขึนกับระดับความสามารถเรียกบังคับชําระ
หนีได้ของเอกสาร
2.1.2 บริการสิ นเชือเงิ นให้ก้ยู ืม
บริการสินเชือเงินให้กยู้ มื ของบริษทั เป็ นการให้บริการวงเงินหมุนเวียนล่วงหน้า (Pre-financing) ซึง
เป็ นบริการเงินกูร้ ะยะสันประมาณ 3 เดือน เพือให้ลูกค้านําเงินไปทํางานเบืองต้นตามสัญญาจ้าง
หรือสัญญาซือ-ขายทีลงนามในสัญญาแล้ว และโอนสิทธิทงสั
ั ญญาให้บริษทั ลูกค้าจะได้รบั เงินทุน
ระยะสันไปทํางานก่อนเพือส่งมอบงานได้ทนั ตามเวลา โดยบริษทั กําหนดวงเงินทีจะให้ตามความ
เหมาะสมของงานแต่ละโครงการ
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2.1.3 บริการสิ นเชือบุคคล
บริการสินเชือบุคคลเป็ นบริการทีเริมมีขนตั
ึ งแต่เดือนมิถุนายน 2548 เป็ นการให้สนิ เชือแก่พนักงาน
ของบริษทั ทัวไปทีหน่วยงานมีความมันคง เป็ นเงินกูม้ รี ะยะเวลาประมาณ – ปี ทังนี บริษทั จะ
กําหนดวงเงินสินเชือและอัตราค่าธรรมเนียมภายใต้เงือนไขทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
2.1.4 บริการเสริมอืนๆ
เป็ นบริการเสริมต่างๆ ทีบริษทั จัดให้กบั ลูกค้าเพือให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินกับบริษทั ได้
อย่างครบวงจร โดยรายได้ทได้
ี รบั จะเป็ นค่าธรรมเนียม บริการเหล่านี ประกอบด้วย
(1) บริการหนังสือคําประกัน : เป็ นบริการสนับสนุนวงเงินคําประกันในการยืนซองประมูลงาน
การปฏิบตั งิ านตามสัญญา การเบิกเงินล่วงหน้า และการจัดหาสินค้า เป็ นบริการเสริมการ
ประมูลงาน หรือรับจ้างทําของกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั เอกชน ด้วยการ
จัดหาหนังสือคําประกันจากธนาคารหรือของบริษทั เอง
(2) บริการหนังสือรับรองการสนับสนุนวงเงิน : บริษทั สามารถออกหนังสือรับรองจะสนับสนุน
การเงินแก่ผู้เข้าประมูลให้สามารถดําเนินงานตามโครงการทีประกวดราคาได้จนแล้วเสร็จ
(3) บริการให้เช่าสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Lease) : เป็ นเครืองมือการเงินทีสนับสนุนการ
จัดหาและให้เช่าทรัพย์สนิ ประเภทเครืองจักร อุปกรณ์ และรถยนต์ โดยผูเ้ ช่าจะเป็ นผูจ้ ดั หา
ทรัพย์สนิ ทีเช่าและแจ้งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูจ้ ดั ซือ ระยะเวลาเช่าประมาณ 3-5 ปี โดยผ่อนชําระค่า
เช่าเป็ นงวด ปั จจุบนั บริษทั งดการให้สนิ เชือประเภทนี
2.2 โครงสร้างรายได้
รายการ

2556

2557

2558

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

รายได้จากการซือสิทธิเรียกร้อง
รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน
รายได้จากเงินให้กยู้ มื
รายได้จากสินเชือบุคคล
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

5,468
2,112
12,511
2,669
4,229

20.26
7.83
46.36
9.89
15.67

4,420
229
32,490
2,541
3,115

10.33
0.53
75.92
5.94
7.28

3,650
143
48,968
2,630
2,933

6.26
0.25
83.96
4.51
5.03

รวมรายได้จากการให้บริการ

26,990 100.00

42,795

100.00

58,324

100.00

อัตราการเติ บโต (%) เปรียบเทียบระหว่างปี
รายได้จากการซือสิทธิเรียกร้อง
รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน
รายได้จากเงินให้กยู้ มื
รายได้จากสินเชือบุคคล
ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้จากการให้บริการ

-85.86
-21.87
174.39
30.11
167.39
-45.53
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-19.17
-89.17
159.68
-4.79
-26.34
58.56

-17.42
-37.42
50.72
3.51
-5.85
36.29
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ประเภทธุรกิ จ

รายได้

แฟคตอริงในประเทศ

รายได้จากการซือสิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการ

สินเชือเงินให้กยู้ มื
สินเชือบุคคล

รายได้จากเงินให้กยู้ มื
รายได้จากสินเชือบุคคล

ลิสซิง

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิ

แหล่งทีมาของรายได้
ค่าโอนสิทธิเรียกร้อง (ดอกเบีย)
การบริการจัดเก็บหนี
ค่าธรรมเนียมเปิ ดวงเงิน
ดอกเบียรับจากการให้วงเงินล่วงหน้า
ดอกเบีย
ค่าธรรมเนียม
ดอกเบียรับจากการให้เช่า

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.3.1 กลยุทธการแข่งขัน
(1) เน้นการสร้างและ/หรือรักษาความสัมพันธ์ทดีี ต่อลูกค้า ทังกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
(2) เน้นการให้บริการทีรวดเร็ว
(3) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาเกียวกับประเภทของการให้บริการทีเหมาะสม ตลอดจนข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ ทีเพียงพอ เพือให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ
(4) ติดตามความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และสมําเสมอ เพือเสนอบริการสินเชือทีเหมาะสม
กับลูกค้า
2.3.2 นโยบายด้านราคา
รายได้หลักของบริษทั มาจากดอกเบียและค่าธรรมเนียม ซึงอัตราดอกเบียบริษทั จะกําหนดตามภาวะ
เศรษฐกิจ และอัตราดอกเบียในตลาด ตลอดจนฐานะทางการเงินของลูกค้าและ/หรือลูกหนี ขณะที
ค่าธรรมเนียมบริการจะคิดเป็ นค่าบริการต่อครังในการจัดเก็บเงินจากลูกหนี ซึงขึนอยู่กบั ระยะทางใน
การจัดเก็บ หรือ วิธกี ารรับชําระเงินจากลูกหนี ยกเว้นดอกเบียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
สินเชือบุคคล บริษทั กําหนดตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
2.3.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษทั มีนโยบายในการสนับสนุนลูกค้าทีเป็ นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ทีมีขอ้ จํากัดทางด้าน
การเงิน ซึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่นธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม ธุรกิจวัสดุ
อุปกรณ์สาํ นักงาน ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และอืนๆ โดยเน้นการให้บริการเงินกูท้ มีี หลักประกัน และเสริม
สภาพคล่องให้ลูกค้าเพิมเติมด้วยบริการแฟคตอริง ซึงจะทําให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกในการดําเนิน
ธุรกิจมากขึน
ในด้านสินเชือบุคคล บริษทั จะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นพนักงานประจําของหน่วยงานทีบริษทั
คัดเลือก ซึงให้ความร่วมมือกับบริษทั ในการหักเงินเดือนพนักงานเพือชําระหนีให้แก่บริษทั
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2.3.4 การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
บริษทั เน้นการเสนอบริการต่อลูกค้าโดยตรง โดยรวบรวมรายชือลูกค้าเป้ าหมายจากอุตสาหกรรม
จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสมาคมธุรกิจต่างๆ เป็ นต้น การเข้าถึงลูกค้าดังกล่าวทําให้ทราบถึง
ความต้องการของลูกค้า
ตลอดจนสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการใช้
วงเงินแฟคตอริง และยังถือเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทดีี กบั ลูกค้า นอกจากนีลูกค้าหรือลูกหนีเดิม
อาจเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้ารายใหม่ให้แก่บริษทั
2.3.5 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2558 ยังคงอ่อนตัวลง จากปั จจัยลบหลายประการ ทังการชะลอตัวเกินกว่า
คาดหมายของเศรษฐกิจจีน
ราคาพืชผลทางการเกษตรทียังตกตํา ทําให้รายได้ครัวเรือนภาค
เกษตรกรรมลดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกถดถอย เป็ นผลให้รายได้จากการส่งออกทีเป็ น
รายได้หลักของประเทศมาโดยตลอดลดลง เพราะในอดีตการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมาจากการ
ขยายตัวของภาคการส่งออกมากกว่า 40% ส่วนการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐในโครงการ
ขนาดใหญ่ทเป็
ี นแรงผลักดันทีสําคัญทีสุดของประเทศ ในช่วงนีมีความล่าช้า บางรายการต้องเลือน
ออกไป
ประกอบกับการสูงขึนของหนีครัวเรือน ความเชือมันของผู้บริโภคโดยรวมลดลงอย่าง
ต่อเนืองตังแต่ต้นปี
เป็ นผลให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศชะลอตัวลดลง
และสถานการณ์ภยั แล้งทีเกิดขึนอย่างกว้างขวางทัวประเทศ จากสภาวะฝนทิงช่วงในหลายพืนทีของ
ประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม รวมถึงข้อจํากัด
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้า ทีไม่พฒ
ั นาให้สามารถแข่งขันกับประเทศอืน ๆ ได้
และในปี 2559 ได้มกี ารคาดการณ์โดยผู้เชียวชาญภาครัฐ ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ
อย่างช้า ๆ โดยปั จจัยหลักทีจะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมาจากการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐานของทางภาครัฐ ซึงจะช่วยสร้างความเชือมันและบรรยากาศทีดีต่อการลงทุนของ
ภาคธุรกิจทังผูล้ งทุนในประเทศและผูล้ งทุนจากต่างประเทศ
โดยการลงทุนทีได้รบั อนุมตั กิ าร
ส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2558 เพิมสูงขึนจากปี
ทีผ่านมา ทังปริมาณโครงการ และมูลค่าการลงทุน ส่วนของภาคการส่งออก จะเป็ นไปตามการฟื น
ตัวของเศรษฐกิจโลกทีคาดว่าจะเริมส่งสัญญาณทีดีขนอย่
ึ างช้า ๆ
แม้ยงั คงมีปัญหาการชะลอ
ตัวอย่างต่อเนืองของเศรษฐกิจในประเทศจีน ซึงเป็ นผูน้ ําเข้าสินค้าไทยรายใหญ่อนั ดับ 1 แต่ใน
ขณะเดียวกัน ตลาดการส่งออกสินค้าของไทยอาจมีการเปลียนแปลงไปยังประเทศอืนๆ ทีมีแนวโน้ม
คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนือง
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยจะได้รบั อานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐต่าง ๆ ทัง
การใช้จ่ายเพือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง, การส่งเสริมความเป็ นอยู่
ระดับตําบลซึงจัดสรรงบประมาณตําบลละ 5 ล้านบาท, มาตรการช่วยเหลือ SME ระยะเร่งด่วนใน
โครงการสินเชือดอกเบียตํา 1 แสนล้านบาท
มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับ
ผู้ประกอบการ SME ฯลฯ ในขณะทีภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนือง
และเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึงจะเข้ามาชดเชยรายได้จาก
ธุรกิจภาคส่งออกทีอ่อนตัวลง
สําหรับในปี 2558 บริษทั ได้สนับสนุนวงเงินสินเชือแก่ลูกค้า ทังลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ในการ
ดําเนินงานอย่างมืออาชีพ และด้วยการพัฒนาคุณภาพและบริการให้ดยี งขึ
ิ น ซึงเป็ นส่วนสําคัญใน
การสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างต่อเนือง บริษทั ยังคงเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้า
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ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SMEs) ทีเป็ นคู่สญ
ั ญาจัดซือ/จัดจ้างกับกลุ่มลูกหนีทีเป็ นหน่วยราชการ,
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนรายใหญ่ทสามารถโอนสิ
ี
ทธิการรับเงินได้ ซึงกลุ่มลูกหนีดังกล่าว บริษทั มี
ประสบการณ์และความชํานาญเป็ นพิเศษ จากการให้บริการต่อเนืองมาเป็ นเวลานาน ตลอดจนถึง
ขันตอนการจัดเก็บหนี ซึงเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดเก็บหนีอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็ น
การป้ องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการรับโอนสิทธิหนีด้อยคุณภาพ ทําให้ปีทผ่ี านมาบริษทั มี
อัตราสินเชือ NPL ตํามาก
บริษทั ได้ทาํ การสํารวจและพิจารณาการใช้บริการสินเชือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงได้
ขยายบริการสินเชือ Pre-Finance ให้กบั ลูกค้าเพือเพิมสภาพคล่องในการแข่งขันและดําเนินงาน
โดยเน้นการให้บริการดังกล่าวเป็ นบริการพิเศษกับลูกค้าเดิมทีมีศกั ยภาพ
เพือให้ลกู ค้ามี
ความสามารถในการแข่งขันได้มากขึน นอกจากนีบริษทั ยังได้ให้บริการสินเชือ “เงินกู”้ กับ
ผู้ประกอบการทีดี มีหลักประกันทีมีคุณภาพ เพือใช้ในการดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ทีผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสินเชือของบริษทั
บริษทั ยังมี “สมาชิกธนกิจสัมพันธ์” เป็ นผูเ้ ผยแพร่บริการ และแนะนําลูกค้าให้บริษทั โดยรับสมัครคัดเลือกจากผูท้ มีี ส่วนเกียวข้องกับการดําเนินงานทังของลูกค้าและลูกหนีโดยตรง
ในปี 2559 บริษทั มีนโยบายให้บริการสินเชือแต่ละประเภท ดังนี
 บริการสิ นเชือแฟคตอริง เน้นให้บริการลูกค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SME.) ทีมีลูกหนีเป็ น
หน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายใหญ่ทเชื
ี อถือได้และสามารถโอนสิทธิการรับเงินได้
มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของหนีได้อย่างชัดเจน
 บริการสิ นเชือเงิ นให้ก้ยู ืม (Pre-Finance) เป็ นการให้วงเงินสินเชือล่วงหน้ากับลูกค้าทีนํา
สัญญามาโอนสิทธิเพือใช้บริการสินเชือแฟคตอริงกับบริษทั
โดยลูกค้าจะได้รบั เงินล่วงหน้า
เพือนําไปดําเนินงานในสัญญาทีโอนสิทธิให้บริษทั
รวมถึงการให้วงเงินกูใ้ นการสนับสนุน
โครงการก่อสร้าง หรือการดําเนินงานต่าง ๆ ทีต้องใช้เงินลงทุน โดยลูกค้าทีประสงค์ใช้บริการ
สินเชือเงินให้กยู้ มื จะต้องมีหลักประกันประกอบการพิจารณา
 บริการสิ นเชือบุคคล เป็ นการให้สนิ เชือเฉพาะพนักงานในแต่ละบริษทั ทีได้รบั การพิจารณา
ให้สนับสนุนวงเงินสินเชือบุคคล การให้สนิ เชือจะพิจารณาจากรายได้ ความสามารถในการ
ชําระหนี การจัดทํา credit scoring และตรวจสอบ credit bureau ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 บริการสิ นเชือลิ สซิ ง เครืองจักร และรถยนต์ บริษทั มีนโยบายให้บริการลิสซิงเป็ นบริการ
เสริมให้กบั ลูกค้าทีใช้บริการแฟคตอริงเป็ นหลัก เมือลูกค้าต้องการจัดซือเครืองจักรใหม่รองรับ
การขยายตัวของธุรกิจหรือทดแทนเครืองจักรเดิมทีเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งงาน โดย
บริษทั จะให้บริการเฉพาะเครืองจักรทีมีการใช้งานแพร่หลาย มีตลาดรองรับชัดเจน รวมถึงการ
ให้บริการลิสซิงรถยนต์ดว้ ย
 บริการสิ นเชือรายย่อยเพือประกอบอาชีพ (Nano Finance) เป็ นการให้เงินกูท้ พอเหมาะ
ี
ในการนําไปประกอบอาชีพธุรกิจ ทังการผลิตสินค้าและบริการ ให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยที
ต้องการเงินกูส้ ามารถเข้าถึงแหล่งเงินกูไ้ ด้ง่าย อย่างเป็ นระบบ ผ่านสถาบันการเงินทีได้รบั
อนุญาตประกอบการจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้าที -

