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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั
ฯ”) ซึง่ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2528 โดยการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
และบริษทั จี เอฟ โฮลดิง้ จากัด เพื่อประกอบธุรกิจหลักประเภทให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ ในรูปแบบการซือ้ ลด
หนี้ทไ่ี ด้โอนสิทธิแล้ว และเป็ นหนี้การค้าปกติ (แฟคตอริง่ ) บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531 และแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536
ในปี 2546 บริษทั ฯ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ ใหญ่จากธนาคารไทยพาณิชย์เป็ นกลุ่มบริษทั เปาโล เมดิค
จากัด และได้ขยายบริการสินเชือ่ เงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึน้
ตัง้ แต่ตน้ ปี 2560 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ มีนโยบายเน้นสินเชื่อรายย่อยประเภทจานาทะเบียน (สัญญาเช่าซือ้ )
ภายใต้แบรนด์ “เช็คอินเงินด่วน” มีการวางรากฐานธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (เช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ในหลายๆ
ด้าน โดยได้เพิม่ ผูบ้ ริหารและทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในวงการธุรกิจสินเชื่อรายย่อยหลายรายและวางระบบงานเพื่อ
เตรียมธุรกิจสินเชื่อรายย่อยไปทัวประเทศ
่
เพื่อเตรียมพร้อมกับการเติบโตในช่วง 3-5 ปี ขา้ งหน้า กล่าวคือ
 เพิม่ บุคคลากรโดยเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจจากองค์กรชัน้ นาอื่นๆ จาก 34 คน เป็ น 332 คน โดยเป็ น
บุคลากรทีส่ าขาจานวน 252 คน
 ขยายสาขาทีจ่ ดทะเบียนเป็ นทางการจาก 2 สาขาเป็ น 41 สาขา กระจายไปในทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
และมี
การสร้างระบบผูแ้ นะนาการขายเพื่อการหาลูกค้าให้กบั บริษทั ไว้ โดยมีผแู้ นะนาการขายมากกว่า 1,000
ราย กระจายไปตามสาขาต่างๆดังกล่าว
 พัฒนาระบบ IT และระบบบริหารจัดการอื่นๆ เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อ การบริหารและติดตามหนี้ และ
อื่นๆโดยในปั จจุบนั บริษทั ฯได้ขยายธุรกิจผ่านสาขา จนเป็ นทีย่ อมรับ และมีลกู ค้ามากกว่า 4,000 ราย
สาหรับเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจปี 2562 บริษทั ฯ จะเน้นการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสินเชื่อรายย่อยทัง้ เช่าซือ้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และรวมไปถึงการขยายสินเชื่อไปยังสินเชื่อจานาทะเบียน (สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กากับทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นประกัน) โดยลูกค้ากลุ่มนี้มผี ลตอบแทนทีส่ งู และมีหลักประกันทาให้สามารถลดความเสีย่ งจาก
หนี้เสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ โดยบริษทั ฯ จะใช้เครือข่ายผูแ้ นะนาการขายและสาขาของบริษทั ฯทีไ่ ด้ลงทุนสร้างไปในปี 2561
เป็ นสาคัญ
คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะบริหารงานด้วยหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีจริยธรรม คานึงถึงผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่ม และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้บริษทั ฯสามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น อันจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) มีนโยบายเน้นสินเชื่อรายย่อยประเภทสินเชื่อเช่าซือ้ ภายใต้แบ
รนด์ “เช็คอินเงินด่วน” ซึง่ ทางบริษทั มีการวางรากฐานธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยในหลายๆ ด้าน โดยโครงสร้างรายได้
ตามแต่ละประเภทของการดาเนินธุรกิจในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เป็ นดังนี้
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2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ
รายการ
รายได้จากเช่าซือ้ รายย่อย
รายได้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
รายได้จากเงินให้กยู้ มื
รายได้จากการซือ้ ลูกหนี้
รายได้จากสินเชื่อบุคคล
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ดอกเบีย้ อื่น
รวมรายได้จากการให้สินเชื่อ
แหล่งที่มาของรายได้
ประเภทธุรกิ จ
สิ นเชื่อเช่าซื้อ
แฟคตอริ่งในประเทศ

ปี 2559
พันบาท
3,516
95,973
2,336
3,957
258
106,040

ปี 2560
%
3.31
90.51
2.20
3.73
0.24
100.00

พันบาท
39,768
2,298
86,530
12,289
1,961
3,744
185
146,775

ลักษณะของรายได้
รายได้จากเงินให้สนิ เชื่อ
รายได้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมและบริการ

สิ นเชื่อเงิ นให้ก้ยู มื
สิ นเชื่อบุคคล / นาโน
ไฟแนนซ์

รายได้จากเงินให้กยู้ มื
รายได้จากสินเชื่อบุคคล

ปี 2561
%
27.09
1.57
58.95
8.37
1.34
2.55
0.13
100.00

พันบาท
158,398
237,398
48,072
7,167
1,232
13,472
220
465,959

%
33.99
50.95
10.32
1.54
0.26
2.89
0.05
100.00

แหล่งที่มาของรายได้
ดอกเบีย้ รับค่าธรรมเนียมและบริการ
- ค่าโอนสิทธิเรียกร้อง (ดอกเบีย้ )
- การบริการจัดเก็บหนี้
- ค่าธรรมเนียมเปิ ดวงเงิน
ดอกเบีย้ รับจากการให้วงเงินล่วงหน้า
- ดอกเบีย้
- ค่าธรรมเนียม