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
2.4 แหล่งทีมาของเงิ นทุนและการให้ก้ยู ืม
2.4.1 แหล่งทีมาของเงิ นทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 แหล่งเงินทุนของบริษทั จําแนกได้ดงั นี
 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย
หุน้ สามัญทีออกและเรียกชําระแล้ว

6,550.00

ส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ

(4,647.07) ล้านบาท

ขาดทุนสะสม

ล้านบาท

(490.01) ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถอื หุน้

1,412.92

ล้านบาท

 เงินกูย้ มื
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ใช้เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพือ
ใช้ในการประกอบกิจการ โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี ซึงมีวงเงินรวมเท่ากับ
10.0 ล้านบาท
2.4.2 การให้ก้ยู ืม
(1) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้วงเงินลูกค้า
บริการแฟคตอริงของบริษทั จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชือระยะสันทีรวดเร็ว
และมี
ความเสียงน้อย โดยเน้นทีคุณภาพของเอกสารทีรับซือและพิจารณาความสามารถในการชําระ
หนีของลูกหนีเป็ นหลัก มุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม
ขนาดเล็ก กลาง เพือส่งเสริมนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
วงเงิ นและระยะเวลารับซือจําแนกตามประเภทของบริการ
ประเภทบริการ

วงเงิ นโดยเฉลียต่อลูกค้า 1 ราย (ลบ.)
2555

2556

2557

2558

ระยะเวลา (วัน)
2555

2556

2557 2558

แฟคตอริงในประเทศ

4.39

4.21

4.35

4.37

42

48

40

39

สินเชือเงินให้กยู้ มื

1.71

4.72

6.47

16.86

49

58

66

30

สินเชือบุคคล

0.04

0.04

0.04

0.04

30*

28*

27*

27*

* ระยะเวลาในการให้สนิ เชือบุคคล เฉลียคิดเป็ นจํานวนเดือน

(2) นโยบายการอนุมตั วิ งเงิน
การอนุมตั วิ งเงินแฟคตอริงของลูกค้าแต่ละราย
บริษทั จะพิจารณาจากคุณภาพลูกหนีเป็ น
สําคัญ และควบคุมวงเงินรวมของลูกค้าและลูกหนีตามวงเงินมาตรฐานของลูกค้าและลูกหนี
ส่วนการอนุมตั วิ งเงินกูล้ ่วงหน้า และวงเงินอืน ๆ จะพิจารณาจากคุณภาพของลูกค้าตาม
เกณฑ์กําหนดวงเงินมาตรฐานลูกค้า และบริษทั ได้กําหนดอํานาจการอนุมตั วิ งเงินสินเชือตาม

หน้าที -

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
คุณภาพของลูกค้าและลูกหนีเป็ นสําคัญ
โดยให้มคี ณะกรรมการพิจารณาสินเชือ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี ํานาจในการอนุมตั สิ นิ เชือตามลําดับ

และ

การอนุมตั วิ งเงินกูย้ มื บริษทั จะพิจารณาจากมูลค่าของหลักประกัน ความสามารถในการชําระ
หนี ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน โดยให้มคี ณะกรรมการพิจารณาสินเชือ และ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี ํานาจในการอนุมตั สิ นิ เชือตามลําดับ
สําหรับสินเชือบุคคล การอนุมตั วิ งเงินของลูกค้าแต่ละราย จะพิจารณาจากคุณภาพของลูกค้า
เป็ นสําคัญ ตามเกณฑ์การพิจารณา Credit Scoring
สัดส่วนการให้สนิ เชือแต่ละประเภทสามารถสรุปได้ดงั นี
สัดส่วนการให้สินเชือ

เกณฑ์ในการพิ จารณา

แฟคตอริง

60-90% ของมูลค่าในเอกสาร

เงือนไขการโอนสิทธิ ประเภทของเอกสาร
การค้าทีรับซือ และคุณภาพของลูกค้าและ
ลูกหนี

เงินกูย้ มื

ไม่เกินวงเงินมาตรฐานของ
ลูกค้า หรือไม่เกิน % ของ
มูลค่าหลักประกัน

คุณภาพของลูกค้า (Credit Scoring) และ
เงือนไขการโอนสิทธิ ตลอดจนมูลค่าของ
หลักประกัน

สินเชือบุคคล

ไม่เกิน เท่าของรายได้เฉลีย
ต่อเดือน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และอายุงานของผู้กู้

ประเภทสิ นเชือ

(3) การกําหนดค่าโอนสิทธิเรียกร้อง หรือ อัตราดอกเบียการให้สนิ เชือ
บริษทั จะกําหนดค่าโอนสิทธิเรียกร้องหรืออัตราดอกเบีย ตามภาวะการเงินในตลาด ขนาดและ
คุณภาพของลูกค้า และลูกหนี นอกจากนี ยังพิจารณาภาพรวมไปถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
และอัตราดอกเบียในอนาคต
เพือรองรับการปรับตัวของอัตราดอกเบียในตลาดการเงิน
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอืน ๆ
ค่าบริการสินเชือสามารถสรุปได้ดงั นี
ประเภท

ส่วนทีเป็ นอัตรา
ดอกเบีย (Effective
Rate) (%)

ส่วนทีเป็ นค่าธรรมเนี ยม

แฟคตอริงในประเทศ

16.00 – 18.00 %

1% ของยอดรับซือ และขึนกับ
ระยะทางและวิธกี ารชําระเงิน

สินเชือเงินให้กยู้ มื
สินเชือบุคคล

15.00 – 23.00 %
15.0 %

13.0 %

(4) นโยบายการกําหนดเงือนไขหลักประกัน
บริษทั มีนโยบายในการรับหลักประกันโดยการพิจารณาความเสียงของลูกค้าเป็ นหลัก
หลักประกันทีบริษทั กําหนดเพือให้ลูกค้านํามาใช้คําประกัน ได้แก่ บุคคล/นิตบิ ุคคล, ทีดิน,
ทรัพย์สนิ , และเงินฝากคําประกันในสัดส่วนร้อยละ 0 - 30 ของวงเงินสินเชือ ขึนอยู่กบั

หน้าที -

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
คุณภาพของลูกค้าและลูกหนี โดยเงินฝากคําประกันจะทยอยหักจากยอดรับซือแต่ละครังจน
ครบตามเงือนไขทีกําหนด
(5) นโยบายการควบคุมและติดตามลูกค้าและลูกหนี
บริษทั มีการควบคุมและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ทุกขันตอนตังแต่ก่อนการรับซือ จนถึงการรับ
ชําระหนี โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และภาระหนีค้างชําระในอดีตก่อน
การรับซือทุกครัง
เมือถึงกําหนดชําระเงิน เจ้าหน้าทีฝ่ ายบริหารจะโทรศัพท์สอบถามการชําระเงินจากลูกหนี
หากไม่ได้รบั ชําระ จะต้องชีแจงสาเหตุและรายงานให้ฝ่ายทีเกียวข้องรับทราบทุกครังเพือให้
เจ้าหน้าทีติดตามให้มกี ารชําระหนี หากไม่ได้รบั ชําระหนีภายใน วัน, วัน และ วัน
ฝ่ ายบัญชีและการเงินจะมีจดหมายทวงถามไปยังลูกค้าและลูกหนี ให้ชําระเงินให้บริษทั หาก
เกินกําหนดดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รบั ชําระหนี ฝ่ ายสินเชือและการตลาดจะสรุปข้อมูลเพือเตรียม
นําส่งให้ทนายดําเนินคดีจนถึงทีสุด
สัดส่วนเงินให้สนิ เชือแก่กลุ่มลูกค้าสูงสุด 10 อันดับแรก
ประเภทธุรกิ จ

2556
ล้านบาท

2557
%

ล้านบาท

2558
%

ล้านบาท

%

/1

แฟคตอริง (ยอดรับซือ)
71.46
63.82
156.18
97.57
134.88 94.65
สินเชือเงินให้กยู้ มื /
112.51
58.60
193.72
92.18
460.27 97.76
สินเชือบุคคล /
1.26
13.22
1.25
13.47
1.34 15.32
หมายเหตุ /1 มีลูกค้าทีมียอดรับซือเกินร้อยละ 10 ในปี 2556 จํานวน 2 รายได้แก่ ธุรกิจผูผ้ ลิตสือ
โฆษณา ร้อยละ 11.65 และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 10.31 ในปี 2557 มีจาํ นวน 3
รายเป็ นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างร้อยละ 71.73 ส่วนปี 2558 มีจํานวน 2 รายเป็ นธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างร้อยละ 62.04
/2 ในระยะ 3 ปี ทผ่ี านมา ในปี 2556, 2557 และปี 2558 มีกลุ่มลูกค้า 1, 4 และ 2 รายใน 10
อันดับแรกทีมียอดคงค้างรวมของสินเชือเงินให้กยู้ มื ทีมีสดั ส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ยอดคงค้างสินเชือเงินให้กยู้ มื ทังหมด ซึงประกอบด้วย
1) ธุรกิจโรงแรมและท่องเทียว มีสดั ส่วนยอดคงค้าง ปี 2556, 2557 และ 2558 เท่ากับ
ร้อยละ 20.00, ร้อยละ 35.04 และร้อยละ 48.34 ตามลําดับ
2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 16.22
3) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 11.42
/3 ใน 3 ปี ทผ่ี านมา ในจํานวนลูกค้าทีมียอดคงค้างสูงสุด 10 อันดับแรก ไม่มลี ูกค้ารายใด ที
มีสดั ส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดคงค้างสินเชือบุคคลทังหมด

หน้าที -

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
เงิ นให้ก้ยู ืมคงค้างธุรกิ จแฟคตอริงแยกตามวงเงิ นของลูกค้า
วงเงิ น

2556

2557

2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ราย

ล้านบาท

ร้อยละ

ราย

ล้านบาท

ร้อยละ

ราย

น้อยกว่า 3 ลบ.
3 - 10 ลบ.
มากกว่า 10 ลบ.

33.95
59.67
383.02

7.12
12.52
80.36

29
27
23

29.59
50.79
371.09

6.55
11.25
82.20

24
25
25

28.78
53.03
360.49

6.51
11.99
81.50

24
25
25

รวมทังสิ น

476.64

100.00

79

451.47

100.00

74

442.30

100.00

74

หมายเหตุ : ยอดหนีคงค้างข้างต้น เป็ นยอดลูกหนีทีไม่รวมเจ้าหนีจากการซือสิทธิเรียกร้อง และไม่รวมค่าปรับจาก
การชําระหนีล่าช้า
เงิ นให้ก้ยู ืมคงค้างธุรกิ จ Pre-finance แยกตามวงเงิ น
วงเงิ น

2556

2557

2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ราย

ล้านบาท

ร้อยละ

ราย

ล้านบาท

ร้อยละ

ราย

น้อยกว่า ลบ.
- 5 ลบ.
– ลบ.
มากกว่า ลบ.

2.37
9.62
37.02
302.24

0.67
2.74
10.54
86.05

6
9
5
13

1.85
7.09
38.82
317.50

0.51
1.94
10.63
86.92

4
4
5
11

0.69
19.62
30.82
590.03

0.11
3.06
4.81
92.02

9
20
6
17

รวมทังสิ น

351.25

100.00

33

365.26

100.00

24

641.16

100.00

52

หมายเหตุ : ยอดหนีคงค้างข้างต้น เป็ นยอดลูกหนีทีไม่รวมรายได้ดอกเบียค้างรับ
3 ปัจจัยความเสียง
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่าการบริหารความเสียงเป็ นสิงทีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ จึงได้มกี ารกําหนด
แนวทางในการบริหารความเสียงแต่ละด้านเพือการกํากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้วเิ คราะห์ถงึ ปั จจัยแห่ง
ความเสียงสําคัญทีอาจมีผลกระทบต่อการประกอบการธุรกิจ และนํามาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสียงด้านต่างๆ
อย่างต่อเนือง
การบริหารความเสียงของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกระบวนการทีสําคัญคือ การระบุความเสียงสําคัญซึงจะส่งผลสําคัญ
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การประเมินความเสียงแต่ละประเภท กระบวนการติดตามความเสียงให้อยู่ภายในระดับ
ทีเหมาะสมภายใต้นโยบายทีบริษทั ฯ กําหนด และการรายงานความเสียงประเภทต่างๆ ให้ผู้เกียวข้องรับทราบเพือให้
สามารถบริหารและ/หรือจัดการความเสียงได้ทนั ต่อเหตุการณ์
ความเสียงสําคัญทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้แก่
 ความเสียงด้านสินเชือ
 ความเสียงด้านตลาด
 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย
หน้าที -