โดยลักษณะการดาเนินงานของแต่ละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี้
2.2 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
2.2.1 บริการสิ นเชื่อเช่าซื้อรายย่อย
บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เริม่ ให้บริการตัง้ แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็ นการ
ให้บริการสินเชื่อแก่ลกู ค้ารายย่อยทัวไปที
่ ม่ รี ถเป็ นของตนเอง หรือ ผ่อนชาระมาจนมูลหนี้เหลือน้อย จะ Refinance จากสถาบันการเงินมากู้ สินเชื่อชนิดนี้จะทานิตกิ รรมสัญญาเช่าซือ้ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
รถมาเป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ โดยทีล่ กู ค้ายังคงเป็ นผูค้ รอบครองรถและสามารถนารถกลับไปใช้งานได้
์
ตามปกติ เป็ นสินเชื่อให้ลกู ค้านาเงินไปประกอบอาชีพ หรือใช้ชวี ติ ประจาวัน
2.2.2 บริการสิ นเชื่อเงิ นให้ก้ยู ืม
บริการสินเชื่อเงินให้กยู้ มื ของบริษทั ฯแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
ก.) การให้บริการวงเงินหมุนเวียนล่วงหน้า (Pre-financing) ซึง่ เป็ นบริการเงินกูร้ ะยะสัน้ ประมาณ 3 เดือน
เพื่อให้ลกู ค้านาเงินไปทางานเบือ้ งต้นตามสัญญาจ้าง หรือสัญญาซือ้ -ขายทีล่ งนามในสัญญาแล้ว และ
หน้า 1 - 2
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โอนสิทธิการรับชาระหนี้ทงั ้ สัญญาให้บริษทั ฯ ลูกค้าจะได้รบั เงินทุนระยะสัน้ ไปทางานก่อนเพื่อส่งมอบ
งานได้ทนั ตามเวลา
ข.) การให้บริการสินเชื่อเงินให้กยู้ มื ซึง่ เป็ นบริการเงินกูร้ ะยะยาว 1-3 ปี เพื่อให้ลกู ค้านาเงินไปปรับปรุง
กิจการ หรือพัฒนาโครงการเพื่อจาหน่าย และทยอยตัดชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาทีต่ กลงกันไว้
บริษทั ฯจะกาหนดวงเงินทีจ่ ะให้ตามความเหมาะสมของงานแต่ละโครงการ และมูลค่าของทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้างทีน่ ามาเป็ นหลักประกัน
2.2.3 บริการซื้อสิ ทธิ เรียกร้อง (Factoring)
บริการซือ้ สิทธิเรียกร้อง หรือ แฟคตอริง่ คือ การให้บริการทางการเงินแก่ผขู้ ายสินค้าหรือบริการ โดยผูข้ าย
สินค้านาลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ครบกาหนดชาระเงินไปแลกเปลีย่ นเป็ นเงินสดทันที
เพื่อใช้หมุนเวียนใน
กิจการของตน และโอนสิทธิในการรับเงินในหนี้การค้าทีร่ อเรียกเก็บให้กบั บริษทั แฟคตอริง่ พร้อมทัง้ ส่ง
มอบเอกสารหนี้การค้าต่างๆ เช่น ใบกากับสินค้า ใบรับวางบิล ใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้น เพื่อให้บริษทั ฯเป็ น
ผูน้ าเอกสารดังกล่าวไปจัดเก็บเมื่อหนี้ถงึ กาหนดชาระ
ลูกหนี้ของลูกค้าทีโ่ อนสิทธิเรียกร้องให้บริษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ทเ่ี ป็ นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อันเกิดจาก
การทาสัญญาจัดซือ้ /จัดจ้าง หรือรับจ้างทาของทีห่ น่วยงานดังกล่าวทากับลูกค้าของบริษทั ฯ เอกสารการค้า
ทีบ่ ริษทั ฯรับซือ้ ประกอบด้วย ใบส่งงาน ใบส่งสินค้า ใบตรวจรับ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ เช็ค
การค้า ตั ๋วสัญญาใช้เงิน และตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคารอาวัล ซึง่ บริษทั ฯจะกาหนดสัดส่วนในการรับซือ้
สาหรับเอกสารแต่ละประเภทต่างกัน ขึน้ กับระดับความสามารถเรียกบังคับชาระหนี้ได้ของเอกสาร
2.2.4 บริการสิ นเชื่อบุคคล
บริษทั ฯได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย
จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ซึง่ หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินเป็ นไปตามนโยบายของ
บริษทั ฯ ส่วนอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเน้น
ลูกค้ากลุ่มสวัสดิการ หักบัญชีเงินเดือนเป็ นหลัก
2.2.5 บริการสิ นเชื่อนาโนไฟแนนซ์
บริษทั ฯได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (นาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 และบริษทั ฯเริม่
ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ตงั ้ แต่เดือนธันวาคม 2559 เป็ นการให้สนิ เชื่อแก่ผปู้ ระกอบการรายย่อยทีม่ ี
ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อนาไปหมุนเวียนในกิจการ เป็ นเงินกูร้ ะยะเวลา 1 – 4 ปี โดยบริษทั ฯ จะกาหนดวงเงิน
สินเชื่อและอัตราค่าธรรมเนียมภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
2.3 นโยบายการให้สินเชื่อ
2.3.1 สิ นเชื่อเช่าซื้อรายย่อย
บริษทั ฯ มีนโยบายในการให้บริการสินเชื่อแก่ลกู ค้ารายย่อยทัวไปที
่ ม่ รี ถเป็ นของตนเอง หรือต้องการ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น และมีความต้องการใช้เงินด่วน เพื่อเสริมสภาพคล่องส่วนตัว หรือเสริม
สภาพคล่องในการประกอบอาชีพ โดยจะพิจารณาจากรถทีเ่ ป็ นหลักประกัน ความสามารถในการชาระหนี้
และคุณสมบัตขิ องลูกค้าตามทีบ่ ริษทั ฯกาหนด
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2.3.2 สิ นเชื่อเงิ นให้ก้ยู มื
บริษทั ฯสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเงินให้กยู้ มื แก่ลกู ค้าทีม่ ที ด่ี นิ มาจานองเป็ นประกันหนี้ โดยอาจจะอยู่ในรูป
ของวงเงินกูย้ มื และทยอยผ่อนชาระคืนรายเดือน หรือวงเงินกูย้ มื และชาระคืนโดยการโอนสิทธิสญ
ั ญาของ
ลูกหนี้ทเ่ี ป็ นหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะพิจารณาจากมูลค่าของหลักประกัน
ความสามารถในการชาระหนี้ ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการกูย้ มื เงินในการกาหนดวงเงินสินเชื่อ แต่จะไม่
เกิน 70% ของมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมินทีป่ ระเมินโดยบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต.
2.3.3 สิ นเชื่อโอนสิ ทธิ เรียกร้อง (แฟคตอริ่ง)
บริษทั ฯมีนโยบายในการสนับสนุนลูกค้าทีเ่ ป็ นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง
ทีม่ ขี อ้ จากัดทางด้าน
การเงิน ซึง่ อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่นธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์
สานักงาน ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ โดยรับซือ้ หนี้ของลูกหนี้ทเ่ี ป็ นหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ทร่ี บั โอนสิทธิตรงเท่านัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะกาหนดวงเงินของลูกค้าแต่ละรายให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า และขนาดของสัญญาเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ปั จจุบนั บริษทั ฯเน้นการรับซือ้ หนี้ในกลุ่มลูกหนี้ทเ่ี ป็ นหน่วยงานราชการ ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งต่ากว่า
ลูกหนี้เอกชน อีกทัง้ ปั จจุบนั หน่วยงานราชการหลาย ๆ แห่งยังให้การสนับสนุนการทาแฟคตอริง่ และ
รับทราบเรื่องการโอนสิทธิมากยิง่ ขึน้ การชาระเงินมีการใช้ระบบ GFMIS โอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯเลย ทา
ให้ช่วยลดความเสีย่ งอีกทางหนึ่งด้วย
2.3.4 สิ นเชื่อบุคคล
บริษทั ฯจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นพนักงานประจาของหน่วยงานทีบ่ ริษทั ฯคัดเลือก ซึง่ ให้ความร่วมมือ
กับบริษทั ฯในการหักเงินเดือนพนักงานเพื่อชาระหนี้ให้แก่บริษทั ฯ การอนุมตั วิ งเงินของลูกค้าแต่ละราย จะ
พิจารณาจากคุณภาพของลูกค้าเป็ นสาคัญ ตามเกณฑ์การพิจารณา Credit Scoring
2.3.5 สิ นเชื่อนาโนไฟแนนซ์
บริษทั ฯเริม่ ให้บริการกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแรกเป็ นผูป้ ระกอบการในบริเวณใกล้เคียงสานักงานของบริษทั ฯ
เพื่อความสะดวกในการติดตาม โดยการขยายสินเชื่อจะเป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อศึกษาแนวโน้ม
ธุรกิจด้วย การอนุมตั วิ งเงินของลูกค้าแต่ละราย จะพิจารณาจากคุณภาพของลูกค้าเป็ นสาคัญ ตามเกณฑ์
การพิจารณา Credit Scoring
2.3.6 สิ นเชื่ออื่น ๆ
บริษทั ฯจะมีการกาหนดนโยบายการให้สนิ เชื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภททีบ่ ริษทั ฯจะขยายไปใน
อนาคต
2.4 นโยบายการอนุมตั ิ วงเงิ น
การอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะพิจารณาจากองค์ประกอบโดยรวม ทัง้
คุณสมบัตขิ องผูก้ ู้ ความสามารถชาระหนี้ การติดตามหลักประกัน อาชีพและรายได้ทม่ี นคง
ั่
คุณสมบัตผิ คู้ ้า
ประกัน (ถ้ามี) รถยนต์หลักประกันมีสภาพดีและยังเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดรถยนต์ใช้แล้ว มีสภาพคล่องในการ
ขาย ให้วงเงินสินเชื่อตามทีบ่ ริษทั ฯกาหนด โดยมีขอบเขตอานาจอนุมตั สิ นิ เชื่อดังนี้
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วงเงิ น
เกิน 750,000 บาท
ไม่เกิน 750,000 บาท
ไม่เกิน 550,000 บาท
ไม่เกิน 350,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท

อานาจอนุมตั ิ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารหนี้ + ผูอ้ านวยการฝ่ ายสินเชื่อรายย่อย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสินเชื่อรายย่อย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสินเชื่อรายย่อย

การอนุมตั วิ งเงินกูย้ มื บริษทั ฯจะพิจารณาจากความสามารถในการชาระหนี้ วัตถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน
ประกอบกับมูลค่าของหลักประกัน โดยให้มคี ณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี านาจในการอนุมตั สิ นิ เชื่อตามลาดับ
การอนุมตั วิ งเงินแฟคตอริง่ ของลูกค้าแต่ละราย บริษทั ฯจะพิจารณาจากคุณภาพลูกหนี้เป็ นสาคัญ และ
ควบคุมวงเงินรวมของลูกค้าและลูกหนี้ตามวงเงินลูกค้าและวงเงินมาตรฐานลูกหนี้ โดยปั จจุบนั บริษทั ฯจะให้
สินเชื่อแฟคตอริง่ เฉพาะลูกหนี้ราชการ และยังไม่มนี โยบายให้สนิ เชื่อแฟคตอริง่ แก่ลกู หนี้เอกชน โดยมีขอบเขต
อานาจอนุมตั สิ นิ เชื่อเงินแฟคตอริง่ และเงินกูย้ มื ดังนี้
วงเงิ นอานาจอนุมตั ิ
วงเงิ นอานาจอนุมตั ิ
ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ สินเชื่อเงิ นกู้ยืม
สิ นเชื่อแฟคตอริ่ง
สิ นเชื่อเงิ นกู้ยืม
คณะกรรมการสินเชื่อ
ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
คณะกรรมการสินเชื่อ + กรรมการผูจ้ ดั การ
ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
ไม่เกิน 10.0 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
ไม่เกิน 30.0 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร
ไม่เกิน 30.0 ล้านบาท
ไม่เกิน 50.0 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษทั
มากกว่า 30.0 ล้านบาท มากกว่า 50.0 ล้านบาท
สาหรับสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ การอนุมตั วิ งเงินของลูกค้าแต่ละราย จะพิจารณาจาก
คุณภาพของลูกค้าเป็ นสาคัญ ตามเกณฑ์การพิจารณา Credit Scoring โดยกาหนดอานาจอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อ
ของผูอ้ านวยการฝ่ ายไม่เกิน 80,000 บาทต่อราย และกรรมการผูจ้ ดั การไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย หากเกิน
กว่า 100,000 บาทให้นาเสนอประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพื่อพิจารณา
2.5 นโยบายการระงับรับรูร้ ายได้ และการตัง้ สารองหนี้ สงสัยจะสูญ
สินเชื่อเช่าซือ้ (รายย่อย) สินเชือ่ บุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ บริษทั มีนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสาหรับกลุม่ ลูกค้าทีค่ า้ งชาระเกินกว่า 3 เดือน
สาหรับสินเชื่อแฟคตอริง่ และสินเชื่อเงินกูย้ มื บริษทั ฯมีนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าทีค่ า้ งชาระทัง้ เงินต้นและดอกเบีย้ เกินกว่าหกเดือนติดต่อกัน โดยนับจากวันทีผ่ ่อนชาระครัง้ สุดท้าย และมี
นโยบายหยุดรับรูร้ ายได้ในอัตรา 100% ในช่วงเวลาเดียวกัน
บริษทั ฯ จะพิจารณาและคานึงถึงความสามารถในการเก็บหนี้จากลูกค้าและลูกหนี้ ความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจจากการประกอบกิจการในปั จจุบนั ของลูกค้าและลูกหนี้ พร้อมทัง้ ประวัตกิ ารชาระเงินในอดีตทีผ่ ่าน
มา พร้อมทัง้ สาเหตุการค้างชาระและความสามารถในการเรียกเจรจารับสภาพหนี้ ตลอดจนการผ่อนชาระโดย
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคต ประกอบการพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถึงแม้ว่าจะค้าง
ชาระเกินหกเดือนติดต่อกันแล้วก็ตาม โดยบริษทั ฯจะตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับลูกหนี้คา้ งชาระสุทธิ
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(ซึง่ มีค่าเท่ากับลูกหนี้คา้ งชาระตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หกั ลบด้วยมูลค่าหลักประกัน (ถ้ามี) และกรณีทเ่ี ป็ นแฟค
ตอริง่ จะหักลบเจ้าหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง) และรวมกับดอกเบีย้ ค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯมีหนี้ NPL จานวน 869.67 ล้านบาท โดยหนี้ NPL ดังกล่าว ส่วนใหญ่
เป็ นหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2535 ถึง 2559 แต่ยงั ไม่ได้มกี ารตัดหนี้สญ
ู และใช้ผลประโยชน์ทางภาษี บริษทั ฯมีการ
ตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับยอดหนี้ NPL ทัง้ หมดของบริษทั ฯหักหลักประกันไว้เต็มจานวนก่อนหน้า
นี้แล้ว โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจานวน 499.93 ล้านบาท NPL ส่วนทีเ่ หลือมีหลักประกันเกินมูลหนี้
2.6 การตลาดและการแข่งขัน
2.6.1 กลยุทธการแข่งขัน
(1) การขยายสาขาให้ครอบคลุมพืน้ ทีโ่ ดยสมควรด้วยต้นทุนการลงทุนต่อสาขาทีไ่ ม่สงู
โดยเน้นใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆในการทาธุรกิจทัง้ ด้านการหาลูกค้าและจัดเก็บหนี้
(2) มีพนักงานขยายสินเชื่อไม่มากเท่าคู่แข่ง แต่เน้นสร้างเครือข่ายผูแ้ นะนาการขายขายผลิตภัณฑ์ให้มาก
เข้าถึงลูกค้าได้ทวถึ
ั่ ง
(3) ราคาเหมาะสมแข่งขันได้ เน้นการให้บริการทีร่ วดเร็ว
(4) ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาเกีย่ วกับประเภทของการให้บริการทีเ่ หมาะสม ตลอดจนข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ ทีเ่ พียงพอ เพื่อให้ลกู ค้าประกอบการตัดสินใจ
(5) ติดตามความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และสม่าเสมอ เพื่อเสนอบริการสินเชื่อทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า
2.6.2 นโยบายด้านราคา
สาหรับสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์และและรถจักรยานยนต์รายได้มาจากดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม
ซึง่ อัตรา
ดอกเบีย้ จะกาหนดตามภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนทางการเงิน และเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาดธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน
สินเชื่อแฟคตอริง่ และเงินกู้ รายได้หลักของบริษทั มาจากดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม ซึง่ อัตราดอกเบีย้
บริษทั จะกาหนดตามภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบีย้ ในตลาด ตลอดจนฐานะทางการเงินของลูกค้าและ/
หรือลูกหนี้ ขณะทีค่ ่าธรรมเนียมบริการจะคิดเป็ นค่าบริการต่อครัง้ ในการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั
ระยะทางในการจัดเก็บ หรือ วิธกี ารรับชาระเงินจากลูกหนี้ ยกเว้นดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการสินเชื่อบุคคล บริษทั ฯกาหนดตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
2.6.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สาหรับสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์และและรถจักรยานยนต์ กลุ่มลูกค้าได้แก่ บุคคลธรรมดา ประชาชนทัวไปที
่ ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูป้ ระกอบการร้านค้า ค้าขายทัวไป
่
เกษตรกร
ในด้านสินเชื่อบุคคล บริษทั ฯจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นพนักงานประจาของหน่วยงานทีบ่ ริษทั คัดเลือก
ซึง่ ให้ความร่วมมือกับบริษทั ในการหักเงินเดือนพนักงานเพื่อชาระหนี้ให้แก่บริษทั ฯ
สาหรับสินเชื่อแฟคตอริง่ และเงินกู้ บริษัทฯมีนโยบายในการสนับสนุ นลูกค้าที่เป็ นกิจการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ที่มีขอ้ จากัดทางด้านการเงิน ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิ จต่ างๆ เช่นธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
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ธุรกิจอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ โดยเน้นการ
ให้บริการเงินกู้ท่มี หี ลักประกัน และเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าเพิม่ เติมด้วยบริการแฟคตอริง่ ซึ่งจะทาให้
ลูกค้าได้รบั ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจมากขึน้
2.6.4 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มุ่งเน้นให้บริการผ่านสาขาของบริษัทฯทีม่ ี มากกว่า 40
สาขา รองรับลูกค้าได้เกือบทัวประเทศ
่
และยังมีนโยบายตัง้ ผูแ้ นะนาการขายผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกสาขาของ
บริษทั มุ่งเน้นเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อของบริษทั ให้แก่ลกู ค้า โดยบริษทั มีผแู้ นะนาการขายกว่า 1,000
ราย ณ สิน้ ปี 2561 และมีนโยบายขยายผูแ้ นะนาการขายอย่างต่อเนื่อง ทีเ่ สมือนเป็ นสาขาหนึ่งของบริษทั ฯ
ในการให้บริการแนะนาและหาลูกค้าทีต่ อ้ งการใช้บริการสินเชื่อกับบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท www.sgfcap.com , ผ่านทาง
Facebook ของบริษทั ชื่อ “SGF Capital เช็คอินเงินด่วน” และคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสูไ่ ลน์ของบริษทั