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
 ความเสียงจากการกระจุกตัวของลูกหนีและลูกค้า
 ความเสียงจากการทีหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าข่ายถูกเพิกถอน
ทังนี บริษทั ฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสียงแต่ละด้าน ดังนี
3.1 ความเสียงทางด้านสิ นเชือ
ความเสียงด้านสินเชือ หมายถึง ความเสียงทีลูกค้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเกียวข้องกับการให้สนิ เชือ
เช่น ลูกค้าไม่สามารถชําระเงินต้น หรือดอกเบียตามทีตกลงกันไว้ รวมถึงปั จจัยอืนทีอาจส่งผลประทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนีคืนอย่างครบถ้วน
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาเสถียรภาพภายในประเทศ
ภาระหนีครัวเรือนทีอยู่ใน
ระดับสูงซึงกระทบกําลังซือของประชาชน ส่งผลกระทบต่อเงินทุน สภาพคล่อง และอัตราดอกเบีย ดังนัน การ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั จึงต้องให้ความสําคัญกับการติดตามความเสียงของลูกค้าทีอาจจะได้รบั ผลกระทบจากเรือง
ดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ เนืองจากลูกค้าบางรายทีมีฐานะการเงินทีอ่อนแอลง หรืออ่อนไหวต่อปั จจัยเสียงต่าง ๆ ทีเข้า
มากระทบมากขึน อาจได้รบั ผลกระทบจนส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนีลดลง
ในการบริหารความเสียงดังกล่าว บริษทั ได้กําหนดนโยบายสินเชือ โดยนําหลักการ Credit Rating และ
Credit Scoring มาใช้เป็ นมาตรฐานการวิเคราะห์สถานะของลูกค้าและลูกหนี ตลอดจนกําหนดเงือนไขและอํานาจใน
การอนุมตั สิ นิ เชือตามระดับต่าง ๆ โดยขึนอยู่กบั ขนาดของวงเงิน และวัตถุประสงค์ในการกู้ ประเมินความสามารถ
ในการชําระคืนเงินกูจ้ ากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ ความสามารถของผูบ้ ริหาร
ตลอดจนหลักทรัพย์คําประกัน รวมทังจัดให้มกี ารทบทวนสินเชืออย่างสมําเสมอเพือลดความเสียง นอกจากนี
บริษทั ฯ ยังมีฝ่ายปฏิบตั กิ ารสินเชือ ทีคอยดูแลและควบคุมการใช้บริการสินเชือของลูกค้าให้เป็ นไปตามเงือนไขที
กําหนด และมีฝ่ายกฎหมายเข้ามาดําเนินการในกรณีทเกิ
ี ดปั ญหาด้านสินเชือ
3.2 ความเสียงทางด้านตลาด
ในส่วนของธุรกิจแฟคตอริง ยังคงแข่งขันกันสูง และสูงขืนอย่างต่อเนือง จากสถาบันการเงิน ทังธนาคาร
พาณิชย์ และ non-bank ผู้นําตลาดยังคงเป็ นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึงได้เปรียบทังในเรืองฐานของลูกค้าทีใช้บริการ
ทางการเงินประเภทอืนของธนาคารอยู่แล้วมีจํานวนมาก ง่ายต่อการเสนอบริการต่อเนือง และต้นทุนทางการเงิน
ของธนาคารทีตํากว่ามาก แต่บริษทั ใช้ความเป็ นมืออาชีพในการดําเนินการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพและบริการให้ดี
ยิงขึน การให้สนิ เชือทีสอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึงเป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความพึงพอใจใน
การใช้บริการอย่างต่อเนือง
นอกจากนี บริษทั ยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังธุรกิจสินเชือเงินกู้ โดยมีทดิี นจํานองเป็ นประกันหนี ซึงเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าทีมีความต้องการใช้วงเงินสินเชือในทางธุรกิจ แต่ธนาคารต้องใช้เวลาในการพิจารณาวงเงินสินเชือนาน ไม่ทนั
ต่อความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษทั ป้ องกันความเสียงในเรืองมูลค่าหลักประกันโดยการให้สนิ เชือใน
สัดส่วนวงเงินทีเหมาะสมตามมูลค่าหลักประกัน และความสามารถในการชําระหนี
3.3 ความเสียงทางด้านอัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึงทีมีผลกระทบต่อรายได้ และรายจ่าย รายได้หลักของบริษทั ฯ เป็ น
ดอกเบียรับจากการให้สนิ เชือ ซึงมีการคิดอัตราดอกเบียกับลูกค้าเป็ นแบบคงที (Fixed Rate) ในขณะทีแหล่งเงินกู้
ของบริษทั ฯ ทีมาจากเงินกูย้ มื สถาบันการเงินนัน บริษทั ฯ ต้องจ่ายดอกเบียในอัตราลอยตัว (Float Rate) ตามอัตรา
ดอกเบียในตลาดขณะนัน ดังนัน หากอัตราดอกเบียในตลาดมีการเปลียนแปลง ย่อมส่งผลกระทบต่อ margin ของ
บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เนืองจากระยะเวลาของเงินให้กยู้ มื ของบริษทั ฯ ในสินเชือ Factoring หรือสินเชือ Preหน้าที -

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
finance เป็ นการให้เงินกูย้ มื ระยะสัน ทําให้บริษทั ฯ มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวตามอัตราดอกเบียตลาด
ภายในระยะเวลาอันสัน เพือรักษาส่วนต่างของดอกเบียได้
3.4 ความเสียงจากการกระจุกตัวของลูกหนี และลูกค้า
ธุรกิจแฟคตอริง ในปี 2557 และ 2558 ยอดรับซือลูกค้าแฟคตอริง 10 รายแรกของบริษทั คิดเป็ นร้อยละ
97.57 และร้อยละ 94.65 ของจํานวนยอดรับซือทังหมดตามลําดับ ซึงนับเป็ นสัดส่วนทีสูงเมือเทียบกับจํานวนลูกค้า
ทังหมด 24 ราย และ 15 รายตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาถึงการกระจุกตัวของลูกหนีพบว่า ยอดรับซือ
ลูกหนี 10 รายแรกคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 88.61 และร้อยละ 76.62 ของยอดรับซือลูกหนีทังหมดในปี 2557 และ
2558 ซึงเป็ นสัดส่วนทีลดลงเล็กน้อยเมือเทียบกับการกระจุกตัวของลูกค้า โดยลูกหนีเป็ นลูกหนีราชการทังหมด
การกระจุกตัวของลูกหนีและลูกค้าดังกล่าวในช่วงทีผ่านมา เกิดจากวงเงินสินเชือของบริษทั ทีมีอยู่อย่างจํากัด
ดังนัน จึงสามารถให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าเพียงน้อยราย ทําให้ปริมาณสินเชือแฟคตอริงยังไม่เติบโตมากนัก และ
ยังคงกระจุกอยู่ในลูกค้าเดิม ๆ ซึงเคยใช้บริการสินเชือของบริษทั มาอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม เมือบริษทั มีเงิน
เพียงพอทีจะสนับสนุนวงเงินแก่ลกู ค้าแฟคตอริง และมีการขยายสินเชือแฟคตอริงอย่างต่อเนือง การกระจุกตัว
ดังกล่าวจะค่อย ๆ ลดลง เนืองจากบริษทั มีการกําหนดวงเงินสูงสุดของลูกค้าและลูกหนีแต่ละรายไว้ตาม Credit
Scoring ทีคํานวณได้ เพือลดความเสียง
ธุรกิจสินเชือเงินให้กยู้ มื ในปี 2557 และ 2558 ยอดรับซือลูกค้าสินเชือเงินให้กยู้ มื 10 รายแรกของบริษทั คิด
เป็ นร้อยละ 95.97 และร้อยละ 96.35 ของจํานวนยอดรับซือทังหมดตามลําดับ สินเชือเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว มีความ
เสียงในการพึงพาลูกค้ารายใหญ่ เนืองจากยอดรับซือของลูกค้า 10 รายแรกมีสดั ส่วนค่อนข้างสูง การสูญเสียลูกค้า
รายใหญ่ 10 รายแรก จะกระทบกับรายได้ของกลุ่มธุรกิจสินเชือเงินให้กยู้ มื ดังนัน บริษทั จึงมีนโยบายลดความ
เสียงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้า โดยมีมาตรการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน และสนับสนุนให้มกี ารรับ
พนักงานสินเชือเพิมขึน เพือรองรับการขยายสินเชือในอนาคต และเช่นเดียวกันกับธุรกิจแฟคตอริง บริษทั มีการ
กําหนดวงเงินสูงสุดของลูกค้าแต่ละรายไว้เป็ นสัดส่วนไม่เกิน 70% ของมูลค่าหลักประกัน เพือป้ องกันความเสียง
ด้วย
นอกจากนี บริษทั มีแผนการขยายสินเชือไปยังธุรกิจอืน ๆ ได้แก่ สินเชือลิสซิงรถจักรยานยนต์ สินเชือนาโน
ไฟแนนซ์ เพือเป็ นการกระจายประเภทธุรกิจให้เพิมขึน และลดการกระจุกตัวในธุรกิจประเภทใดประเภทหนึงด้วย
3.5 ความเสียงจากการทีหลักทรัพย์ของบริษทั เข้าข่ายถูกเพิ กถอน
ตังแต่วนั ที 15 มิถุนายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษทั เข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน เนืองจากงบการเงินของบริษทั แสดงส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีค่าตํากว่าศูนย์ ซึงไม่ได้เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของบริษทั และหลักทรัพย์ของบริษทั ถูกห้ามซือขายตังแต่วนั ที 17 สิงหาคม 2550 จนกว่า
บริษทั จะสามารถดําเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด โดยเมือวันที 10 มีนาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศให้บริษทั อยู่ในกลุ่ม NPG ระยะที 3 (ตลาด
หลักทรัพย์ฯให้เวลาเพือแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน ปี )
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีทุนทีเรียกชําระแล้วจํานวน 6,550.00 ล้านบาท มีผลขาดทุนสะสม
จํานวน 545.57 ล้านบาท และส่วนของผู้ถอื หุน้ จํานวน 1,406.94 ล้านบาท ซึงเพิมขึนมาอย่างต่อเนืองตังแต่ปี
2553 (ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปี 2553 – 2558 เท่ากับ 5.60 ล้านบาท, 92.39 ล้านบาท, 119.93 ล้านบาท, 217.07 ล้าน
บาท, 263.86 ล้านบาท และ 1,406.94 ล้านบาทตามลําดับ) ซึงขณะนีบริษทั ได้ยนขอกลั
ื
บเข้าซือขายในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคําขอพ้นเหตุเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์
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บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
4 ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิ จ
บริษทั มีอาคารสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ที 408/68 ชัน 16 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษทั เช่าสํานักงานดังกล่าวจากบริษทั พูนศักดิ เอสเตท จํากัด รายละเอียดของ
ทรัพย์สนิ ถาวรสุทธิ ซึงมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่หกั สํารองด้อยค่าของทรัพย์สนิ
ดังต่อไปนี
ประเภท

ทีดิน
อาคาร
เครืองตกแต่ง ติดตัง
และเครืองใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์รอการขาย
รวม
หมายเหตุ

1/

ราคาประเมิ น 1/
(บาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

หลักประกัน /
ภาระผูกพันของสัญญา
เงิ นกู้

6,585,898
7
263,369

21,900,000.00

เป็ นเจ้าของ

คําประกัน
วงเงิน 10.0 ล้านบาท

-

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

2,500,451
1,758,000
11,107,725

1,465,000.00
23,365,000.00

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี
ไม่ม ี

มูลค่า
ตามบัญชี
(บาท)

ประเมินทีดินและอาคารโดยบริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซัล จํากัด เมือเดือนมกราคม

สินทรัพย์รอการขายข้างต้นประกอบด้วยทีดินและอาคารบางส่วน ซึงเป็ นสินทรัพย์ทเกิ
ี ดขึนจากการยึดสินทรัพย์
ของลูกค้าทีใช้คําประกันมูลหนี บริษทั ได้ใช้สนิ ทรัพย์บางส่วนในการคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี ซึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีรวม 0.96 ล้านบาท
4.1

นโยบายการระงับรับรูร้ ายได้
บริษทั มีนโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเฉพาะกลุ่มลูกค้าทีค้างชําระทังเงินต้นและดอกเบียเกินกว่าหก
เดือนติดต่อกัน โดยนับจากวันทีผ่อนชําระครังสุดท้าย และหยุดรับรูร้ ายได้ในอัตรา 100%
ในกระบวนติดตามหนีสินค้างชําระ เมือลูกหนีขาดการชําระเงินต้นหรือดอกเบีย บริษทั จะดําเนินขันตอนการ
ติดตามทวงถามหนีดังกล่าวจากทังลูกค้าและลูกหนี เมือมีการทวงถามจนถึงทีสุดและยังไม่ได้รบั ชําระหนี
บริษทั จะดําเนินคดีกบั ลูกค้า ลูกหนี และผูค้ าประกั
ํ
น (ถ้ามี) เพือบังคับให้ชําระหนีในทุกกรณี และเมือการ
ตัดสินคดีทางกฎหมายสินสุดลงและบริษทั ไม่ได้รบั ชําระหนี
บริษทั จะทําการตัดหนีสูญตามเกณฑ์ของ
สรรพากรเพือนําไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั ต่อไป ส่วนในกรณีทบริ
ี ษทั ได้รบั ชําระหนีจากลูกหนี/ลูกค้า
บริษทั จะบันทึกกลับเป็ นรายได้
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บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
ตารางสิ นเชือตามประเภทธุรกิ จและสิ นเชือแยกตามสิ นเชือทีค้างชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 –2558
2555

2556

ร้อยละ

แฟคตอริ ง

573.31

100.00

98

549.03

100.00

87

518.54

100.00

79

508.67

100.00

77

ยอดหนีรวมทีค้างชําระ

547.63

95.52

79

481.22

87.65

73

452.63

87.29

71

445.50

87.56

67

ตังแต่ 6 ถึง 12 เดือน

-

-

-

1.32

0.24

1

1.29

0.25

1

-

-

-

547.63

95.52

79

479.90

87.41

72

451.34

87.04

70

445.40

87.56

67

ลิ สซิ ง

58.71

100.00

12

45.63

100.00

11

44.70

100.00

11

40.60

100.00

8

ค่างวดรวมทีค้างชําระ

47.96

81.68

11

45.63

100.00

11

44.70

100.00

11

40.60

100.00

8

3.44

5.85

1

8.46

18.54

1

-

-

1

-

-

-

44.52

75.83

10

37.17

81.46

10

44.70

100.00

10

44.60

100.00

8

สิ นเชือบุคคล

22.80

100.00

910

25.30

100.00

942

23.68

100.00

894

21.94

100.00

801

ยอดหนีรวมทีค้างชําระ

15.11

66.27

536

13.88

54.86

547

12.58

53.12

515

10.72

48.86

517

เดือน

0.10

0.43

137

0.53

2.09

145

0.47

1.98

135

0.96

4.37

26

เดือนขึนไป

15.01

65.83

399

13.35

52.77

402

12.11

51.14

380

9.76

44.48

491

สิ นเชือเงิ นให้ก้ยู ืม

199.92

100.00

23

353.86

100.00

30

374.17

100.00

25

664.24

100.00

28

ยอดหนีรวมทีค้างชําระ

177.52

88.79

12

174.91

49.43

16

170.38

45.53

13

181.60

27.34

14

0.77

0.38

1

10.89

3.08

6

-

-

-

6.27

0.94

1

176.75

88.41

11

164.02

46.35

10

170.38

45.53

13

175.33

26.40

13

ตังแต่ 6 ถึง

เดือน

มากกว่า 12 เดือน ขึนไป

ตังแต่ 6 ถึง
มากกว่า

ตังแต่ 6 ถึง

เดือน

มากกว่า 12 เดือน ขึนไป

ล้านบาท

ร้อยละ

หน้าที -

ราย

ล้านบาท

2558

ล้านบาท

มากกว่า 12 เดือน ขึนไป

ราย

2557
ร้อยละ

ราย

ล้านบาท

ร้อยละ

ราย

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
4.2

นโยบายการตังสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
บริษทั มีนโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเฉพาะกลุ่มลูกค้าทีค้างชําระทังเงินต้นและดอกเบียเกินกว่าหก
เดือนติดต่อกัน โดยนับจากวันทีผ่อนชําระครังสุดท้าย และหยุดรับรูร้ ายได้ในอัตรา 100%
บริษทั
จะพิจารณาและคํานึงถึงความสามารถในการเก็บหนีจากลูกค้าและลูกหนี ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจจากการประกอบกิจการในปั จจุบนั ของลูกค้าและลูกหนี พร้อมทังประวัตกิ ารชําระเงินในอดีตที
ผ่านมา พร้อมทังสาเหตุการค้างชําระและความสามารถในการเรียกเจรจารับสภาพหนี ตลอดจนการผ่อน
ชําระโดยการปรับปรุงโครงสร้างหนีทีจะเกิดขึนในอนาคต ประกอบการพิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ถึงแม้ว่าจะค้างชําระเกินหกเดือนติดต่อกันแล้วก็ตาม โดยบริษทั จะตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดังกล่าว
เท่ากับลูกหนีค้างชําระสุทธิ
(ซึงมีค่าเท่ากับลูกหนีค้างชําระตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้หกั ลบด้วยมูลค่า
หลักประกัน (ถ้ามี) และกรณีทเป็
ี นแฟคตอริงจะหักลบเจ้าหนีจากการซือสิทธิเรียกร้อง) และรวมกับดอกเบีย
ค้างรับ
ตารางแสดงสํารองค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
3 ธันวาคม 2556

4.3

3 ธันวาคม 2557

3 ธันวาคม 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

แฟคตอริง

549.03

100.00

518.54

100.00

508.67

100.00

สํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลิ สซิ ง (เฉพาะ Financial Lease)