สาหรับสินเชื่อแฟคตอริง่ และเงินกู้ บริษทั ฯเน้นการเสนอบริการต่อลูกค้าโดยตรง โดยรวบรวมรายชื่อลูกค้า
เป้ าหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสมาคมธุรกิจต่ างๆ เป็ นต้น การเข้าถึงลูกค้า
ดัง กล่ า วท าให้ท ราบถึง ความต้อ งการของลูก ค้า ตลอดจนสามารถอธิบ ายให้ลู ก ค้า เข้า ใจและเห็น ถึง
ประโยชน์จากการใช้วงเงินแฟคตอริง่ และยังถือเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้า
หรือลูกหนี้เดิมอาจเป็ นผูแ้ นะนาลูกค้ารายใหม่ให้แก่บริษทั ฯ
2.6.5 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
 ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (บุคคลธรรมดา)
สาหรับสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึง่ บริษทั ฯเน้นประเภทจานาเล่มทะเบียนเป็ นหลัก
เป็ นสินเชื่อสาหรับกลุ่มลูกค้าทีต่ อ้ งการเพิม่ สภาพคล่อง และไม่สามารถเข้าสูแ่ หล่งเงินกูจ้ ากธนาคาร
โดยลูกค้ากลุ่มนี้ยงั มีมาก การแข่งขันจึงไม่รุนแรง โดยสามารถกระจายส่วนแบ่งการตลาดได้ ตัวอย่าง
ของธุรกิจสินเชื่อจานาทะเบียน เช่น MTC, SAWAD, เงินติดล้อ, AMANAH เป็ นต้น
แนวโน้ มเศรษฐกิ จไทยปี 2562
คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก
(1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี
และสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขน้ึ ของฐานรายได้ของประชาชนและการจ้างงาน
(2) การปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน ตามการเพิม่ ขึน้ ของอัตราการใช้กาลัง
การผลิต การเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่
สาคัญๆ
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(3) การเร่งตัวของการลงทุนภาครัฐ ตามการเพิม่ ขึน้ ของกรอบงบลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และงบเหลื่อมปี รวมทัง้ การเร่งตัวขึน้ ของการเบิกจ่ายจากโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ภาครัฐ
(4) การเพิม่ ขึน้ ของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเทีย่ ว ตามการปรับตัวเข้าสูภ่ าวะปกติของจานวน
และรายได้จากนักท่องเทีย่ วจีนและยุโรป
(5) การเปลีย่ นแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 การ
บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้ อ
ทัวไปเฉลี
่
ย่ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP
ปั จจุบนั ตลาดรถยนต์โลกกาลังเปลีย่ นผ่านไปสูย่ ุคแห่งรถยนต์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพิม่ มากขึน้ ทุก
ขณะ ไทยเองก็เช่นกัน ในฐานะทีเ่ ป็ นประเทศฐานการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก จึงได้มี
การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว จนไทยได้กลายมาเป็ นหนึ่งในประเทศผูน้ าตลาด
รถยนต์เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของภูมภิ าค นับตัง้ แต่การเปิ ดตัวรถยนต์อโี คคาร์ในปี 2553 จนถึง
ปั จจุบนั ไทยได้กา้ วเข้าสูย่ ุคแห่งการพัฒนาตลาดรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิม่ มากขึน้ ทุกขณะ โดยในปี
2561 ตลาดรถยนต์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของไทยก็มกี ารเติบโตทีโ่ ดดเด่น และคาดว่าจะทวี
ความสาคัญยิง่ ขึน้ ในปี
2562
และตลาดรถยนต์ในประเทศน่าจะกลับเข้าสูร่ ะดับปกติมากยิง่ ขึน้
ท่ามกลางภาวะหนี้ครัวเรือนทีย่ งั อยู่ในระดับสูง รวมถึงการเพิม่ ความระมัดระวังดูแลคุณภาพสินเชื่อของ
บริษทั ลิสซิง่ ต่างๆ ส่งผลให้โดยรวมแล้วทัง้ ปี 2562 ยอดขายรถยนต์ในประเทศน่าจะหดตัวกว่าร้อยละ 2
ถึง 5 จากปี 2561 คิดเป็ นยอดขาย 980,000 ถึง 1,010,000 คัน อย่างไรก็ตาม รถยนต์ใช้พลังงาน
ไฟฟ้ ากลับมีแนวโน้มขยายตัวได้ดตี ่อเนื่องจากปั จจัยบวกทัง้ การลงทุนของค่ายรถ และนโยบายรัฐที่
สนับสนุน ทาให้ยอดขายรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยรวมมีโอกาสเติบโตกว่าร้อยละ 76 ถึง 83 จากปี
2561
สถิตจิ านวนรถใหม่ทจ่ี ดทะเบียน โดยกรมการขนส่งทางบก ตัง้ แต่ปี 2556 - 2561
ปี 2561
ประเภทรถ
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
รวม
รถยนต์ส่วน
บุคคล (เก๋ง
987,324 919,820 811,518 796,089 904,969 1,299,508 5,719,228
,กระบะ)
รถจักรยานยนต์ 1,942,494 2,001,130 1,914,131 1,815,000 1,819,371 2,121,977 11,614,103
2,929,818 2,725,649 2,920,950 2,611,089 2,724,340 3,421,485 17,333,331
รวม
ในปี 2562 บริษทั ฯมีนโยบายให้บริการสินเชื่อแต่ละประเภทดังนี้
- สิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้บริการสินเชื่อประเภทจานาเล่มทะเบียนรถกับ
ลูกค้ารายย่อย โดยลูกค้านารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทป่ี ลอดภาระหนี้ หรือรถยนต์ทย่ี งั ผ่อนชาระ
อยู่กบั สถาบันการเงิน นามาเป็ นหลักประกัน โดยจะให้สนิ เชื่อตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯกาหนด ซึง่ จะไม่
เกินราคาประเมินกลางของบริษทั ฯ และจะต่ากว่าราคาทีซ่ อ้ื ขายกันในตลาดรถมือสอง เพื่อป้ องกัน
ความเสีย่ งจากการเสือ่ มราคาของของมูลค่าหลักประกัน อนึ่ง บริษทั อยู่ระหว่างขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้การกากับประเภทสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นประกัน ซึง่ จะทาให้บริษทั
สามารถขยายตลาดรองรับกลุ่มลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้
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- สิ นเชื่อบุคคล เป็ นการให้สนิ เชื่อเฉพาะพนักงานในบริษทั ทีไ่ ด้รบั การพิจารณาให้สนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อบุคคล การให้สนิ เชื่อจะพิจารณาจากรายได้ ความสามารถในการชาระหนี้ การจัดทา credit
scoring และพิจารณาประวัตสิ นิ เชื่อจาก credit bureau ภายใต้กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
- สิ นเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ (Nano Finance) เป็ นการให้เงินกูท้ พ่ี อเหมาะในการนาไป
ประกอบอาชีพธุรกิจ ทัง้ การผลิตสินค้าและบริการ ให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยทีต่ อ้ งการเงินกูส้ ามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินกูไ้ ด้ง่าย อย่างเป็ นระบบ ผ่านสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั อนุญาตประกอบการจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (บริษทั เริม่ เปิ ดให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ตงั ้ แต่เดือนธันวาคม 2559)
 ธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ (นิตบิ ุคคล)
สาหรับในปี 2562 ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกของการเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการลงทุนภาครัฐ แต่
แนวโน้มสินเชื่อ SME ยังคงเป็ นกลุ่มทีย่ งั มีความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ สาหรับการดาเนินธุรกิจ
สินเชื่อ SME บริษทั ได้เน้นสนับสนุนสินเชื่อเงินกูแ้ ก่ลกู ค้าเก่าเพื่อเพิม่ สภาพคล่องในการทาธุรกิจ ให้
ลูกค้านาไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างมาเป็ นหลักประกัน
เพื่อลดความเสีย่ งจากปั ญหาหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
สาหรับสินเชื่อแฟคตอริง่ บริษทั ฯยังคงเน้นการให้บริการในกลุม่ ลูกค้า ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
(SMEs) ทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญาจัดซือ้ /จัดจ้างกับกลุ่มลูกหนี้ทเ่ี ป็ นหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจทีส่ ามารถโอน
สิทธิการรับเงินได้เท่านัน้ โดยไม่เน้นขยายสินเชื่อดังกล่าว
3 ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่าการบริหารความเสีย่ งเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ จึงได้มกี ารกาหนด
แนวทางในการบริหารความเสีย่ งแต่ละด้านเพื่อการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้วเิ คราะห์ถงึ ปั จจัยแห่ง
ความเสีย่ งสาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการประกอบการธุรกิจ และนามาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกระบวนการทีส่ าคัญคือ การระบุความเสีย่ งสาคัญซึง่ จะส่งผลสาคัญ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การประเมินความเสีย่ งแต่ละประเภท กระบวนการติดตามความเสีย่ งให้อยู่ภายในระดับ
ทีเ่ หมาะสมภายใต้นโยบายทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด และการรายงานความเสีย่ งประเภทต่างๆ ให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบเพื่อให้
สามารถบริหารและ/หรือจัดการความเสีย่ งได้ทนั ต่อเหตุการณ์
ความเสีย่ งสาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้แก่
 ความเสีย่ งด้านสินเชื่อ
 ความเสีย่ งด้านตลาด
 ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
 ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงิน
 ความเสีย่ งจากการดาเนินการของรัฐบาล
 ความเสีย่ งจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ งแต่ละด้าน ดังนี้
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3.1 ความเสี่ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสีย่ งด้านสินเชื่อ หมายถึง ความเสีย่ งทีล่ กู ค้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้สนิ เชือ่
เช่น ลูกค้าไม่สามารถชาระเงินต้น หรือดอกเบีย้ ตามทีต่ กลงกันไว้ รวมถึงปั จจัยอื่นทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้คนื อย่างครบถ้วน
ในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั จึงได้กาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการกากับดูแลบัญชีลกู หนี้อย่าง
เข้มงวด ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการพิจารณาสินเชื่อ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การติดตาม ตลอดจนการฟ้ องร้อง
ดาเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อเน้นการบริหารธุรกิจเช่าซือ้ ให้มปี ระสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างฝ่ ายบริหารหนี้ซง่ึ ทา
หน้าทีต่ รวจสอบสินเชื่อและจัดเก็บหนี้ ทีแ่ ยกเป็ นอิสระจากฝ่ ายการตลาด เพื่อให้มกี ารตรวจสอบข้อมูลและความ
น่าเชื่อถือของลูกค้าก่อนการให้สนิ เชื่อ ซึง่ เป็ นผลทาให้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของบริษทั ลดลง แต่กท็ าให้ได้บญ
ั ชี
ใหม่ทม่ี คี ุณภาพมากขึน้
นอกจากนี้
บริษทั มีการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญทีอ่ าจจะเกิดจากบัญชีลกู หนี้อย่าง
สม่าเสมอ โดยใช้หลักความระมัดระวัง เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับงบการเงิน
3.2 ความเสี่ยงทางด้านตลาด
ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเป็ นธุรกิจทีย่ งั คงแข่งขันกันสูง และสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันการเงิน ทัง้
ธนาคารพาณิชย์ และ non-bank ผูน้ าตลาดยังคงเป็ นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ได้เปรียบทัง้ ในเรื่องฐานของลูกค้าที่
ใช้บริการทางการเงินประเภทอื่นของธนาคารอยูแ่ ล้วมีจานวนมาก ง่ายต่อการเสนอบริการต่อเนื่อง และต้นทุน
ทางการเงินของธนาคารทีต่ ่ากว่ามาก แต่บริษทั ใช้ความเป็ นมืออาชีพในการดาเนินการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
และบริการให้ทนั สมัย และดียงิ่ ขึน้ การให้สนิ เชื่อทีส่ อดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า และเป็ นไปด้วย
ความรวดเร็ว ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญในการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สาหรับสินเชื่อเช่าซือ้ รถใหม่-เก่า มีการแข่งขันทีร่ นุ แรงจากทัง้
ผูป้ ระกอบการรายเก่า และรายใหม่ อย่างไรก็ดี สาหรับสินเชือ่ เช่าซือ้ จานาเล่มทะเบียน การแข่งขันยังไม่รุนแรง
และความต้องการของลูกค้าในตลาดยังมีค่อนข้างสูง บริษทั ยังสามารถแข่งขันและเพิม่ ส่วนแบ่งในตลาดธุรกิจนี้ได้
จากการมีสาขาและการให้บริการทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีท่ วทุ
ั ่ กภูมภิ าค รูจ้ กั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย มีบริการทีร่ วดเร็ว และ
เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าทีห่ ลากหลายทีม่ คี วามต้องการใช้เงิน ซึง่ อาจไม่
สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั ในเครือธนาคาร
3.3 ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบีย้ เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งทีม่ ผี ลกระทบต่อรายได้ และรายจ่าย รายได้หลักของบริษทั ฯ เป็ น
ดอกเบีย้ รับจากการให้สนิ เชื่อ ซึง่ เป็ นอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าซือ้ ในอัตราคงที่ ณ วันทีท่ าสัญญาเช่าซือ้ ในขณะที่
แหล่งเงินกูข้ องบริษทั ฯ ทีม่ าจากเงินกูย้ มื สถาบันการเงินนัน้ บริษทั ฯ ต้องจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราลอยตัว (Float Rate)
ตามอัตราดอกเบีย้ ในตลาดขณะนัน้ ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดมีการเปลีย่ นแปลง ย่อมส่งผลกระทบต่อ
margin ของบริษทั ฯ บริษทั มีนโยบายกูย้ มื จากธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน โดยไม่เจาะจงจาก
สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านัน้ เพื่อกระจายความเสีย่ งและต้นทุนของแหล่งเงินกู้
3.4 ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขการกู้ยมื เงิ น
ในการกูย้ มื เงินจากธนาคาร และสถาบันการเงิน ได้มกี ารกาหนดเงื่อนไขสาคัญทีบ่ ริษทั ต้องปฏิบตั ิ ได้แก่
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) ไม่เกิน 2.5 : 1 ซึง่ จากงบการเงินสาหรับปี 2561 บริษทั ยังคง
รักษาอัตราส่วนดังกล่าวอยูใ่ นระดับต่า คืออยู่ท่ี 0.24 เท่า
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3.5 ความเสี่ยงจากการดาเนิ นการของรัฐบาล
ธุรกิจเช่าซือ้ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงมาก
ทาให้รฐั บาลเข้ามาควบคุมโดยการจัดตัง้ สานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) ขึน้ มาดูแลไม่ให้บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเช่าซือ้ เอาเปรียบผูบ้ ริโภค ดังนัน้
บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจเช่าซือ้ ของบริษทั ให้สอดคล้องกับแนวทางทีร่ าชการกาหนด
พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงให้การดาเนินงานของบริษทั
เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของรัฐบาล
3.6 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์/รถจักรยานยนต์นนั ้ การยึดรถคืนถือเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ถึงแม้ว่าการยึดรถ
คืนจะทาให้เกิดความเสีย่ งทีท่ าให้มที รัพย์สนิ รอการขายเพิม่ ขึน้
แต่กถ็ อื เป็ นการชดเชยความเสียหายทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ จากการหยุดชาระหนี้ของลูกค้า เพราะบริษทั ยังสามารถนารถยนต์ทย่ี ดึ มาไปจาหน่ายเพื่อนาเงินสดทีไ่ ด้
รับมาชดเชยความเสียหายจากการผิดนัดชาระหนี้ ซึง่ บ่อยครัง้ ทีอ่ าจจะมีผลขาดทุนจากการยึดรถ ระหว่างราคา
ทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ มาได้ กับมูลค่าคงเหลือทางบัญชี
4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1 ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก
บริษทั มีอาคารสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่ี 121 ชัน้ 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษทั เช่าสานักงานดังกล่าวจากบริษทั ดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ จากัด
รายละเอียดของทรัพย์สนิ ถาวรสุทธิ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่หกั สารองด้อยค่าของ
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)
รายละเอียดทรัพย์สิน
1. ที่ดิน
1.1) โฉนดทีด่ นิ จ.เชียงใหม่
1.2) โฉนดทีด่ นิ จ.นครราชสีมา

ขนาด

31 ธ.ค.
2560

31 ธ.ค.
2561

เนื้อที่ 36 ตาราง
วา
เนื้อที่ 40 ตาราง
วา

2,880,000

2,880,000

2,000,000

2,000,000

4,880,000

4,880,000

6

6

9,723,366

10,880,247

14,055,336

14,532,667

11,325,054

7,954,590

2,407,931

1,017,528

42,391,693
1,705,899

39,265,037
118,500

รวมที่ดิน
2. อาคาร
3. ส่วนปรับปรุงอาคาร
4. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้
สานักงาน
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
7. อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

อาคารบนทีด่ นิ
ตามข้อ 1
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ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

บริษทั
เป็ นเจ้าของ
บริษทั
เป็ นเจ้าของ
บริษทั
เป็ นเจ้าของ
บริษทั
เป็ นเจ้าของ
บริษทั
เป็ นเจ้าของ
บริษทั
เป็ นเจ้าของ
บริษทั
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

จานองเป็ น
หลักทรัพย์ค้า
ประกันสาหรับ
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร
วงเงินเท่ากับ 10
ล้านบาท
-

-

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)
รายละเอียดทรัพย์สิน

ขนาด

8. สินทรัพย์รอการขาย*
รวมทัง้ หมด

31 ธ.ค.
2560
5,783,881

31 ธ.ค.
2561
16,879,101

49,881,473

56,262,639

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั
เป็ นเจ้าของ

-

*สินทรัพย์รอการขายข้างต้นประกอบด้วยทีด่ นิ และอาคารบางส่วน ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ จากการยึดสินทรัพย์
ของลูกค้าทีใ่ ช้ค้าประกันมูลหนี้
4.2 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

บมจ.เอสจีเอฟ
แคปปิ ตอล

บจ.บริหารสินทรัพย์
เอสจีเอฟ

บจ.เอสจีเอฟ
เซอร์ วิส แมเนจ
เม้ นท์

บจ.เอสจีเอฟ
แคปปิ ตอล
(นครราชสีมา)

บจ.เอสจีเอฟ
แคปปิ ตอล
(เชียงใหม่)

บจ.เอสจีเอฟ
แคปปิ ตอล (ชลบุรี)

รายละเอียดบริษทั ย่อย มีดงั นี้
ชื่อบริษทั

ทุนจดทะเบียน

ประกอบธุรกิ จ

บจ. บริหารสินทรัพย์เอสจีเอฟ

25.0 ล้านบาท

เพื่อรับซือ้ หรือรับโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบัน
การเงิน และหลักประกันของสินทรัพย์นนั ้ เพื่อนามาบริหาร
หรือจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป

บจ. เอสจีเอฟ เซอร์วสิ แมเนจ
เม้นท์

1.0 ล้านบาท

เพื่อให้บริการในด้านการรับจ้างบริการทวงหนี้ call center การ
ประเมินราคา รับจดทะเบียนต่าง ๆ และบริการอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง

บจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
(นครราชสีมา)

5.0 ล้านบาท

เพื่อให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

บจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
(เชียงใหม่)

5.0 ล้านบาท

เพื่อให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

บจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
(ชลบุร)ี

5.0 ล้านบาท

เพื่อให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
บริษทั ย่อยทัง้ หมด บริษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปั จจุบนั บริษทั ย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
(นครราชสีมา), บจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (เชียงใหม่), บจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (ชลบุร)ี เลิกกิจการแล้วในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนอีก 2 แห่งทีเ่ หลือ ยังมิได้เปิ ดดาเนินการ
5 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีบ่ ริษทั ถูกฟ้ องร้องดาเนินคดีทส่ี าคัญ (ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในข้อ 36) ดังนี้
1. บริษทั ถูกฟ้ องในคดีทเ่ี กีย่ วกับการโอนสิทธิ เนื่องจากบริษทั รับซือ้ หนี้แฟคตอริง่ ลูกค้ารายหนึ่ง โดยแจ้งโอน
สิทธิไปยังลูกหนี้และสามารถเก็บเงินได้ตามสัญญาแจ้งโอนสิทธิแล้ว แต่ต่อมาภายหลังหน่วยงานภายนอกได้
ฟ้ องบริษทั
เพื่อขอให้เพิกถอนสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของบริษทั และให้บริษทั โอนเงินคืนให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก โดยอ้างว่าได้มกี ารโอนสิทธิไปยังลูกหนี้ก่อนบริษทั เป็ นเงินจานวน 4,319,249 บาท ซึง่ บริษทั ไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สนิ ดังกล่าวในงบการเงิน เนื่องจากบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายภายนอกของบริษทั ได้
เคยให้ความเห็นว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้องทุกประการ และศาล
น่าจะพิจารณายกฟ้ อง คดีน้ไี ด้โอนคดีไปอยู่อานาจการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ซึง่ ต่อมาเมื่อวันที่ 28
กันยายน 2561 ศาลปกครองกลาง มีคาพิพากษาในส่วนของบริษทั ว่า “บริษทั ไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีความ
เกีย่ วข้องทีจ่ ะต้องรับผิดในการชาระหนี้ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี” ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิฟ้องบริษทั
2. บริษทั ถูกบุคคลภายนอกฟ้ องเพิกถอนนิตกิ รรมจานองทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีท่ าขึน้ ระหว่างลูกค้ากับบริษทั
อ้างว่าได้ทาสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว
จากลูกค้าไว้แล้วแต่ลกู ค้านาทีด่ นิ ซึง่ เป็ นที่
จัดสรรและสิง่ ปลูกสร้างมาก่อภาระผูกพันจานองกับบริษทั อีก จึงเป็ นการฝ่ าฝืนต่อประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรทีด่ นิ กลาง ศาลชัน้ ต้นมีคาพิพากษาแล้วให้เพิกถอนนิตกิ รรมจานองระหว่างลูกค้ากับบริษทั คดีอยู่ใน
ระหว่างการขยายระยะเวลาอุทธรณ์
3. บริษทั ถูกบุคคลภายนอกซึง่ เป็ นชาวต่างชาติ รวม 7 คน ร่วมกันฟ้ องเพิกถอนนิตกิ รรมจานองทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้าง ทีท่ าขึน้ ระหว่างลูกค้ากับบริษทั อ้างว่าได้ทาสัญญาจะซือ้ จะขายชาระเงินครบถ้วน และได้รบั การส่ง
มอบการครอบครองทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวจากลูกค้าไว้แล้ว แต่ลกู ค้านาทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีจ่ ดั สรรและสิง่
ปลูกสร้างมาก่อภาระผูกพันจานองกับบริษทั อีก จึงเป็ นการฝ่ าฝืนต่อประกาศคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง
คดีอยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการไกล่เกลีย่ ของศาล
6 ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริษทั

บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เลขทะเบียน “บมจ.243”
ชื่อเดิม “บริษทั สยามเจเนอรัลแฟคตอริง่ จากัด (มหาชน)”

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SGF

เลขทะเบียนบริษทั

0107536001699
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจ

ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อเงินให้
กูย้ มื และสินเชื่อระยะสัน้ ในรูปแบบการซือ้ ลดลูกหนี้การค้าปกติทส่ี ามารถโอนสิทธิได้
หรือทีเ่ รียกว่า “แฟคตอริง่ ”

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ 121 ชัน้ 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2232-1789 โทรสาร 0-2232-1790
วันทีก่ ่อตัง้

วันที่ 7 สิงหาคม 2528

วันทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531
ทุนจดทะเบียน

1,637,500,005 บาท

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

1,637,500,005 บาท

มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้

1.25 บาทต่อหุน้

เว็บไซต์

www.sgfcap.com

6.2 ข้อมูลอ้างอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2009-9000 โทรสาร.0-2009-9991
ผูส้ อบบัญชี