527.16
45.62

96.01
100.00

501.79
44.70

96.80
100.00

495.20
40.60

97.35
100.00

สํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สิ นเชือบุคคล

45.62
25.30

100.00
100.00

44.70
23.68

100.00
100.00

40.60
21.94

100.00
100.00

สํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สิ นเชือเงิ นให้ก้ยู ืม

15.65
353.86

61.86
100.00

14.40
374.17

60.81
100.00

13.20
664.24

60.16
100.00

สํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

161.86

45.74

164.01

43.83

164.01

24.69

เงิ นลงทุนของบริษทั

ณ วันที 3 ธันวาคม 2558 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั หมู่บา้ นเสรี จํากัด ดังมีรายละเอียดเงินลงทุนดังนี
ชือบริษทั
ประเภทและลักษณะ ทุนชําระแล้ว
ร้อยละ
ต้นทุนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
ธุรกิจ
(ล้านบาท)
การถือหุน้
(บาท)
บจ. หมู่บา้ นเสรี
อสังหาริมทรัพย์
25.00
4.35
1,087,300.00
0.00
ทังนี เงินลงทุนดังกล่าวได้มาจากการแปลงหนีเป็ นทุนของหมูบ่ า้ นเสรี โดยบริษทั ได้แสดงค่าด้วยราคาทุน
ปรับลดด้วยค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
โดยบริษทั ได้บนั ทึกค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าทังจํานวนแล้ว
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5 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
บริษทั มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีบริษทั ถูกฟ้ องร้องดําเนินคดีทสํี าคัญ ดังนี
1. ข้อพิพาทตามหมายเหตุขอ้ 16
ณ วันที
ธันวาคม 55 บริษทั มีหนีเงินกูย้ มื ตามตัวสัญญาใช้เงินจากเจ้าหนีเงินกูย้ มื ระยะสันบริษทั จด
ทะเบียนคงเหลือจํานวน 9.45 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริษทั อืนดังกล่าวเกิดขึนในเดือนธันวาคม
2548 ในรูปของตัวสัญญาใช้เงินชนิดเปลียนมือได้จํานวน 500 ล้านบาท ซึงบริษทั อยู่ระหว่างการเจรจาชําระ
หนี จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีการชําระหนีแล้วทังสินจํานวน 562.94 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินต้น
จํานวน 490.55 ล้านบาท และดอกเบียจํานวน 72.39 ล้านบาท โดยบริษทั มีหลักฐานเป็ นใบเสร็จรับเงินทีออก
โดยบริษทั จดทะเบียนครบถ้วน
เมือวันที 30 ธันวาคม 2553 เจ้าหนีเงินกูย้ มื ระยะสัน – บริษทั จดทะเบียนได้ยนคํ
ื าร้องขอออกหมายตังเจ้า
พนักงานบังคับคดีเพือดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ของบริษทั ออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนีที
เจ้าหนีบริษทั จดทะเบียนได้รบั โอนกรรมสิทธิทีดินเพือชําระหนีจากบริษทั ในมูลค่าน้อยไปจากทีตกลงกันไว้
จํานวน 5.57 ล้านบาท เมือวันที 13 มกราคม 2554 ศาลได้มคี ําสังตังเจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การอายัด
ทรัพย์สนิ เพือนํามาชําระหนี
เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2554 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มจี ดหมายแจ้งไปยังธนาคาร 3 แห่ง เพือขออายัด
เงินฝากธนาคารของบริษทั เป็ นจํานวนรวมทังสิน 5,576,272 บาท และให้ส่งเงินจํานวนดังกล่าวไปยังเจ้า
พนักงานบังคับคดี ธนาคารได้โอนเงินฝากของบริษทั ไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดี จํานวน 4,800,000 บาท ใน
วันที 2 และ 6 ธันวาคม 2554 จํานวน 730,272 บาท ในวันที 29 ธันวาคม 2554 และจํานวน 46,000 บาท
ในวันที 30 ธันวาคม 2554 ตามลําดับ
ในเดือนธันวาคม 2554 และเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษทั ได้ยนคํ
ื าร้องขอให้ศาลมีคําสังให้เพิกถอนการอายัด
เงินทีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดเงินฝากธนาคารของบริษทั จํานวน 5,576,272 บาท ศาลได้มกี ารไต่สวน
คําร้องในวันที 27 กุมภาพันธ์ 2555 วันที 15 และ 19 มิถุนายน 2555 และศาลได้มคี ําสังในวันที 31
กรกฏาคม 2555 ให้เพิกถอนหมายบังคับคดี โดยเห็นว่า การออกหมายบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมี
ผลให้คําสังอายัดเงินฝากทัง 3 แห่งถูกเพิกถอนด้วย อย่างไรก็ตาม โจทก์ในคดีดงั กล่าวยืนอุทธรณ์คําสังศาล
และศาลอุทธณ์มคี ําพิพากษาเมือวันที 31 ตุลาคม 2556 ว่า “ไม่เพิกถอนหมายบังคับคดีฉบับลงวันที 13
มกราคม 2554” จากผลของคําพิพากษาทําให้บริษทั ต้องตัดบัญชีเงินฝากทีถูกอายัดและประมาณการหนีสิน
ระยะสัน จํานวน 5,576,272 บาท ออกจากบัญชีในปี 2556 และบริษทั ได้พจิ ารณาไม่ยนฏี
ื กาตามคําแนะนํา
ของทีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทั ซึงมีความเห็นว่า หมายบังคับคดีของศาลจะมีเพียงฉบับเดียวต่อหนึง
คดี ดังนัน เมือศาลได้ออกหมายบังคับคดีนแล้
ี ว ศาลจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิมเติมได้อกี ดังนัน การไม่ยนื
ฎีกาจะทําให้โจทก์ไม่สามารถกลับไปขอแก้ไขหมายบังคับคดีได้ และไม่อาจดําเนินการอย่างใด ๆ กับหนีที
เหลือได้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ในการพิจารณาดําเนินการกับหนีส่วนทีเหลือต่อไป
2. คดีความทีบริษัทถูกฟ้ องร้องเกียวกับการโอนสิทธิ เนืองจากบริษัทรับซือหนีแฟคตอริงลูกค้ารายหนึง โดย
แจ้งโอนสิทธิไปยังลูกหนี และสามารถเก็บเงินได้ตามสัญญาแจ้งโอนสิทธิแล้ว แต่ต่อมาภายหลัง หน่ วยงาน
ภายนอกได้ฟ้องบริษัทเพือขอให้บริษัทโอนเงินคืนให้แก่หน่ วยงานภายนอก โดยอ้างว่าได้มกี ารโอนสิทธิไป
ยังลูกหนีก่อนบริษทั เป็ นเงินจํานวน , , บาท ซึงบริษทั ไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีสินดังกล่าวในงบ
การเงิน เนืองจากทีปรึกษากฎหมายของบริษัทให้ความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
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ลูกค้ารายหนึ งเป็ น ประกันหนี แต่ ได้เกิด ข้อ พิพ าทเกียวกับการซือขายทีดิน ดังกล่ าว บุ คคลภายนอกจึง
ฟ้ องร้องให้เ พิกถอนการจํานอง ซึงทีปรึกษากฎหมายของบริษัทให้ค วามเห็นว่า การรับจํานองทีดินเป็ น
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ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน
6.1 ข้อมูลทัวไป
บริษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริง จํากัด (มหาชน) เลขทะเบียน “บมจ. ” ประกอบธุรกิจหลักในการ
ให้บริการเงินหมุนเวียนระยะสันในรูปแบบการซือลดลูกหนีการค้าปกติทสามารถโอนสิ
ี
ทธิได้ หรือทีเรียกว่า
“แฟคตอริง” เป็ นแห่งแรกในประเทศไทย เมือวันที 7 สิงหาคม 2528 โดยการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด และบริษทั จี เอฟ โฮลดิงส์ จํากัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือ “ตลาดหลักทรัพย์” เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2531 สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ที / ชัน
อาคาร
พหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. - - , - - โทรสาร - - - website: www.sgf.co.th
ณ วันที 1 ธันวาคม
นครราชสีมา
สาขาเชียงใหม่

บริษทั มีสาขาให้บริการจํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ และสาขา

: 38/7-8 ถนนเชียงใหม่-ลําปาง (ตรงข้ามวัดเจ็ดยอด) ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-4594-5, 0 -1341-4273
โทรสาร 0-5322-2685

สาขานครราชสีมา : 143/8 ถนนสรรพสิทธิ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4425-5 , 0-4425-6287, 0 -1480-3418 โทรสาร 0-4425-6189
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ส่วนที 2
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 6,550,000,020 บาท เรียกชําระแล้ว 6,550,000,020
บาท โดยแบ่งเป็ น
(1) หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท จํานวน 6,550,000,020 บาท เรียกชําระแล้วจํานวน 26,200,000,000
หุน้
(2) หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพ ชนิดไม่สะสมและร่วมรับเงินปั นผล มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท จํานวน 80 หุน้
เรียกชําระแล้วเต็มจํานวน (อัตราปั นผลร้อยละ 3 ต่อปี ซึงจะจ่ายในปี ทบริ
ี ษทั มีกําไรและมีการตังสํารอง
ตามกฎหมายและสํารองอืน ๆ จนครบถ้วน รวมทังไม่มขี าดทุนสะสม)
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(ณ. วันที 14 ธันวาคม 2558)
1. นายวิชยั ทองแตง
2. นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล
3. นายวิวฒ
ั น์ วิฑูรย์เธียร
4. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
5. นายกัมพล ตติยกวี
6. นายภากร มกรานนท์
7. นายพิสุทธิ เดชะไกศยะ
8. นส. กนกวรรณ เล็กวิจติ ร
9. นายไชยกร บุญลพ
10. บริษทั พี-เอ ตราด จํากัด

จํานวนหุ้น
2,955,624,000
2,000,000,000
1,776,000,000
1,600,000,000
1,600,000,000
1,388,798,064
1,200,000,000
1,198,648,000
800,000,000
700,000,000

ร้อยละ(%)
11.28%
7.63%
6.78%
6.11%
6.11%
5.30%
4.58%
4.57%
3.05%
2.67%

7.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
โดยปกติ บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีแล้ว แต่เนืองจากบริษทั ยังคงมีขาดทุนสะสม บริษทั จึงยังไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
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8 โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
1. นายวิเศษ ภานุทตั
ประธานกรรมการ
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
(วาระการดํารงตําแหน่งตังแต่ 29 เมษายน 2556 ถึงการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2559)
2. นายชวลิต สาลีผล
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
(วาระการดํารงตําแหน่งตังแต่ 29 เมษายน 2556 ถึงการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2559)
3. นางรัชนีกร จินตกานนท์
กรรมการ
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
(เข้าดํารงตําแหน่งเมือวันที 3 สิงหาคม 2558 แทนนายฐิตศิ กั ดิ สกุลครู ทีลาออก โดยวาระการดํารง
ตําแหน่งถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560)
4. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(วาระการดํารงตําแหน่งตังแต่ 27 เมษายน 2558 ถึงการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2561)
5. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(วาระการดํารงตําแหน่งตังแต่ 29 เมษายน 2557 ถึงการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2560)
6. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(วาระการดํารงตําแหน่งตังแต่ 27 เมษายน 2558 ถึงการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2561)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด้วย นายวิเศษ ภานุทตั นายชวลิต สาลีผล และนาง
รัชนีกร จินตกานนท์ โดยกรรมการสองในสามคนนี ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2558 มีการประชุมทังหมด 40 ครัง แบ่งออกเป็ นการประชุมคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ดังนี
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด (ครัง)
รายชือกรรมการ

ตําแหน่ ง

คณะกรรม
การบริ ษทั

คณะกรรม
การตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทน

1. คุณวิเศษ ภานุ ทตั

ประธานกรรมการ

34 / 34

-

2/2

2. คุณชวลิต สาลีผล

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร

34 / 34

4/4

2/2

3. คุณฐิตศิ กั ดิ สกุลครู
(ลาออกวันที 31 กรกฏาคม 2558)

กรรมการ

19 / 19

4. คุณรัชนีกร จินตกานนท์
(ได้รบั แต่งตังเมือวันที 3 สิงหาคม 2558)

กรรมการ

14 / 14

-

-

5. คุณพินิจ วุฒพิ นั ธุ์

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

33 / 34

3/4

-
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6. คุณศุภณัฐ พงษ์เสริม

กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ

34 / 34

4/4

-

7. คุณพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์

กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ

34 / 34

4/4

-

ทังนี การประชุมทุกครังได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เกี
ี ยวข้องตรวจสอบได้
8.2 ผู้บริหาร (Executive Officer) ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชวลิต สาลีผล
นายสุทธิพงษ์ บูรณะชัยทวี
นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์
นางสาวจิราภรณ์ แมดสถาน
นางสาววิภาจรี ธนูเศรษฐ
นายศุภนิจ วงศาโรจน์

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ผู้จดั การฝ่ ายสินเชือบุคคล / ผู้จดั การฝ่ ายสินเชือและการตลาด
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายสารสนเทศ / ฝ่ ายบริหาร
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

คณะกรรมการบริ ษทั
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

Nomination and Remuneration Committee

Audit Committee

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
Chief Executive Officer

ฝ่ ายสิ นเชือและการตลาด

ฝ่ ายสิ นเชือบุคคล

Credit and Marketing Dept.

Personal Loan Dept.

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายกฎหมาย

Finance & Accounting Dept.

Law Dept.

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ฝ่ ายบริ หาร

Operation Dept.

Administrative Dept.

ฝ่ ายสารสนเทศ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

M.I.S Dept.