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

นายทะเบียนหุน้ กู้

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 5339
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตท้ี าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120 โทร.02-824-5000
บริษทั เงินทุน ศรีสวัสดิ ์ จากัด (มหาชน)
99/392 อาคารศรีสวัสดิ ์ ชัน้ ที่ 1, 3, 5, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 1,637,500,005 บาท เรียกชาระแล้ว 1,637,500,005
บาท โดยแบ่งเป็ น
(1) หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1.25 บาท จานวน 1,637,500,000 บาท เรียกชาระแล้วจานวน 1,310,000,000
หุน้
(2) หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพ ชนิดไม่สะสมและร่วมรับเงินปั นผล มูลค่าหุน้ ละ 1.25 บาท จานวน 4 หุน้
เรียกชาระแล้วเต็มจานวน (อัตราปั นผลร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ จะจ่ายในปี ทบ่ี ริษทั มีกาไรและมีการตัง้ สารอง
ตามกฎหมายและสารองอื่น ๆ จนครบถ้วน รวมทัง้ ไม่มขี าดทุนสะสม)


พันธะผูกพันของบริษทั เกีย่ วกับการออกหุน้ ในอนาคต – ไม่มี



ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปั จจุบนั – หุน้ สามัญของบริษทั ซือ้ ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI

7.2 ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีดงั นี ้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ 15 พย.2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายกัมพล ตติยกวี
นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ
นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
นายพิสุทธิ ์ เดชะไกศยะ
นางสาวกนกวรรณ เล็กวิจติ ร
นายอัฐ ทองแตง
นายอิทธิ ทองแตง
นางสาววิอร ทองแตง
นายอติคณ
ุ ทองแตง
นายพงศ์ศกั ดิ ์ สุทธิศรีปก
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
พาร์ (1.25 บาท)
80,000,000
80,000,000
62,363,300
60,020,000
59,932,400
36,945,300
36,945,300
36,945,300
36,945,300
29,638,000
519,734,900

สัดส่ วน
การถือหุ้น
6.11%
6.11%
4.76%
4.58%
4.57%
2.82%
2.82%
2.82%
2.82%
2.26%
39.67%

7.3 ตั ๋วเงิ นและเงิ นกู้
7.3.1 ตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีตั ๋วแลกเงินทีย่ งั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนรวมมูลค่าทัง้ หมด 75 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เลขที่ต ั ๋ว
SGF2561/001
SGF2561/002
SGF2561/003
SGF2561/004
SGF2561/005
SGF2561/006

วันที่ออก
5 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561

วันที่ครบกาหนด จานวนเงิ นหน้ าตั ๋ว(บาท)
10 มกราคม 2562
20,000,000
10 มกราคม 2562
10,000,000
10 มกราคม 2562
10,000,000
10 มกราคม 2562
10,000,000
9 เมษายน 2562
20,000,000
9 เมษายน 2562
5,000,000

7.3.2 หุน้ กู้ (Debenture)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มียอดคงค้างหุน้ กูท้ ย่ี งั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนรวมมูลค่าทัง้ หมด 270
ล้านบาท เป็ นหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ โดยมีรายละเอียดของหุน้ กูด้ งั นี้

อายุตราสาร วันที่ออก วันที่ครบกาหนด จานวนเงิ นหน้ าตั ๋ว(บาท)
SGF001 1 ปี 6 เดือน 19 ตุลาคม 2561 21 เมษายน 2563
270,000,000
7.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และภายหลังการหักเงินทุนสารองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน และการบริหารงานของบริษทั
โดยให้อานาจคณะกรรมการบริษทั พิจารณา และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้
ถือหุน้
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8 โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กรดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษทั
ประกอบด้วย

(Board of Directors) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 8 ท่าน

1. นายวิเศษ ภานุทตั
ประธานกรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(เดิมดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการบริษทั จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
ประธานกรรมการบริษทั โดยวาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่ 28 เมษายน 2559 ถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2562)
2. นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(วาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562)
3. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(วาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่ 28 เมษายน 2560 ถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563)
4. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(วาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่ 28 เมษายน 2560 ถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563)
5. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(วาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่ 30 เมษายน 2561 ถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564)
6. นางรัชนีกร จินตกานนท์
กรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(วาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่ 28 เมษายน 2560 ถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563)
7. นายยรรยง ศิรพิ นั ธ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(วาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562)
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8. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
กรรมการ
กรรมการ
(เข้าดารงตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 14 สิงหาคม 2561 แทนนายชวลิต สาลีผลทีล่ าออก โดยวาระการดารง
ตาแหน่งถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562)
9. นายวิจติ ร สุพนิ ิจ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
(เข้าดารงตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายพงษ์ศกั ดิ ์ พิบลู ศักดิที์ ล่ าออก ถึงแก่
อนิจกรรมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561)
10. นายชวลิต สาลีผล
(ลาออกวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด้วย นายวิเศษ ภานุทตั ,
นางรัชนีกร จินตกานนท์ และนายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร โดยกรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง การประชุม ในปี ท่ผี ่านมา กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั จัดขึน้ ไม่ต่ากว่าปี ละ 4 ครัง้ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
ในการประชุมของบริษทั ฯทีผ่ ่านมาทุกครัง้ กรรมการจะได้รบั เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ซึง่ จะ
ทาให้ มีโอกาสได้ศกึ ษาสารสนเทศต่าง ๆ ก่อนการประชุม เอกสารทีน่ าเสนอจะมีรปู แบบและเนื้อหาทีช่ ดั เจน
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีม่ ใิ ช่กรรมการ แต่มคี วามเกีย่ วข้องกับเรื่องทีจ่ ะพิจารณา จะได้รบั เชิญให้เข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกครัง้ เพื่อให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหาโดยตรง ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันมิ
ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการ
บริษทั ได้กาหนดว่ากรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรื่องใด จะไม่มสี ว่ นในการออกเสียงในเรื่องนัน้
ในปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการประชุมทัง้ หมด 23 ครัง้ แบ่งออกเป็ นการประชุม
คณะกรรมการคณะต่าง ๆ ดังนี้
การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรมก
การบริษัท
การ
การ
ารบริหาร
บริหาร ตรวจสอบ ความเสี่ยง

ตาแหน่ ง

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
กาหนด
ค่ าตอบแทน

1. คุณวิเศษ ภานุทตั

ประธานกรรมการ
บริษัท

16 / 16

1/1

-

-

1/1

2. คุณวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

16 / 16

1/1

-

-

-

3. คุณพินิจ วุฒิพนั ธุ์

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

15 / 16

-

4/4

1/1

-
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การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรมก
การบริษัท
การ
การ
ารบริหาร
บริหาร ตรวจสอบ ความเสี่ยง

ตาแหน่ ง

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
กาหนด
ค่ าตอบแทน

4. คุณศุภณัฐ พงษ์ เสริม

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

16 / 16

-

4/4

-

-

5. คุณพิพฒ
ั น์ อินทร์ พงษ์ พนั ธุ์

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

13 / 16

-

4/4

-

-

6. คุณรัชนีกร จินตกานนท์

กรรมการ

16 / 16

1/1

-

1/1

1/1

7. คุณยรรยง ศิริพนั ธ์

กรรมการอิสระ

15 / 16

-

-

-

-

8. คุณจิตเกษม แสงสิงแก้ ว
(ได้ รับแต่งตัง้ 14 สค.61)

กรรมการ

4/4

-

-

-

-

9. คุณวิจิตร สุพินิจ
(ถึงแก่กรรม 11 กพ. 2561)

ประธานกรรมการ
บริษัท

-

-

-

-

-

10. คุณชวลิต สาลีผล
(ลาออก 31 กค.61)

ประธาน
กรรมการบริหาร

7 / 10

1/1

-

-

1/1

ทัง้ นี้ การประชุมทุกครัง้ ได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมทีผ่ ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
8.2 ผูบ้ ริหาร (Executive Officer) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อผูบ้ ริหาร
1. นายวิวฒ
ั น์
วิฑรู ย์เธียร
2. นายเกริกเกียรติ
กูเ้ กียรตินนั ท์
(ลาออก 31 มค.62)

ตาแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ สายธุรกิจ
- ผูบ้ ริหารสายงานนโยบายและพิจารณาสินเชื่อ และ
- รักษาการผูบ้ ริหารสายงานการตลาด
3. นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์
กรรมการผูจ้ ดั การ สายปฏิบตั กิ ารสินเชื่อ
4. นางสาวอภิญญา
บริเวชชานนท์
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน (ฝ่ ายการเงิน, ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลและฝ่ ายธุรการ)
5. นายพรศักดิ ์
กิรณโสภณ
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหารหนี้
6. นางรสสุคนธ์
แย้มกสิกร
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชี
หมายเหตุ : รายชื่อผูบ้ ริหารดังกล่าวเป็ นไปตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552
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8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์ เป็ นเลขานุการบริษทั มีขอบเขตหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั เบือ้ งต้นเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551มาตรา 89/1 เพื่อทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ การประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ สนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สาหรับประวัตขิ องเลขานุการบริษทั นาเสนออยู่ในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาเสนอ
แนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกาหนดเป็ นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้กบั กิจการทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คานึงถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละท่าน และจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ได้มมี ติ
กาหนดค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
รายการ

ตาแหน่ งประธาน

ค่าตอบแทนประจาเดือน (บาท/เดือน)
ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ )
- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ตาแหน่ งกรรมการ

15,000

10,000

14,000
14,000
24,000
12,000

8,000
10,000
18,000
10,000

12,000

10,000

ทัง้ นี้ ให้กรรมการทุกท่านได้รบั ค่าตอบแทนประจาเดือนตามเกณฑ์ ส่วนค่าเบีย้ ประชุมจะได้รบั เมื่อเข้า
ร่วมประชุม โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมไม่เกินเดือนละ 1 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั
ค่าเบีย้ ประชุมไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่เกินปี ละ 1 ครัง้ คณะกรรมการบริหาร
ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมไม่เกินปี ละ 4 ครัง้
ในปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดดังนี้
ปี 2561