Internal Audit
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8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตังให้ นส.อภิญญา บริเวชชานนท์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษทั
ตังแต่วนั ที 28 กรกฎาคม 2551 โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาเสนอ
แนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกําหนดเป็ นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยูใ่ นลักษณะทีเปรียบเทียบ
ได้กบั กิจการทีมีขนาดใกล้เคียงกันทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คํานึงถึงภาระหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละท่าน และจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ รายละเอียดดังนี
คณะกรรมการบริษทั :
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน

,
,

บาท / เดือน
บาท / เดือน / คน

คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน :
ประธานกรรมการชุดย่อย
ค่าเบียประชุม
, บาท / ครัง
กรรมการชุดย่อย
ค่าเบียประชุม
, บาท / ครัง / คน
กรรมการทุกท่านได้รบั ค่าตอบแทนประจําเดือน ส่วนค่าเบียประชุมจะได้รบั เพิมเมือเข้าร่วมประชุม (ไม่
รวมการประชุมคณะกรรมการบริษทั )
(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าเบียประชุม
รายชือ

ค่าตอบแทน
(รายเดือน)

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทน

โบนัส
กรรม
การ

รวม

1. คุณวิเศษ ภานุ ทตั
(ประธานกรรมการ)

360,000

-

40,000

-

400,000

2. คุณชวลิต สาลีผล
(ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร)

240,000

-

30,000

-

270,000

3. คุณฐิตศิ กั ดิ สกุลครู
(กรรมการ)
(ลาออกวันที 31 กรกฏาคม 2558)

140,000

-

15,000

-

155,000

4. คุณรัชนีกร จินตกานนท์
(กรรมการ)
(ได้รบั แต่งตังเมือวันที 3 สิงหาคม 2558)

100,000

-

-

-

100,000

5. คุณพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ)

240,000

60,000

-

-

300,000

6. คุณศุภณัฐ พงษ์เสริม

240,000

60,000

-

-

300,000

หน้า 2 - 22

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
ค่าเบียประชุม
รายชือ

ค่าตอบแทน
(รายเดือน)

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

240,000

60,000

1,560,000

180,000

คณะกรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทน

โบนัส
กรรม
การ

รวม

(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)
7. คุณพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
(กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)
รวม

85,000

-

300,000

-

1,825,000

(2) ค่าตอบแทนอืน ๆ
 ประธานกรรมการบริษทั ได้รบั สิทธิในการเบิกค่ารับรองในวงเงิน 20,000.- บาทต่อเดือน
 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารของบริษทั ตามนิยามของสํานักงาน กลต. คือผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การขึนไปอยู่
ในรูปของเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และโบนัส ดังนี
จํานวนผูบ้ ริหาร (คน)
เงินเดือน เงินประกันสังคม และโบนัส
เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
(บริษทั สมทบในอัตรา 5 % ของเงินเดือน)
ค่าตอบแทนรวม

ปี 2557

ปี 2558

7
8,543,810.25
385,752.00

6
9,439,385.00
403,619.25

8,929,562.25

9,843,004.25

8.5 บุคลากร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษทั มีพนักงานประจํารวมทังสิน 19 คน และ 19 คน ตามลําดับ (ไม่
รวมผูบ้ ริหารตามคํานิยามของสํานักงาน กลต. จํานวน 7 คนและ 6 คนตามลําดับ) บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจํานวนทังสิน 7,484,677.82 บาท และ 7,927,009.81 บาทตามลําดับ ซึงผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้น โดยแบ่งพนักงานตามสายงานหลัก
ได้ดงั นี
สายงานหลัก

จํานวนพนักงาน (คน)

สินเชือและการตลาด
สินเชือบุคคล
กฎหมาย
ปฏิบตั กิ าร
บัญชีและการเงิน
บริหาร
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31 ธค. 2558
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2
2
1
3
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3
1
2
1
3
3
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สายงานหลัก

จํานวนพนักงาน (คน)
3 ธ.ค. 2557

31 ธค. 2558

สารสนเทศ
ส่วนตรวจสอบภายใน
สาขาเชียงใหม่
สาขาโคราช

1
1
2
1

1
1
2
2

รวม

19

19

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
1. บริษทั มีนโยบายในการอบรมพัฒนาพนักงานอย่างสมําเสมอทังจากภายในและภายนอกองค์กร เพือ
เพิมความรู้
และพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานทุกระดับ
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และตําแหน่งงาน
2. บริษทั มีการปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ถูกต้องตามทีกฎหมายกําหนด และการให้ผลตอบแทน
การทํางานอย่างเหมาะสม
3. บริษทั จัดให้มสี วัสดิการการตรวจสุขภาพประจําปี ทวไป
ั
และการตรวจสุขภาพเฉพาะตามอายุให้แก่
พนักงาน การประกันชีวติ กลุ่มให้กบั พนักงาน เพือเป็ นการเพิมคุณภาพชีวติ ทีดีของพนักงาน

9. การกํากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้ตระหนักถึง
บทบาท และหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชือมันให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผู้ลงทุน และผูท้ เกี
ี ยวข้องทุกฝ่ าย ด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้มอบนโยบายให้มกี าร
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจ เพือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานของพนักงานให้ดยี งขึ
ิ น สําหรับ
นโยบายในแต่ละหมวดมีดงั นี
ก) หมวดสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั คํานึงถึงสิทธิของผู้ถอื หุน้ ทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิงผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ น
ชาวต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน โดยไม่จํากัดเฉพาะสิทธิทกฎหมายกํ
ี
าหนดเท่านัน แต่รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตน มีสทิ ธิในการตัดสินใจเกียวกับการเปลียนแปลงที
สําคัญ โดยการให้ผู้ถอื หุน้ ได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือใช้สทิ ธิออก
เสียงในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือแต่งตังกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึงการใช้สทิ ธิลงคะแนนในเรืองสําคัญของบริษทั เป็ นต้น
ก่อนการประชุม : คณะกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอคําถามได้เป็ นการล่วงหน้า โดยบริษทั ได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซด์ของบริษทั ในการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ บริษทั ได้กําหนดวันประชุมทีไม่ใช่
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วันหยุดต่อเนือง และกําหนดเวลาประชุมไม่เช้าจนเกินไป และกําหนดสถานทีประชุมในบริเวณทีมีการ
คมนาคมสะดวก และมีสถานทีจอดรถเพียงพอพร้อมแนบแผนทีสถานทีประชุมและการเดินทางให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในปี 2558 บริษทั มีการประชุมผูถ้ อื หุน้ จํานวน 3 ครังคือการประชุมสามัญประจําปี 1 ครังและการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ 2 ครัง โดยได้จดั ทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุม
ทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพือประโยชน์ของผู้ถอื หุน้ ทีเป็ นชาวต่างประเทศ อีกทังยังได้เผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ของบริษทั เป็ นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนวันประชุม เพือให้ผู้ถอื หุน้ มีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ นอกจากนี บริษทั ได้จดั เตรียม
อากรแสดมป์ ไว้ให้บริการแก่ผถู้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าประชุมแทนโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนมี
แบบมอบฉันทะทัง 3 รูปแบบตามทีกฎหมายกําหนดให้
ระหว่างการประชุม : บริษทั อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าทีคอย
ดูแลต้อนรับ จัดให้มขี องว่างสําหรับผู้ถอื หุน้
และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในกรณีทมีี ขอ้ สงสัย
ต้องการซักถามกรรมการในระหว่างการประชุม คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื
หุน้ ทุกครังเพือตอบข้อซักถามและรับฟั งข้อเสนอแนะจากผูถ้ อื หุน้ ในปี 2558 บริษทั มีการประชุมผูถ้ อื หุน้
จํานวน 3 ครัง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครังยกเว้นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558
ซึงขาดกรรมการจํานวน 1 ท่านคือ คุณฐิตศิ กั ดิ สกุลครู
การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระการประชุมทีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึงได้แจ้ง
ผ่านเว็บไซด์ของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า 1 เดือน และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น
และซักถามเรืองต่างๆ ในแต่ละวาระโดยตรงอย่างเต็มที โดยก่อนเริมการประชุม เลขานุการบริษทั ได้ชแจงให้
ี
ผูถ้ อื หุน้ ทราบวิธกี ารลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถอื หุน้ อย่างชัดเจน
ภายหลังการประชุม : บริษทั ได้เปิ ดเผยมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระบนเว็บไซด์ของตลาด
หลักทรัพย์ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือให้ผถู้ อื หุน้ ทราบและสามารถตรวจสอบผล
การลงมติได้อย่างรวดเร็ว สําหรับรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนเกียวกับ
รายชือกรรมการทีเข้าร่วมประชุม คําชีแจงทีเป็ นสาระสําคัญ คําถาม-ตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป มติที
ประชุม โดยแยกเป็ นคะแนนทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมทังเผยแพร่รายงานบนเว็บไซด์
ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ไม่ต้องรอถึงการประชุมครังต่อไป
อนึง ในปี 2558 บริษทั ยังมิได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม
ข) หมวดการปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายทีจะปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน เพือให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยบริษทั ได้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
1) ดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระทีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มเี ปลียนแปลง
ข้อมูลสําคัญ หรือเพิมวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน ทังนี เพือให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ
2) อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง หรือกรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหารเข้าร่วมประชุม
และลงมติแทนได้
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3) จัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผถู้ อื
หุน้ ทุกรายทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ภายใน วันหลังจากการประชุมเสร็จสิน เพือให้ผถู้ อื
หุน้ ทีไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผูท้ สนใจข้
ี
อมูลของบริษทั สามารถรับทราบรายละเอียดการประชุมได้
4) บริษทั ได้กําหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือหาผลประโยชน์ของกรรมการ
และ
ผู้บริหาร โดยการแจ้งทุกท่านให้รบั ทราบบทบาทภาระหน้าทีทีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะซึงถือหลักทรัพย์ของบริษทั และรับทราบการจัดทํา
รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครังทีมีการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการหลังจากวันทีซือ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์
อนึง ในปี 2558 บริษทั ยังมิได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย มีส่วนร่วมในการสรรหาและเสนอแต่งตัง
กรรมการ
ค) หมวดการคํานึ งถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มสี ่วนได้เสียต่าง ๆ ซึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างกําไรให้บริษทั ดังนัน บริษทั จึงให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้
เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษทั หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี
และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยมีการกําหนดนโยบายเกียวกับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในจริยธรรม
ธุรกิจ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (รายละเอียดสามารถดูได้จาก website ของบริษทั ) โดยบริษทั มีการ
ดูแลผูม้ สี ่วนได้เสียมาอย่างต่อเนืองตามนโยบาย ดังนี
1) นโยบายด้านลูกค้า
บริษทั มีความมุ่งมันในการให้บริการทีมีคุณภาพและเชือถือได้ โดยมุง่ มันทีตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า มีแผนงานอย่างต่อเนืองในการปรับปรุงบริการของบริษทั ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว เพือให้ลูกค้าได้รบั บริการทีมีคุณภาพในราคาทีเป็ นธรรม
2) นโยบายด้านคูค่ า้
บริษทั มีนโยบายให้ได้มาซึงสินค้า และบริการอย่างมีมาตรฐาน บริษทั จึงจัดให้มกี ระบวนการจัดซือ
จัดจ้างทีเสมอภาค มีความเป็ นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่คา้ และเป็ นไปตามขันตอนด้วยความ
โปร่งใส
3) นโยบายด้านเจ้าหนี
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนีทุกรายอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และตังอยู่บนพืนฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมทังสองฝ่ าย การเจรจาแก้ปัญหาตังอยู่บน
พืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4) นโยบายด้านคูแ่ ข่งขัน
บริษทั มีนโยบายทีจะปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทางการค้าอย่างเป็ นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้
ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธฉี ้อฉล
และประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันทีดี
5) นโยบายด้านพนักงาน
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บริษทั ตระหนักดีว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรหลักในการขับเคลือนธุรกิจ และเป็ นปั จจัยแห่ง
ความสําเร็จของการบรรลุเป้ าหมายของบริษทั
จึงได้กําหนดแนวนโยบายของบริษทั ทีจะให้การ
ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง โยกย้าย ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
6) นโยบายด้านผูถ้ อื หุน้
บริษทั มีหน้าทีสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในระยะยาว บริษทั จึงมีนโยบายการปฏิบตั หิ น้าทีด้วย
ความซือสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผู้ถอื หุน้ ทังรายใหญ่และรายย่อย เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
7) นโยบายด้านสังคมและสิงแวดล้อม
บริษทั มีเจตนารมณ์ทจะร่
ี วมสร้างความเจริญของบริษทั
ควบคู่ไปกับการช่วยพัฒนาสังคมและ
สิงแวดล้อมให้เติบโตได้อย่างยังยืน โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สํานึกและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิงแวดล้อม โดยการรณรงค์อนุรกั ษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ง) หมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษทั มีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างเพียงพอแก่ผทู้ เกี
ี ยวข้องทุกฝ่ าย พร้อมทังดูแลให้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชือถือ และทัวถึงโดยทุกฝ่ ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญของบริษทั บริษทั จะจัดทําเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพือให้ผลู้ งทุน
และผูท้ เกี
ี ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
คณะกรรมการมีนโยบายในเรืองการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยกําหนดให้
เปิ ดเผยรายละเอียดเกียวกับรายการเกียวโยง และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารเพือ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าทีจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียภายใน 15 วันหลังจากเข้า
ดํารงตําแหน่ง โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในนิตบิ ุคคลอืน และข้อมูลการ
ถือหุน้ ในนิตบิ ุคคลอืน ทังของผูร้ ายงานและบุคคลทีเกียวข้องกับผู้รายงาน เพือจัดส่งให้เลขานุการบริษทั เป็ น
ผูเ้ ก็บรักษา และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบริษทั ได้รบั รายงาน
ทังนี เพือให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทํารายการต่าง ๆ ของบริษทั ได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส และเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้อง
จ) หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน 6 คน ซึงมีความหลากหลายใน
ด้านวัยวุฒิ ทักษะ ความรู้ มีวสิ ยั ทัศน์และความเชียวชาญทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั แบ่งออกเป็ น กรรมการที
เป็ นผูบ้ ริหาร 3 คน และกรรมการทีเป็ นอิสระ 3 คน โดยกรรมการอิสระคิดเป็ น 1 ใน 2 ของกรรมการทังคณะ
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือเป็ นการแบ่งแยกหน้าทีใน
การกําหนดนโยบายกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
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กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั หิ น้าทีและใช้ดุลยพินจิ อย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจใน
เรืองต่าง ๆ โดยสามารถตังคําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีทมีี ความเห็นขัดแย้งในเรืองทีมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของกลุ่มบุคคลใด
สําหรับคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” บริษทั มีการกําหนดตามเกณฑ์ของสํานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการไม่มนี โยบายจํากัดจํานวนบริษทั ทีกรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการ เนืองจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านสามารถอุทศิ เวลาในการเข้าประชุมได้อย่างสมําเสมอ อย่างไรก็ตาม
ไม่มกี รรมการบริษทั ท่านใดดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั และคณะกรรมการยังไม่มี
นโยบายจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ เนืองจากการทีกรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษทั เป็ นอย่างดี จะทําให้สามารถให้คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อทังบริษทั และต่อผู้ถอื หุน้ ได้ดี
นอกจากนี บริษทั ยังให้ความสําคัญต่อบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการในเรืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. บริษทั มีการกําหนดเป็ นนโยบายกํากับดูแลกิจการ นโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพือเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนําไปใช้เป็ น
แนวทางปฏิบตั งิ าน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษทั และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
2. บริษทั ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงาน กลต. / ตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการบริษทั มีส่วนร่วมกับฝ่ ายบริหารในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั โดยจัดให้มกี ารแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
4. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีมีกลไกตรวจสอบ และถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือทํา
หน้าทีในบริษทั รายงานทังต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
5. แต่งตังให้มเี ลขานุการบริษทั เพือทําหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทําหนังสือเชิญประชุมและรายงานการ
ประชุม จัดทําเอกสารเกียวกับการประชุม รวมทังจัดเก็บเอกสารทีสําคัญของกรรมการและผูบ้ ริหาร
เช่น ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสีย พร้อมทังดูแลและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในเรืองข้อบังคับต่าง ๆ เพือให้การปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการเป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ทีสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องได้กําหนดไว้
6. คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มกี ารกําหนดอํานาจหน้าทีไว้อย่างชัดเจน
7. คณะกรรมการบริษทั มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําเดือนละ 1 ครังใน
สัปดาห์ทสามของเดื
ี
อน รวมทังมีการประชุมกรณีพเิ ศษตามความจําเป็ น ในการประชุมแต่ละครังมี
การกําหนดวาระการประชุมทีชัดเจน ทังวาระเพือทราบ และเพือพิจารณา มีเอกสารประกอบการ
ประชุมครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพือให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมกรรมการทุก
ท่านสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิ ดเผย โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทํา
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หน้าทีบันทึกการประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหลังจากทีผ่านการรับรองจากทีประชุม จะถูก
จัดเก็บไว้ทตูี ้เอกสาร ฝ่ ายสารสนเทศ สํานักงานใหญ่ โดยในปี 2558 บริษทั จัดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทังหมด 34 ครัง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง
8. บริษทั ได้สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงได้เข้าร่วมสัมมนา ในหลักสูตรทีเป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าที พบปะแลกเปลียนความเห็นกับคณะกรรมการบริษทั
รวมทังส่งเสริมให้
กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
เพือนําความรูแ้ ละ
ประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป
9. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
:
เพือให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รรหาบุคคลทีมี
ความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลทีเหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ซึงจะเป็ นผูก้ ําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาคัดเลือก ทังนี ขึนกับความเหมาะสมของ
สถานการณ์ของบริษทั ในช่วงเวลานัน
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิเศษ ภานุทตั
นายชวลิต สาลีผล
นางรัชนีกร จินตกานนท์
นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
โดยมี นส.อภิญญา บริเวชชานนท์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริษทั เป็ นเลขานุการทีประชุม