ปี 2560
ชื่อ - สกุล

1.นายวิเศษ ภานุทตั
2.นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
3.นายพินิจ วุฒิพนั ธุ์
4.นางศุภณัฐ พงษ์ เสริม

ค่ าตอบ
แทน (ราย ค่ าเบีย้ ประชุม
เดือน)

125,000
110,000
120,000
120,000

144,000
118,000
160,000
168,000

โบนัส
กรรมการ

200,000
200,000
200,000

หน้า 2 - 20

รวม
(บาท)

ค่ าตอบ
แทน (ราย
เดือน)

ค่ าเบีย้
ประชุม

469,000
228,000
480,000
488,000

142,500
120,000
120,000
120,000

145,000
106,000
194,000
168,000

โบนัส
กรรมการ

-

รวม
(บาท)

287,500
226,000
314,000
288,000

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ปี 2561

ปี 2560
ชื่อ - สกุล

ค่ าตอบ
แทน (ราย ค่ าเบีย้ ประชุม
เดือน)

5.นายพิพฒ
ั น์ อินทร์ พงษ์ พนั ธุ์
6.นางรัชนีกร จินตกานนท์
7.นายยรรยง ศิริพนั ธ์
8.นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว
9.นายวิจิตร สุพินิจ1
10.นายชวลิต สาลีผล2
11.นายพงษ์ ศกั ดิ์ พิบลู ศักดิ์3

โบนัส
กรรมการ

รวม
(บาท)

ค่ าตอบ
แทน (ราย
เดือน)

ค่ าเบีย้
ประชุม

โบนัส
กรรมการ

รวม
(บาท)

120,000
120,000
120,000
165,000
120,000

152,000
128,000
96,000
112,000
102,000

200,000
200,000
133,333
200,000

472,000
448,000
349,333
277,000
422,000

120,000
120,000
120,000
45,000
15,000
70,000

152,000
126,000
88,000
32,000
64,000

-

272,000
246,000
208,000
77,000
15,000
134,000

10,000

8,000

133,333

151,333

-

-

-

-

12.นส.นรนุช ไผ่แก้ ว
10,000
8,000
133,333
151,333
หมายเหตุ
1
นายวิ จิตร สุพินิจ ถึงแก่อนิจกรรมเมื ่อวันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
2
นายชวลิ ต สาลีผล ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมื ่อวันที ่ 31 กรกฎาคม 2561
3
นายพงษ์ ศกั ดิ์ พิบูลศักดิ์ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
4
นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

-

-

-

-

4

 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารของบริษทั ตามนิยามของสานักงาน กลต. ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ สวัสดิการ และผลประโยชน์อ่นื
ปี 2560
ปี 2561
จานวนผูบ้ ริหาร
7 ท่าน
6 ท่าน
(เดิม 7 ท่าน ลาออกเดือน กย. 1 ท่าน)

เงินเดือน เงินประกันสังคม และ
โบนัส
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(บริษัท สมทบในอัต รา 3 % ของ
เงินเดือน)
ค่าตอบแทนรวม

14,577,434.62 บาท

17,091,328.00 บาท

493,140.00 บาท

482,565.00 บาท

15,070,574.62 บาท

17,573,893.00 บาท

 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ชื่อ - สกุล
1.นายวิเศษ ภานุทตั
2.นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
3.นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
4.นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
5.นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
6.นางรัชนีกร จินตกานนท์
7.นายยรรยง ศิรพิ นั ธ์

1 มค.2561
85,063,300
29,165,000
-
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จานวนหุ้น
ซื้อเพิ่ ม
ขายออก
300,000
23,000,000
-

31 ธค.2561
62,363,300
29,165,000
-

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชื่อ - สกุล
8.นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
9.นายเกริกเกียรติ กูเ้ กียรตินนั ท์
10.นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์
11.นส.อภิญญา บริเวชชานนท์
12.นายพรศักดิ ์ กิรณโสภณ
13.นางรสสุคนธ์ แย้มกสิกร

1 มค.2561
860,000
10,000

จานวนหุ้น
ซื้อเพิ่ ม
ขายออก
860,000
10,000

31 ธค.2561
-

โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว
กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานเลขานุการบริษทั ทราบ เพื่ออานวยความสะดวก และประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสานักงาน กลต. นอกจากนัน้ บริษทั ยังกาหนดให้มกี ารรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
8.5 บุคลากร
จานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ จานวน 279 คนและ 332
คน ตามลาดับ (ไม่รวมผูบ้ ริหารตามคานิยามของสานักงาน กลต. จานวน 7 คน และ 6 คนตามลาดับ) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
สายงานหลัก
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2561
1. ฝ่ ายสินเชื่อรายใหญ่
2
2
2. ฝ่ ายสินเชื่อรายย่อย/สินเชื่อ
4
9
บุคคล
3. ฝ่ ายประเมินราคา
5
5
4. ฝ่ ายกิจการสาขา
5
4
5. ฝ่ ายกฎหมาย
5
6
6. ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารสินเชื่อ
12
12
7. ฝ่ ายบริหารหนี้
20
28
8. ฝ่ ายบัญชี
6
7
9. ฝ่ ายการเงิน
5
5
10. ฝ่ ายธุรการ
4
8
11. ฝ่ ายบุคคล
1
1
12. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
5
13. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
2
1
14. พนักงานสาขาทัวประเทศ
่
203
228
รวมทัง้ สิ้ น
279
321
ทัง้ นี้ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน มีการจ่ายผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
หน้า 2 - 22

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปี 2560
57,282,032.98 บาท

ปี 2561
95,880,094.02 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
1. บริษทั มีนโยบายในการอบรมพัฒนาพนักงานอย่างสม่าเสมอทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
เพิม่ ความรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานทุกระดับ พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์
และตาแหน่งงาน
โดยจะมุง่ เน้นไปทีก่ ารฝึกอบรมพนักงานในส่วนของภาคสนามเป็ นส่วนใหญ่
เนื่องจากพนักงานภาคสนามมีสว่ นสาคัญมากในการสร้างยอดขาย สร้างรายได้ให้กบั บริษทั
2. บริษทั จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกฝ่ าย
โดยยึดหลักการประเมินแบบ
Performance Management เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมแก่พนักงานทุกคน
3. บริษทั มีการปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด
และมีการจ่าย
ค่าตอบแทนหลายรูปแบบ เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชัน่ เงินส่งเสริมการขาย
ตลอดจนสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ซึง่ พนักงานแต่ละตาแหน่งจะได้รบั แตกต่างกันขึน้ อยู่กบั
บทบาทภาระหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในแต่ละฝ่ ายงาน
4. สวัสดิการและผลตอบแทนอื่น ๆ บริษทั จัดให้มสี วัสดิการพืน้ ฐานต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม กองทุน
สารองเลีย้ งชีพ ประกันชีวติ ประกันอุบตั เิ หตุ เครื่องแบบพนักงาน และการตรวจสุขภาพประจาปี ทวไป
ั่
เพื่อเป็ นการเพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน

9. การกากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึง
บทบาท และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย ด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการจานวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 8 ท่าน
ประกอบด้วย
1. นายวิเศษ ภานุทตั
2. นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
3. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์