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุน้ เกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั และการกํากับ
ดูแลให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้ าหมายทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื
หุน้ อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมทีดี และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง
ในปั จจุบนั และในระยะยาว ทังนี รวมทังการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั คณะกรรมการยังได้กําหนดให้เรืองดังต่อไปนีเป็ นอํานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาอนุมตั ิ
ก.) นโยบาย แผนธุรกิจ เป้ าหมายการลงทุน แผนงาน และงบประมาณประจําปี ของบริษทั
ข.) การเสนอแต่งตังและสินสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษทั
ค.) การแต่งตังและกําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการย่อย
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ง.) การทํารายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลทีเกียวโยง สําหรับรายการทีมีขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที
ไม่เป็ นไปตามเงือนไขการค้าปกติ แต่ยงั ไม่จําเป็ นต้องขอมติจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
(1) นายวิเศษ ภานุทตั
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(2) นายชวลิต สาลีผล
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
(3) นางรัชนีกร จินตกานนท์
กรรมการ
โดยมี นส.อภิญญา บริเวชชานนท์
เลขานุการบริษทั เป็ นเลขานุการทีประชุม
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทางและวิธกี าร การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ทีคณะกรรมการบริษทั แต่งตัง
2. ทบทวนอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบ สถานะทาง
การเงินของบริษทั ระดับอัตราค่าตอบแทนของธุรกิจใกล้เคียง และนําเสนอเพือขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื
หุน้
3. พิจารณานําเสนอนโยบายให้มกี ารกําหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมทีสามารถ
ชักนํา รักษาไว้ และจูงใจพนักงานทีมีความสามารถและมีคุณสมบัตติ ามต้องการ
4. พิจารณางบประมาณการขึนเงินเดือน การเปลียนแปลงเงินเดือนและผลตอบแทนประจําปี ของ
บริษทั ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั
5. ช่วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และ
ความสามารถในการดําเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในระยะสัน
และระยะยาว และเป้ าหมายทีเกียวโยงกับแผนธุรกิจ
6. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือนําชือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือพิจารณาแต่งตัง
7. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาแต่งตัง
8. ปฏิบตั งิ านอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทังคณะ ได้แก่
(1) นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(2) นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(3) นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางสุกญ
ั ญา จันทร์เทพ
ผู้ตรวจสอบภายในเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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กรรมการตรวจสอบทีมีความรูใ้ นการสอบทานงบการเงิ น
นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์ เป็ นผูท้ มีี ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระทีไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าทีหรือลูกจ้างของบริษทั
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ ครัง
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั
ซึง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี
ก.) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั
ข.) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค.) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง.) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ.) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ.) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช.) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีตาม
กฎบัตร
ซ.) รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบแขตหน้าทีและความ
รับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผล
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การดําเนินงานของบริษทั
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก.) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข.) การทุจริต หรือมีสงผิ
ิ ดปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
ค.) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
 ประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร (Chief Executive Officer)
ภายหลังจากทีกรรมการผู้จดั การลาออก ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มอบอํานาจ สิทธิ และหน้าที
ตลอดจนความรับผิดชอบในส่วนทีเป็ นของกรรมการผูจ้ ดั การ ให้เป็ นอํานาจ สิทธิ หน้าที และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหารทังหมด
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารมีอํานาจหน้าทีดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจําตามปกติธุรกิจ
เพือประโยชน์ของบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และขอบเขต
อํานาจทีคณะกรรมการบริษทั กําหนด โดยมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารมีอํานาจกระทําการแทน
บริษทั รวมทังมอบอํานาจช่วงให้แก่ผบู้ ริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือบุคคลอืนใดตามทีเห็นสมควร เว้น
แต่กรณีดงั ต่อไปนี
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
หรือ
คณะกรรมการบริษทั (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทําได้ ได้แก่
1. การลงทุนในการพัฒนาโครงการใด ๆ ก็ตามทีไม่อยู่ในนโยบายประจําปี ของบริษทั
2. การจัดหา ซือ หรือรับโอนทีดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อนใด
ื เพือนํามาใช้ในกิจการงานของบริษทั
ตลอดจนการขออนุญาตหรือดําเนินการใดๆ กับหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง เพือให้การ
ดังกล่าวสําเร็จลุล่วง
3. การนําสิทธิ หรือกรรมสิทธิในทีดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ทเป็
ี นทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปวางเป็ น
ประกันแก่บุคคล และ/หรือ คณะบุคคล และ/หรือ นิตบิ ุคคล และ/หรือ ส่วนราชการ และ/หรือ
องค์กรของรัฐ เพือประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษทั
4. การขอเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ การขอวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี และการขอใช้บริการต่าง
ๆ กับธนาคารพาณิชย์ รวมทังการขอเปิ ดบัญชีเงินฝากหรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว
5. การพิจารณาอนุมตั โิ ครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน โครงการดําเนินงาน และงบประมาณ
ประจําปี
ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการทีตนหรือ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามทีสํานักงาน กลต.
ประกาศกําหนด) ทํากับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ทคณะกรรมการบริ
ี
ษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
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9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
กรรมการอิ สระ และนิ ยามกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มจี ํานวนกรรมการทีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปั จจุบนั มีกรรมการ
จํานวน 6 คน ประกอบด้วย กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 3 คน และกรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดย
กรรมการอิสระคิดเป็ นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
1. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
กรรมการอิสระ
2. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
กรรมการอิสระ
3. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
กรรมการอิสระ
นิ ยามของ “กรรมการอิ สระ” มีดงั นี
ก. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลทีเกียวข้องตามมาตรา
ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์)
ข. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รบั
เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ค. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผู้
มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
ง.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคล
ทีอาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไมใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผู้
ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง
รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คําประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อนทํ
ื านองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคู่สญ
ั ญามี
ภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาต
หรือตังแต่ยสิี บล้านบาทขึนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
รายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีที
เกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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จ. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี
ฉ. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมาย
หรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทังนี ในกรณีทผูี ้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี
ช. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึงเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ซ. ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
บริษทั

เกียวกับการดําเนินงานของ

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ในการแต่งตังกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีรับผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมตามข้อบังคับของบริษทั และเป็ นผูเ้ สนอชือผูท้ มีี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เพือให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจํานวนทีเสนอจะเท่ากับจํานวนกรรมการทีครบวาระ หรือจํานวน
กรรมการทีว่างลงด้วยเหตุอนื
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือขอความเห็นชอบจาก
กรรมการ จากนัน จะนําเสนอรายชือกรรมการดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตังกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไป
การแต่งตังกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ หุน้ ต่อ เสียง ตามจํานวนหุน้ ทีตนถือ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้สทิ ธิตามคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
(ก) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึงได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุี คคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนทีจะพึงมี หรือพึงจะเลือกตังในครังนัน ให้ผเู้ ป็ นประธานที
ประชุมเป็ นผูช้ ขาด
ี
ในกรณีทตํี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกจากถึ
ื
งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึงมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
เดือน โดยบุคคลซึงเข้ามาเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการทีตนเข้ามาแทน
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ทังนี มติของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวน
กรรมการทียังเหลืออยู่
9.4 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายในการควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหารนําข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน
รวมทังเพือการซือขายหลักทรัพย์ โดยการควบคุมให้แต่ละฝ่ ายงานสามารถเรียกข้อมูลดูได้เฉพาะส่วนงานของตน
เท่านัน คงเหลือผูบ้ ริหารทีเกียวข้องบางท่านทีจะสามารถทราบข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้จดั ให้มกี ารให้
ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารเพือรับทราบภาระหน้าทีทีกรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน ของคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะซึงถือหลักทรัพย์ของบริษทั
รวมทังบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
นอกจากนี ตามข้อบังคับในการทํางานของบริษทั ได้กําหนดห้ามพนักงานเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ อันเป็ นเรือง
ความลับของบริษทั หากฝ่ าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินยั ซึงมีโทษคือการเลิกจ้าง และทีผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการนํา
ข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์สว่ นตนแต่อย่างใด
9.5 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี แบ่งออกเป็ น
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
- บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี 2558 เป็ นจํานวนเงิน
รวม 950,000.- บาท
- สํานักงานผูส้ อบบัญชีทผูี ้สอบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีทผูี ้สอบบัญชีสงั กัดในรอบปี บญ
ั ชี 2558 เป็ นจํานวนเงินรวม 0 บาท
2. ค่าบริการอืน (Non-audit fee)
- ไม่ม ี –

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ดําเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้หลักจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการทีดี และการใส่ใจดูแลรับผิดชอบต่อ
สังคม เพือนําไปสูก่ ารพัฒนาองค์กรทียังยืน โปร่งใส และตามหลักธรรมาภิบาล บริษทั มีการกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจ
เพือสร้างความเข้าใจ และปลูกจิตสํานึกของการมีส่วนร่วม ให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมในทุกกระบวนการทํางาน
และการดําเนินธุรกิจ โดยมีสาระสําคัญ สรุปได้ดงั นี
ประเด็น
การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน

หลักการของ CSRI

แนวทางการดําเนิ นงาน
 มีการกําหนดเป็ นระเบียบข้อบังคับในการ
การป้ องกันและกําจัดการใช้อํานาจ
ทํางาน และกําหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน เพือ
ในทางทีผิด
เพือให้ได้มาซึง
ป้ องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโดยมิชอบ
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือก่อให้เกิด
 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจะรับทรัพย์สนิ หรือ
ความเสียหายต่อบุคคลอืนหรือต่อ
ประโยชน์อนใดซึ
ื
งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทาง
ส่วนรวม อันเป็ นการทําลายชือเสียง
การค้า
ทางจริยธรรมขององค์กร
 มีการประเมินการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมทางธุรกิจ
เพือกระตุ้น
และปลูกจิตสํานึกให้พนักงานมี
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ประเด็น

หลักการของ CSRI

สิทธิมนุษยชน และการ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่าง ของบุคคล และการปฏิบตั ติ ่อกันอย่าง
เป็ นธรรม
เสมอภาคบนพืนฐานของการเคารพ
ในศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ซงกั
ึ นและ
กัน เพือสร้างความยุตธิ รรม ความ
มันคง และความสงบสุขในสังคม

การประกอบกิจการด้วย
ความเป็ นธรรม

การประกอบธุรกรรมในการ
ดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม
เพือ
ก่อให้เกิดความเชือมันและความ
ยังยืนในสัมพันธภาพของธุรกิจและ
ผู้เกียวข้องในระยะยาว

ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
คุณสมบัติ ข้อมูลของสินค้า ตลอดจน
การนําเสนอสินค้าและบริการทีมี
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค สังคม และ
สิงแวดล้อม
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แนวทางการดําเนิ นงาน
ความเข้าใจและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตรงกัน
 กําหนดเรืองการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ใน
จรรยาบรรณของพนักงาน รวมทังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานได้รบั สิทธิและสวัสดิการ
อย่างเป็ นธรรม
 ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่พนักงานที
สามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั อืนๆ
 ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
 ให้ความเสมอภาคในการแต่งตัง โยกย้าย
 จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วาม
ปลอดภัย
และเอือต่อการทํางานอย่างมี
ประสิทธิผล
 ส่งเสริมให้พนักงานได้พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถอย่างสมําเสมอ
 มีการติดตาม
สอดส่องดูแลพนักงานอย่าง
สมําเสมอให้ดําเนินธุรกิจโดยปฎิบตั ติ ามกรอบ
การแข่งขันทางการค้าทีสุจริตและเป็ นธรรม
 ไม่แข่งขันด้วยการใส่รา้ ยป้ ายสี กลันแกล้ง หรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
 ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธกี ารทีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 การแข่งขันด้วยเงือนไขทีเป็ นธรรม ไม่เรียก
หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่คา้
 ส่งมอบบริการทีดีมคี ุณภาพ
ในราคาทีเป็ น
ธรรม ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้อง เพียงพอ และ
ทันต่อเหตุการณ์
 ไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริงอันเป็ นเหตุให้
ลูกค้าเข้าใจผิดเกียวกับบริการ ตลอดจนรักษา
ความลับ หรือสารสนเทศของลูกค้า ไม่นําไปใช้
เพือประโยชน์ตนเอง หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยมิ
ชอบ
 ดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทังรายใหญ่และราย
ย่อย เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2559 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระทัง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน และได้แสดงความเห็นเกียวกับความเพียงพอ และความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พจิ ารณาและสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน พร้อมทังให้ขอ้ เสนอแนะ
การตรวจสอบ ซึงมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบตั ิการให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนือง เพือให้ม ีระบบบริหารความเสียง และระบบการควบคุมภายในทีดี เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบ าลทีดี
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ และการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมายด้วย
ความโปร่งใส เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายทีวางไว้ รวมทังให้มกี ารติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการ
ตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างสมําเสมอ ผลการสอบทานเป็ นไปตามขันตอนทีกําหนด
ไว้ สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ ด้านการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัท
จัด ทํา งบการเงิน เป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชี มีก ารจัดระบบควบคุม ภายในตามแบบทีตลาดหลักทรัพย์ฯ
เสนอแนะ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission หรือ COSO ทีกําหนดไว้เป็ นการควบคุมภายในขององค์กร โดยมีองค์ประกอบ 5
ประการ คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีร ะบบควบคุม ในด้านบัญชีแ ละการเงิน การปฏิบ ัติง าน การจัดองค์ก ร และบุ คลากรโดย
กําหนดให้มกี ระบวนการต่างๆ รวมทังคู่มอื อํานาจดําเนินการ และอํานาจอนุมตั ทิ างการเงิน นอกจากนีบริษทั ฯ ยัง
ปลูกฝั งให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยกําหนดให้มนี โยบาย
การกํากับดูแลกิจการทีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
โดยการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพือให้การปฏิบตั งิ านมีความโปร่งใส เป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. การประเมิ นความเสียง
บริษัทฯ มีการประเมินอย่างสมําเสมอเกียวกับปั จจัยเสียงในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการ
เปลียนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กรทีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ รวมทังมีการ
ติดตามผล มีขอ้ เสนอแนะมาตรการในการลดความเสียงมาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง
3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งงานอย่างชัดเจน และมีการทบทวน
คู่มอื การใช้อํานาจให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั รวมทัง มีการสอบทานผลการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มอื การปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั า การ
ปฏิบตั งิ านมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนือง เพือให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็ นปั จจุบนั
รวมทังมีความปลอดภัยของข้อมูล ตังแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพือให้
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การปฏิบตั งิ าน และการนําข้อมูลทีสําคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มสี ่วนได้เสียต่างๆ มีความ
ครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาทีเหมาะสม ในการใช้ตดั สินใจทางธุรกิจ
นอกจากนีได้ม อบหมายให้เ ลขานุ การบริษัท ฯ ดูแ ลรับผิด ชอบในการจัดเตรีย มข้อ มูล และเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทังบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของทีประชุมไว้อย่างชัดเจน
ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง
5. ระบบการติ ดตามและประเมินผล
บริษทั ฯจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้านได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบตั งิ าน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สนิ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความ
เป็ นอิสระ ทําการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 17 หลักการ โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือให้มนใจว่
ั า
การดําเนินงานของบริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การบริหารความเสียง ให้อยูใ่ นระบบทีบริษทั ฯ ยอมรับได้ และการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีของบริษทั ฯ
บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างสมําเสมอ โดยผูร้ บั ผิดชอบในฝ่ าย
งานทีรับผิดชอบ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการปฏิบตั แิ ละรายงานผลอย่างเป็ นอิสระต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบฯมีการประชุมรวม 4 ครัง
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั พอใจระบบการควบคุมภายในทีมีอยู่
โดยผลจากการตรวจสอบเท่าทีปรากฏจากหลักฐาน
เอกสารทีตรวจสอบได้ ไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบตั ทิ ผิี ดกฎหมายหรือผิดข้อบังคับแต่อย่างใด การปฏิบตั ทิ ผิี ดพลาดที
ไม่ใช่สาระสําคัญ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ฝ่ายจัดการและหน่วยงานทีเกียวข้องทราบและดําเนินการ
แก้ไขแล้ว
. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั แต่งตังให้นางสุกญ
ั ญา จันทร์เทพ ให้ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั ตังแต่วนั ที 15 พฤศจิกายน 2553 เนืองจากมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั มาเป็ นเวลา 19 ปี มีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษทั เป็ นอย่างดี
และส่งฝึกอบรมในเรืองการปฏิบตั งิ านด้านการ
ตรวจสอบภายในเพิมเติม จึงมีความเหมาะสมทีจะปฏิบตั หิ น้าทีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทังนี การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษทั
จะต้องผ่านการอนุมตั จิ ากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ํารงตําแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ทีมีความเกียวข้องกับบริษัทโดยการเป็ นผูถ้ ือหุ้น
หรือมีผู้ถอื หุน้ ร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการทีมีขนกั
ึ บบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันได้กําหนดขึนโดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาทีตกลงกันตามสัญญาหากไม่มรี าคาตลาดรองรับ
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รายการธุรกิจทีสําคัญระหว่างบริษทั และบริษทั ทีเกียวข้องกันทีสําคัญสามารถสรุปได้ดงั นี:(หน่วย : บาท)
31 ธค. 2558

รายการ
ประเภทธุรกิ จ
ความสัมพันธ์
31 ธค. 2557
ลูกหนีเงินให้กยู้ มื
ลูกหนีการค้า – บมจ. ไมโครเนติค
ให้บริการด้าน กรรมการร่วมกัน
เงินให้กยู้ มื
พัฒนาระบบ
36,684,715
36,684,715
ดอกเบียค้างรับ
คอมพิวเตอร์
2,150,357
2,150,357
รวม
38,835,072
38,835,072
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
(38,835,072) (38,835,072)
ลูกหนีเงินให้กยู้ มื - สุทธิ
(ตังแต่วนั ที
กรกฏาคม
กรรมการทีมีความเกียวข้องได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษทั ทําให้
สินสุดความเกียวข้องตังแต่วนั ทีดังกล่าว)
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกัน
ค่าทีปรึกษากฎหมาย – บจ.
ให้บริการที
ผู้ถอื หุน้ ทางอ้อม
600,000
600,000
สํานักกฎหมาย วิชยั ทองแตง
ปรึกษาทาง
กฎหมาย

12.1 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในการทํารายการระหว่างบริษทั กับบริษทั ทีเกียวข้องกันนัน บริษทั ใช้หลักเกณฑ์การกําหนดวงเงิน อัตรา
ดอกเบีย และเงือนไขทีสําคัญตามมาตรฐานการให้สนิ เชือของบริษทั เช่นเดียวกับลูกค้าของบริษทั โดยทัวๆ
ไป โดยมีการนําเสนอเพือพิจารณาเป็ นขันตอนตามขนาดของรายการ และผูม้ สี ่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกียวข้องมีการชีแจงข้อเท็จจริงให้ทประชุ
ี มทราบ และไม่มสี ่วนพิจารณาอนุมตั ใิ นเรืองดังกล่าว
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวข้างต้นว่า เป็ นการให้สนิ เชือตามปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอืน และคณะกรรมการตรวจสอบจึงไม่มขี อ้ สังเกตใดในเรืองนี
12.2 นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั มีการกําหนดหลักเกณฑ์การทํารายการระหว่างกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันทีเกิดขึนจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสินเชือ หรือคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นในรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย
(รายละเอียดตามนโยบายการทํา
รายการทีเกียวโยงกันใน website ของบริษทั : www.sgf.co.th)

หน้า 2 - 39

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)

ส่วนที
ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิ นทีสําคัญ
13.1 ตารางสรุปงบการเงิน
ปี 2556
รายได้
- การซือสิทธิเรียกร้อง
- สัญญาเช่าทางการเงิน
- สินเชือส่วนบุคคล
- สินเชือเงินให้กยู้ มื
- ค่าธรรมเนียม
- โอนกลับหนีสงสัยจะสูญ
- อืน ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
- การบริหารและดําเนินงาน
- หนีสูญและสงสัยจะสูญ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2557

พันบาท
ปี 2558

5,468
2,112
2,669
12,512
4,229
10,719
1,203
38,912

4,420
229
2,541
32,490
3,115
22,250
7,544
72,589

3,650
143
2,631
48,968
2,933
4,439
1,832
64,596

20,397
2,877
9,366
32,640
6,272
1,619
4,653
4,653

21,864
2,368
10,740
34,972
37,617
1,619
35,997
(10,791)
46,788

24,745
833
11,669
37,247
27,349
1,646
25,703
8,281
17,422
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13.2 การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน
2556

2557

2558

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (LIQUITDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
7.11
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)

8.34

40.26

อัตราส่วนกําไรขันต้น

(%)

68.29%

67.12%

90.58%

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

11.96%

64.46%

26.97%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
(%)
2.14%
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIO)

17.73%

1.24%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

(%)

1.81%

15.30%

1.20%

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.15

0.24

0.04

อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม
(%)
77.05%
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

75.43%

57.71%

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

(เท่า)

0.18

0.16

0.03

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยมื

(เท่า)

11.49

12.10

29.81

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
PER SHARE

(%)

0.00%

0.00%

0.00%

Book valued

(บาท)

0.09

0.11

0.05

E.P.S. (Weighted Average)

(บาท)

0.00

0.02

0.00

เงินปั นผล
อัตราการเติ บโต (GROWTH RATE)

(บาท)

0.00

0.00

0.00

Factoring income

(%)

-85.86%

-19.17%

-17.42%

Leasing income

(%)

-21.87%

-89.17%

-37.42%

Loan income

(%)

174.39%

159.68%

50.72%

Personal Loan income

(%)

30.11%

-4.79%

3.51%

Fee and service

(%)

167.39%

-26.34%

-5.85%

Total income

(%)

-39.96%

86.54%

-11.01%

Factoring receivables (Net)

(%)

-36.70%

-23.37%

-19.58%

Net profit

(%)

-83.10%

905.54%

-62.76%

Total asset

(%)

52.76%

18.95%

374.08%

Total liabilities

(%)

-17.28%

4.82%

1.77%

Interest expenses

(%)

4.64%

-0.01%

1.68%

Total Borrowing

(%)

0.15%

0.35%

-10.20%

Interest and Discount Income

(%)

-45.53%

58.56%

36.29%
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14. การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
สรุปผลการดําเนิ นงาน
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เปลียนแปลง 2557-2558
เพิ ม (ลด)

ร้อยละ

รายได้จากการให้สนิ เชือ

26.99

42.79

58.32

15.53

36.29%

รายได้จากหนีสูญทีจัดเก็บได้

10.72

22.25

4.44

(17.81)

-80.04%

รายได้รวม

38.91

72.59

64.60

(7.99)

-11.01%

ดอกเบียจ่าย

(1.62)

(1.62)

(1.65)

0.03

1.85%

(29.76)

(32.60)

(36.41)

3.81

11.69%

4.65

36.00

25.70

(10.30)

-28.61%

-

10.79

(8.28)

4.65

46.79

17.42

(29.37)

-62.77%

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุทธิ ก่อนภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรสุทธิ

ภาพรวมผลการดําเนิ นงานทีผ่านมา
จากงบกําไรขาดทุนงวดประจําปี 2558 บริษทั มีรายได้รวมสินสุด 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 64.60 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2557 จํานวน 7.99 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการให้สนิ เชือ 58.32 ล้านบาท เพิมขึน
15.53 ล้านบาท และรายได้จากการรับชําระหนีจากหนี NPL (รายได้จากการโอนกลับสํารองหนีสงสัยจะสูญ)
จํานวน 4.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 17.81 ล้านบาท โดยถึงแม้ว่ารายได้รวมจะลดลงจากปี 2557 แต่
รายได้จากการให้สนิ เชือยังคงเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากปี 2556
ในด้านค่าใช้จ่ายดําเนินงานงวดประจําปี 2558 สินสุด 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 36.41 ล้านบาท เพิมขึน
จากปี 2557 จํานวน 3.81 ล้านบาท คิดเป็ นเพิมขึน 11.69% รายการหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ มีการตังลดลงจาก
ปี 2557 จํานวน 1.53 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง 64.56% ดอกเบียจ่ายค่อนข้างคงที ทําให้สนสุ
ิ ด 31 ธันวาคม 2558
บริษทั มีกาํ ไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้จํานวน 25.70 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2557 จํานวน 10.30 ล้านบาทเนืองจากในปี
2557 บริษทั มีรายได้จากหนีสูญจัดเก็บได้มากกว่าปี 2558 จํานวน 17.81 ล้านบาท ภายหลังหักรายการภาษีเงิน
ได้จํานวน 8.28 ล้านบาท ทําให้บริษทั มีกาํ ไรสุทธิจํานวน 17.42 ล้านบาท
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รายได้และค่าใช้จ่าย
โครงสร้างรายได้
รายการ / ITEM
รายได้จากการซือสิทธิเรียกร้อง
รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิ
รายได้จากเงินให้กยู้ มื
รายได้จากสินเชือบุคคล
ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อนๆ
ื
โอนกลับรายการหนีสงสัยจะสูญ
รวม

2556
จํานวนเงิ น
%
5,468
14.05
2,112
5.43
12,511
32.15
2,669
6.86
4,229
10.87
1,203
3.09
10,719
27.55
38,912
100.00

ปี 2557

2557
จํานวนเงิ น
%
4,420
6.09
229
0.32
32,490
44.76
2,541
3.50
3,115
4.29
7,544
10.39
22,250
30.65
72,590
100.00

(หน่วย: พันบาท)
2558
จํานวนเงิ น
%
3,650
5.65
143
0.22
48,968 75.81
2,630
4.07
2,933
4.54
1,832
2.84
4,439
6.87
64,596 100.00

ปี 2558

จากงบกําไรขาดทุนงวดประจําปี 2558 บริษทั มีรายได้รวมสินสุด 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 64.60 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2557 จํานวน 7.99 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 11.01 โดยบริษทั มีรายได้หลักเพิมขึนในธุรกิจ
สินเชือเงินให้กยู้ มื โดยหากพิจารณารายได้สนิ เชือรวมจะเห็นว่า รายได้สนิ เชือรวมของบริษทั เพิมขึนมาโดยตลอด
จากการขยายสินเชือมาตังแต่ปี 2555 โดยเพิมขึนจาก 13.46 ล้านบาทในปี 2555 (ไม่รวมรายได้จากการจัดเก็บ
หนี NPL จํานวน 36.09 ล้านบาท) เป็ น 26.99 ล้านบาทในปี 2556, เป็ น 42.79 ล้านบาทในปี 2557 และเพิมเป็ น
58.32 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็ นเพิมขึนร้อยละ 36.29%
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รายได้หลักของบริษทั มาจากรายได้สนิ เชือเงินให้กยู้ มื จํานวน 48.97 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2557 จํานวน
16.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 50.72 จากการให้บริการสินเชือเงินให้กยู้ มื มากขึนเนืองจากเป็ นสินเชือทีมี
หลักประกัน รายได้แฟคตอริงมีจํานวน 3.65 ล้านบาท ลดลง 0.77 ล้านบาท หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 17.42
เนืองจากบริษทั เน้นให้สนิ เชือแฟคตอริงกับลูกหนีราชการเป็ นหลักเท่านัน
รายได้จากการจัดเก็บหนีทีมีการตัง
สํารองหนีสงสัยจะสูญแล้วจํานวน 4.44 ล้านบาท ลดลง 17.81 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 80.05
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ประกอบด้วย
1. ต้นทุนทางการเงิ น
ในปี 2558 บริษทั มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 1.65 ล้านบาท เพิมขึนเล็กน้อยจากปี 2557 ปั จจุบนั
บริษทั คงเหลือวงเงินกูก้ บั สถาบันการเงินเพียง 10.0 ล้านบาท และหนีบริษทั จดทะเบียนอีกจํานวน
9.45 ล้านบาท ดอกเบียจ่ายคิดเป็ นร้อยละ 4.23 ของค่าใช้จ่ายรวม
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ในปี 2558 และ 2557 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหาร จํานวน 36.41 ล้านบาท และ
32.60 ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็ นเพิมขึนร้อยละ 11.69 หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 93.62 ของ
ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558
3. หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ
ในปี 2558 บริษทั มีค่าใช้จ่ายการตังค่าเผือหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีการค้าทีค้างชําระ
จํานวน 0.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 1.53 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษทั มีการรับ
ชําระหนีจากหนี NPL (การโอนกลับรายการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)จํานวน 4.44 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2557 จํานวน 17.81 ล้านบาท
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีลูกหนีค้างชําระเงินต้นและดอกเบียเป็ นเวลาตังแต่ 12 เดือนขึน
ไปเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 676.95 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 9-12
ฐานะการเงิ น

โครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี สิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 1,449.59 ล้านบาทเพิมขึนจากปี 2557 จํานวน
1,143.82 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 374.08 โดยเกิดจากการเพิมทุนจํานวน 2 ครัง ขยายสินเชือเพิมขึน
และมีเงินสดเพิมขึนจากการจัดเก็บหนีได้ รายละเอียดดังนี
1. ลูกหนี จากการซือสิ ทธิ เรียกร้อง
ลูกหนีจากการซือสิทธิเรียกร้อง คิดเป็ นร้อยละ 2.58, 7.09, และ 9.78 ของลูกหนีทังหมดหลังหัก
สํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ สินสุด 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มียอดลูกหนีจากการซือสิทธิเรียกร้องสุทธิ (หลังหักค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ) จํานวน 13.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3.28 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ
19.58 เนืองจากบริษทั ขยายสินเชือแฟคตอริงเฉพาะลูกหนีทีเป็ นหน่วยงานราชการเท่านัน ยอดรับ
ซือสิทธิเรียกร้องสินสุด 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 เท่ากับ 142.50 ล้านบาท, 160.06 ล้าน
บาท และ 111.96 ล้านบาทตามลําดับ
ทังนี ลูกหนีทีค้างชําระเงินต้นและดอกเบียตังแต่ 12 เดือนขึนไป ณ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ
2556 เป็ นเงินรวมจํานวน 445.40 ล้านบาท, 451.35 ล้านบาท และ 479.90 ล้านบาทตามลําดับ และ
บริษทั ได้มกี ารตังสํารองหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีทีค้างชําระเกินกําหนดดังกล่าวไว้แล้วจํานวน
495.20 ล้านบาท, 501.79 ล้านบาท และ 527.16 ล้านบาทตามลําดับ
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2. ลูกหนี จากการให้เช่าทรัพย์สินทางการเงิ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 บริษทั มียอดลูกหนีจากการให้เช่าทรัพย์สนิ ทาง
การเงิน (หลังหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) เป็ นจํานวน 0 ล้านบาท, 0 ล้านบาท และ 0 ล้านบาท
ตามลําดับ เนืองจากปั จจุบนั บริษทั งดการให้บริการสินเชือประเภทนี
โดยลูกหนีทีค้างชําระเงินต้นและดอกเบียเป็ นเวลาตังแต่ 12 เดือนขึนไป ณ 31 ธันวาคม 2558,
2557 และ 2556 เป็ นเงินรวม 46.46 ล้านบาท, 50.84 ล้านบาท และ 43.53 ล้านบาทตามลําดับ และ
บริษทั ได้มกี ารตังสํารองหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีทีค้างชําระเกินกําหนดดังกล่าวไว้แล้วจํานวน
40.60 ล้านบาท, 44.70 ล้านบาท และ 45.62 ล้านบาทตามลําดับ
3. ลูกหนี จากสิ นเชือเงิ นให้ก้ยู ืม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 บริษทั มีลูกหนีสินเชือเงินให้กยู้ มื (หลังหักค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ) เป็ นเงินจํานวน 500.23 ล้านบาท, 210.16 ล้านบาท และ 192.00 ล้านบาทตามลําดับ
เพิมขึนจํานวน 290.06 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็ นร้อยละ 138.02 เนืองจากบริษทั มีการขยาย
สินเชือประเภทนีเพิมขึนจากเงินทีได้จากการเพิมทุน
โดยให้มที ดิี นจํานองเป็ นประกันหนีเพือลด
ความเสียง
โดยลูกหนีทีค้างชําระเงินต้นและดอกเบียเป็ นเวลาตังแต่ 12 เดือนขึนไป ณ 31 ธันวาคม 2558,
2557 และ 2556 เป็ นเงินรวม 175.33 ล้านบาท, 170.38 ล้านบาท และ 164.02 ล้านบาทตามลําดับ
และบริษทั ได้มกี ารตังสํารองหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีทีค้างชําระเกินกําหนดดังกล่าวไว้แล้ว
จํานวน 164.01 ล้านบาท, 164.01 ล้านบาท และ 161.86 ล้านบาทตามลําดับ
4. ลูกหนี จากสิ นเชือบุคคล
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 บริษทั มีลูกหนีสินเชือบุคคล (หลังหักค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญ) เป็ นเงินจํานวน 8.74 ล้านบาท, 9.27 ล้านบาท และ 9.66 ล้านบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน
0.53 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.76 จากการขยายฐานลูกค้าสินเชือบุคคลเฉพาะใน
กลุ่มบริษทั ทีให้ความร่วมมือกับบริษทั ในการหักบัญชีเงินเดือนเท่านัน
โดยลูกหนีทีค้างชําระเงินต้นและดอกเบียเป็ นเวลาตังแต่ 12 เดือนขึนไป ณ 31 ธันวาคม 2558,
2557 และ 2556 เป็ นเงินรวม 9.76 ล้านบาท, 12.11 ล้านบาท และ 13.35 ล้านบาทตามลําดับ และ
บริษทั ได้มกี ารตังสํารองหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีทีค้างชําระเกินกําหนดดังกล่าวไว้แล้วจํานวน
13.20 ล้านบาท, 14.40 ล้านบาท และ 15.65 ล้านบาทตามลําดับ
5. ทรัพย์สินรอการขาย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 บริษทั มีทรัพย์สนิ รอการขายเป็ นเงินจํานวน 1.26 ล้าน
บาท, 1.76 ล้านบาท และ 6.16 ล้านบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 0.50 ล้านบาทจากปี 2557
6. ทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 บริษทั มีทดิี น อาคาร และอุปกรณ์เป็ นเงินจํานวน 9.98
ล้านบาท, 9.35 ล้านบาท และ 9.34 ล้านบาทตามลําดับ เพิมขึนเล็กน้อยจํานวน 0.63 ล้านบาทจากปี
2557
หนี สิ นและส่วนของทุน
1. หนี สิ น
หน้า 3 - 46

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 บริษทั มีหนีสินรวมจํานวน 42.65 ล้านบาท, 41.91 ล้าน
บาท และ 39.98 ล้านบาทตามลําดับ เพิมขึนเล็กน้อยจํานวน 0.75 ล้านบาทจากปี 2557 หรือร้อยละ
1.79
- เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10 ล้านบาท คําประกันโดย
การจดจํานองทีดินและอาคารบางส่วน
- เจ้าหนี เงิ นประกัน
เจ้าหนีเงินประกันจากการซือสิทธิเรียกร้อง เป็ นหลักประกันทีบริษทั เรียกจากลูกค้าในการใช้
วงเงินแฟคตอริง โดยเป็ นการเรียกหลักประกันในการใช้วงเงินประมาณร้อยละ 10 – 30 ของ
วงเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีเจ้าหนีเงินประกันจากการซือสิทธิเรียกร้องจํานวน
7.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 0.80 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 10.03 เนืองจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่มกี ารจํานองทีดินและสิงปลูกสร้างเป็ นหลักประกันแทน
2. แหล่งทีมาของเงิ นทุน
- ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ณ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ เท่ากับ 0.03 เท่า,
0.16 เท่า และ 0.18 เท่าตามลําดับ ลดลงจากปี 2557 เนืองจากบริษทั ยังไม่มกี ารกูเ้ งินจาก
สถาบันการเงินเพิมเติม และส่วนของผู้ถอื หุน้ เพิมขึนจากการเพิมทุนในปี 2558 จํานวน
1,124.02 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1,406.94 ล้านบาท,
263.86 ล้านบาท และ 217.07 ล้านบาทตามลําดับ บริษทั มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 545.57 ล้าน
บาท, 564.63 ล้านบาท และ 611.42 ล้านบาทตามลําดับ
สภาพคล่อง
(หน่วย: ล้านบาท)
กิ จกรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าต้นปี
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

36.76

14.58

43.98

(113.29)

19.82

(256.18)

0.12

11.15

(850.40)

90.99

(1.57)

1,119.97

เงินสดและรายการเทียบเท่าปลายปี
14.58
43.98
57.37
ในปี 2558 บริษทั มีการเพิมทุน 2 ครังทําให้มกี ระแสเงินสดเพิมขึน ซึงเมือนําไปขยายสินเชือจึงทําให้
มีการใช้เงินสดไปในกิจกรรมดําเนินงานเพิมขึน
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียนของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
เท่ากับ 40.26 เท่า, 8.34 เท่า และ 7.11 เท่าตามลําดับ โดยในปี 2558 มีสดั ส่วนทีเพิมขึนเนืองจาก
บริษทั มีเงินสดเพิมขึนจากการเพิมทุน ทําให้สนิ ทรัพย์เพิมขึน
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ส่วนที การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษทั ฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อนสํ
ื าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี บริษทั ฯขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แ สดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และ
บริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษัท ฯได้จ ดั ให้ม ีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แ น่ ใจว่าบริษัทฯได้เ ปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็ น
สาระสําคัญทังของบริษทั ฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ฯได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และ
บริษทั ฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯแล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําผิดทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการ
เงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษทั ฯได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ฯได้มอบหมายให้ นายชวลิต สาลีผล เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชือของ นายชวลิต สาลีผล กํากับไว้ บริษทั ฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบริษทั ฯได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

. นายวิเศษ ภานุทตั

ประธานกรรมการ

…………………………………..

. นายชวลิต สาลีผล

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

…………………………………..

กรรมการ

…………………………………..

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

…………………………………..

. นางรัชนีกร จินตกานนท์
ผู้รบั มอบอํานาจ นายชวลิต สาลีผล

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล /
อายุ
คุณวุฒทิ าง
ตําแหน่ ง
การศึกษา
1. นายวิเศษ ภานุทตั
72 บริหารการจัดการมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการบริษัท
สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร DAP, DCP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นายชวลิต สาลีผล
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร,
กรรมการ

68 M.B.A
มหาวิทยาลัยรังสิต
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร DAP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(เอกสารแนบ 1)
สัดส่วนการถือ
หุน
้

ความสม
ั พั
นธ ์ทาง
ครอบคร ัว

-

-

-

-

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2559-ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มาสด้ า ชลบุรี จํากัด
2557-ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.สโตนวัน
2553-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2542-ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สินมันคงประกันภัย
2546-2554 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / บมจ.ประสิทธิพัฒนา,
กรรมการอิสระ
เครื อโรงพยาบาลพญาไท
2550-2553 กรรมการ
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
2549-2553 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. ดราก้ อนวัน
2546-2553 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2558-ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. บลิสไทย แอสเสท
2554-ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2544-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท
บจ. เอสจีบีแอสโซซิเอทส์
2555-2557 ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.โซลูชนั คอนเนอร์ (1998)
2554-2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ประสิทธิพัฒนา
2549-2556 กรรมการ
บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3
2552-2553 กรรมการและรักษาการผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ
2551-2554 อนุกรรมการ
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2552-2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
บมจ. ทีโอที
2550-2554 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.โรงพยาบาลศรี ราชานคร
2547-2552 กรรมการ
บจ.ชาญปรี ดาอินเตอร์ เนชันแนล
2546-2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล /
อายุ
คุณวุฒทิ าง
สัดส่วนการถือ
หุน
้
ตําแหน่ ง
การศึกษา
3. นางรัชนีกร จินตกานนท์
45 Master’s degree in Business Administration583,300,000
กรรมการ
(MBA) with a major in Finance San
(ได้ รับแต่งตังเมือ 3 สิงหาคม 2558)
Francisco State University, CA, U.S.A
ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DAP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายพินิจ วุฒิพนั ธุ์
68 บัญชีบณ
ั ฑิต
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอิสระ
ประกาศนียบัตร DAP, DCP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(เอกสารแนบ 1)
ความสม
ั พั
นธ ์ทาง
ครอบคร ัว

-

-

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2558-ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2557-2558 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อาร์พซี จี ี
2554-2556 กรรมการ
บมจ.โซลูชนั คอนเนอร์ (1998)
2545-2546 ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส สายงานการลงทุน บลจ. แอสเซทพลัส
และพัฒนา
2544-2545 ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส สายงานการ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
พัฒนาธุรกิจ
2556-ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ ปอเรชัน
2554-ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2546-ปั จจุบนั ผู้ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต
2553-2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจ.เปาโลเมดิค
2552-2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
2552-2553 คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินผล
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ
2547-2554 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2540-2548 ทีปรึกษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล /
อายุ
คุณวุฒทิ าง
ตําแหน่ ง
การศึกษา
5. นางศุภณัฐ พงษ์ เสริม
55 เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
แห่งเนิตบิ ณ
ั ฑิตยสภา
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์ พงษ์ พนั ธุ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7. นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์
เลขานุการบริษัท / ผู้จดั การอาวุโส

8. นายสุทธิพงษ์ บูรณะชัยทวี
ผู้จดั การฝ่ ายสินเชือบุคคล /
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

57 เนติบณ
ั ฑิตไทย 2524 (สมัย 34)
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
ประกาศนียบัตร DAP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
47 บธบ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
52 บธ.ม. สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.บ. (การจัดการทัวไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(เอกสารแนบ 1)
สัดส่วนการถือ
หุน
้

ความสม
ั พั
นธ ์ทาง
ครอบคร ัว

-

-

-

-

-

-

5,332

-

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2547-ปั จจุบนั ผู้อํานวยการประจําสํานักประธานเจ้ าหน้ า บมจ.ประสิทธิพัฒนา,
ทีบริหารและผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมาย
เครื อโรงพยาบาลพญาไท
2547-ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2550-2552 กรรมการ
บมจ.โรงพยาบาลศรี ราชานคร
2548-2550 กรรมการ
บจ. เปาโลเมดิค
2546-2547 กรรมการ
บจ.บิก ดีเวลลอปเม้ นท์ แพลนเนอร์
2544-2546 ผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย
บจ.โมเดอร์ นโฮม แพลนเนอร์
2554-ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2548-2554 กรรมการ
บมจ.ไดโดมอน กรุ๊ป
2548-2554 กรรมการ
บมจ.ศูนย์การแพทย์ไทย
2553-2554 กรรมการ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2551-ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2551-ปั จจุบนั ผู้จดั การอาวุโส (ฝ่ ายสารสนเทศ, บริหาร) บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2547-2553 กรรมการ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2540-2551 ผู้จดั การฝ่ ายสารสนเทศ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2543-2551 รักษาการผู้จดั การฝ่ ายบริหาร
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2555-ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายสินเชือบุคคล / ผู้จดั การฝ่ าย บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
พัฒนาธุรกิจ
2544-2555 ผู้จดั การฝ่ ายสินเชือและการตลาด 3
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2541-2544 ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายสินเชือและการตลาด
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล /
อายุ
คุณวุฒทิ าง
ตําแหน่ ง
การศึกษา
9. นางสาวจิราภรณ์ แมดสถาน
49 บธบ. การเงินการธนาคาร
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
10. นางสาววิภาจรี ธนูเศรษฐ
47 ศศป. (การบัญชี)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา
11. นายศุภนิจ วงศาโรจน์
57 นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
ผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(เอกสารแนบ 1)
สัดส่วนการถือ
หุน
้

ความสม
ั พั
นธ ์ทาง
ครอบคร ัว

-

-

-

-

-

-

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2545-ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2540-2544 ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2545-ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2542-2544 ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2556-ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2554 - 2555 ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาสินเชือ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2550 - 2553 กรรมการผู้จดั การ
บจ.วงวิศา บิซิเนส แอนด์ ลอว์

หมายเหตุ ! ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
2. หน้ าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีหน้ าทีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 ดังนี
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
(3) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ

ข้อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการ และผู้บริ หาร ในบริษทั ทีเกียวข้อง
รายชือบริ ษทั
SGF
รายชือ
1. นายวิเศษ ภานุทตั
2. นายชวลิต สาลีผล
3. นางรัชนีกร จินตกานนท์
4. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
5. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
6. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
7. นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์
8. นายสุทธิพงษ์ บูรณะชัยทวี
9. นางสาวจิราภรณ์ แมดสถาน
10. นางสาววิภาจรี ธนูเศรษฐ
11. นายศุภนิจ วงศาโรจน์
หมายเหตุ SGF = บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
x = ประธานกรรมการ
!! = กรรมการบริหาร
## = ประธานกรรมการตรวจสอบ
+ = กรรมการอิสระ
// = ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
$ = เลขานุการบริษทั
** = ผูจ้ ดั การฝ่ าย
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/ = กรรมการ
# = กรรมการตรวจสอบ
& = ผูจ้ ดั การอาวุโส

บริ ษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริ ง จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
พนักงานทีได้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้ปฏิบตั งิ านเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางสุกญ
ั ญา จันทร์เทพ
ตําแหน่ ง
: ผู้ช่วยผูจ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อายุ
: 54 ปี
การศึกษา
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์
: 2553 – ปั จจุบนั
ผู้ช่วยผูจ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บมจ.สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2549 – 2553
ผู้ช่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร บมจ.สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2544 – 2549
หัวหน้าส่วน ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร บมจ.สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
2540 – 2544
หัวหน้าหน่วย ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร บมจ.สยามเจเนอรัลแฟคตอริง
ประวัติการฝึ กอบรม :
สัมมนา เรือง “ผู้สอบบัญชีทมีี คณ
ุ ภาพช่วยกรรมการตรวจสอบได้อย่างไร”
สัมมนา เรือง CAE Forum 2013 “Good Governance to Sustainable Development”
สัมมนา เรือง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : what the Board and Managements
should do”
สัมมนา เรือง “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยังยืนของบริษทั จดทะเบียน”

บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ
-ไมม-ี