ตาแหน่ ง

วันที่ดารงตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการอิสระ

27 พฤษภาคม 2553
14 กุมภาพันธ์ 2560
19 มกราคม 2554
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
4. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
กรรมการอิสระ
27 พฤษภาคม 2553
5. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์ กรรมการอิสระ
19 มกราคม 2554
6. นางรัชนีกร จินตกานนท์
กรรมการ
3 สิงหาคม 2558
7. นายยรรยง ศิรพิ นั ธ์
กรรมการอิสระ
9 พฤษภาคม 2559
8. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
กรรมการ
14 สิงหาคม 2561
9. นายวิจติ ร สุพนิ ิจ
ประธานกรรมการ
14 กพ.2560–11 กพ.2561
10. นายชวลิต สาลีผล
ประธานกรรมการบริหาร 19 มกราคม 2554-31 กค.2561
หมายเหตุ ! ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายวิเศษ ภานุทตั ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ นส.อภิญญา บริเวชชานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั โดยมีอานาจหน้าทีต่ ามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทัง้ ประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั และการกากับ
ดูแลให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้ าหมายทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ อยู่
ในกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีป่ ฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ใน
ปั จจุบนั และในระยะยาว ทัง้ นี้ รวมทัง้ การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการกากับดูแลกิจการของบริษทั คณะกรรมการยังได้กาหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็ นอานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาอนุมตั ิ
ก.) นโยบาย แผนธุรกิจ เป้ าหมายการลงทุน แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริษทั
ข.) การเสนอแต่งตัง้ และสิน้ สุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษทั
ค.) การแต่งตัง้ และกาหนดอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการย่อย
ง.) การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง สาหรับรายการทีม่ ขี นาดเล็ก และขนาดกลาง ที่
ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ แต่ยงั ไม่จาเป็ นต้องขอมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1. นายวิเศษ ภานุทตั
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางรัชนีกร จินตกานนท์
กรรมการ
3. นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
กรรมการ
โดยมี นส.อภิญญา บริเวชชานนท์
เลขานุการบริษทั เป็ นเลขานุการทีป่ ระชุม
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. มีหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการของบริษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ ตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคาสังใด
่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด
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2. วางแผนและกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงานให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
3. มีอานาจอนุมตั ิ และ/หรือ เห็นชอบแก่การดาเนินการใด ๆ ตามปกติ และอันเป็ นการบริหาร
กิจการของบริษทั ฯเป็ นการทัวไป
่
4. มีอานาจพิจารณากลันกรองหรื
่
ออนุมตั สิ นิ เชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สญ
ู ตามอานาจทีก่ าหนด
5. พิจารณากลันกรองนโยบาย
่
เป้ าหมาย แผนงานประจาปี ของบริษทั งบประมาณประจาปี ของ
บริษทั และข้อพิจารณาต่างๆ ทีจ่ ะได้มกี ารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ หรือคาสังของคณะกรรมการ
่
บริษทั
6. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ
งบประมาณ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ
7. รายงานผลการดาเนินงานในเรื่อง และภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ทราบ
7.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ รายไตรมาส
7.2 รายงานอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเห็นสมควร
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1. นายวิเศษ ภานุทตั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
กรรมการ
3. นางรัชนีกร จินตกานนท์
กรรมการ
4. นายยรรยง ศิรพิ นั ธ์
กรรมการ
โดยมี นส.อภิญญา บริเวชชานนท์
เลขานุการบริษทั เป็ นเลขานุการทีป่ ระชุม
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทางและวิธกี าร การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
2. ทบทวนอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ สถานะทาง
การเงินของบริษทั ระดับอัตราค่าตอบแทนของธุรกิจใกล้เคียง และนาเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื
หุน้
3. พิจารณานาเสนอนโยบายให้มกี ารกาหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมทีส่ ามารถ
ชักนา รักษาไว้ และจูงใจพนักงานทีม่ คี วามสามารถและมีคุณสมบัตติ ามต้องการ
4. พิจารณางบประมาณการขึน้ เงินเดือน การเปลีย่ นแปลงเงินเดือนและผลตอบแทนประจาปี ของ
บริษทั ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั
5. ช่วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และ
ความสามารถในการดาเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในระยะสัน้
และระยะยาว และเป้ าหมายทีเ่ กีย่ วโยงกับแผนธุรกิจ
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6. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อนาชือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
7. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
8. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทัง้ คณะ ได้แก่
1. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นส.ไพรินทร์ เอียดจันทร์ ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
กรรมการตรวจสอบทีม่ ีความรูใ้ นการสอบทานงบการเงิ น
นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระทีไ่ ม่ได้เป็ นเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของบริษทั
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
ซึง่
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก.) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั
ข.) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
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ค.) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง.) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ.) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ.) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช.) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร
ซ.) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบแขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษทั
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1. รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Nomination and Remuneration Committee) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1. นางเพชรัตน์ ทองแตง*
ประธานทีป่ รึกษาบริหารความเสีย่ ง
2. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
กรรมการ
3. นางรัชนีกร จินตกานนท์
กรรมการ
โดยมี นส.อภิญญา บริเวชชานนท์
เลขานุการบริษทั เป็ นเลขานุการทีป่ ระชุม
หมายเหตุ ! *ไม่ได้เป็ นกรรมการบริษทั เป็ นบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั เชิญมาให้เป็ นประธานทีป่ รึกษาบริหารความเสีย่ ง

ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาในเรื่องการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
ซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ทีส่ าคัญ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้าน
ตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษทั เป็ นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสีย่ งของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
3. ดูแล และสนับสนุนให้มกี ารสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั เป็ นประจาอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว
ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปั จจุบนั
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4. รายงานความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั รวมถึงสถานะของความเสีย่ ง แนวทางในการจัดการความ
เสีย่ ง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็ นประจา
5. สือ่ สาร แลกเปลีย่ นข้อมูล และประสานงานเกีย่ วกับความเสีย่ ง และการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. มีอานาจตัดสินใจในการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมี
อานาจในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
7. ให้คาแนะนา และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายจัดการ และคณะทางานบริหารความเสีย่ ง
ในการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการบริหารความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
 ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer)
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจหน้าทีด่ แู ล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจาตามปกติธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ของบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และขอบเขต
อานาจทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจกระทาการแทน
บริษทั รวมทัง้ มอบอานาจช่วงให้แก่ผบู้ ริหาร และ/หรือพนักงาน และ/หรือบุคคลอื่นใดตามทีเ่ ห็นสมควร เว้น
แต่กรณีดงั ต่อไปนี้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
หรือ
คณะกรรมการบริษทั (แล้วแต่กรณี) จึงจะสามารถทาได้ ได้แก่
1. การลงทุนในการพัฒนาโครงการใด ๆ ก็ตามทีไ่ ม่อยู่ในนโยบายประจาปี ของบริษทั
2. การจัดหา ซือ้ หรือรับโอนทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อ่นื ใด เพื่อนามาใช้ในกิจการงานของบริษทั
ตลอดจนการขออนุญาตหรือดาเนินการใดๆ กับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้การ
ดังกล่าวสาเร็จลุล่วง
3. การนาสิทธิ หรือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปวางเป็ น
ประกันแก่บุคคล และ/หรือ คณะบุคคล และ/หรือ นิตบิ ุคคล และ/หรือ ส่วนราชการ และ/หรือ
องค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของบริษทั
4. การขอเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ การขอวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี และการขอใช้บริการต่าง
ๆ กับธนาคารพาณิชย์ รวมทัง้ การขอเปิ ดบัญชีเงินฝากหรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว
5. การพิจารณาอนุมตั โิ ครงการดาเนินงาน และงบประมาณประจาปี
ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามทีส่ านักงาน กลต.
ประกาศกาหนด) ทากับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะดาเนินการสรรหา คัดเลือก
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นและเงื่อนไขใด ๆ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีกรรมการจานวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
จานวน 3 คน และกรรมการอิสระจานวน 4 คน กรรมการอิสระคิดเป็ นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษทั
ประกอบด้วย
1. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
กรรมการอิสระ
2. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
กรรมการอิสระ
3. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
กรรมการอิสระ
4. นายยรรยง ศิรพิ นั ธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษทั ทัง้ 4 ท่าน ไม่มคี ุณสมบัตหิ รือเงื่อนไขใด ๆ ทีข่ ดั ต่อข้อกาหนดของทาง
สานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด และในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมา กรรมการอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ : บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากับข้อกาหนดของ
สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นและเงื่อนไขใด ๆ ดังนี้
ก. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์)
ข. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ค. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
ง.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไมใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผู้
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หน้า 2 - 29

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพือ่
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคู่สญ
ั ญามี
ภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาต
หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ท่ี
เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ฉ. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพ
เป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ช. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ซ. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
บริษทั

เกีย่ วกับการดาเนินงานของ

9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ในการแต่งตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมตามข้อบังคับของบริษทั และเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ ม่ี ี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจานวนทีเ่ สนอจะเท่ากับจานวนกรรมการทีค่ รบวาระ หรือจานวน
กรรมการทีว่ ่างลงด้วยเหตุอ่นื
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อขอความเห็นชอบจาก
กรรมการ จากนัน้
จะนาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไป โดยมีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
การแต่งตัง้ กรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ตามจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
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(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้สทิ ธิตามคะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (ก) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนทีจ่ ะพึงมี หรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานที่
ประชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด
ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ามาเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นเข้ามาแทน
ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ในปั จจุบนั บริษทั มีบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 99.99 จานวน 5 บริษทั คือ บจ. บริหาร
สินทรัพย์ เอสจีเอฟ, บจ.เอสจีเอฟ เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์, บจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (ชลบุร)ี , บจ.เอสจีเอฟ
แคปปิ ตอล (นครราชสีมา), บจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (เชียงใหม่) โดยไม่มบี ริษทั ร่วม
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล ทีท่ าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงาน
ของบริษทั ย่อย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษทั บริษทั มีการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนบริษทั ไปเป็ น
กรรมการในบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม บริษทั ทัง้ 5 แห่ง ยังมิได้เปิ ดให้บริการแต่อย่างใด
9.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดมาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบของ คณะกรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมทัง้ คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคล
ดังกล่าว โดยกาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน กลต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยในระหว่างปี ทผ่ี ่านมา กรรมการ และผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ าม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซือ้ ขายหุน้ ในช่วงทีห่ า้ ม
บริษทั ได้กาหนดมาตรฐานการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัว โดยการจากัดจานวน
บุคคลทีจ่ ะทราบข้อมูล เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก พร้อมทัง้ มีการกาหนดสิทธิในการรับทราบ
ข้อมูลสาหรับพนักงานในแต่ละระดับให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษทั ได้กาหนดให้พนักงานทุก
คนรับทราบและปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยข้อมูลของบริษทั
การไม่กระทาผิดเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง
บริษทั ได้กาหนดแนวทางเพื่อป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจของ
บริษทั โดยบริษทั ได้แจ้งแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบตั ิ คณะผูบ้ ริหาร ทาหน้าทีต่ ดิ ตาม ดูแล
การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั
อย่างสม่าเสมอ และเคร่งครัด
9.6 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี แบ่งออกเป็ น
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
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- บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 เป็ นจานวนเงิน
รวม 0 บาท
- สานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานัก
งานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บญ
ั ชี 2561 เป็ นจานวนเงินรวม 3.40 ล้านบาท และจะต้อง
จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา มีจานวนเงิน
รวม 0 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
- ไม่มี –
9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
ก) หมวดสิ ทธิ ของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั คานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ น
ชาวต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน โดยไม่จากัดเฉพาะสิทธิทก่ี ฎหมายกาหนดเท่านัน้ แต่รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุ่มมีสว่ นร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตน มีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงที่
สาคัญ โดยการให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออก
เสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ กรรมการ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึงการใช้สทิ ธิลงคะแนนในเรื่องสาคัญของบริษทั เป็ นต้น
ก่อนการประชุม : คณะกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอคาถามได้เป็ นการล่วงหน้า โดยบริษทั ได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซด์ของบริษทั ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้กาหนดวันประชุมทีไ่ ม่ใช่
วันหยุดต่อเนื่อง และกาหนดเวลาประชุมไม่เช้าจนเกินไป และกาหนดสถานทีป่ ระชุมในบริเวณทีม่ กี าร
คมนาคมสะดวก และมีสถานทีจ่ อดรถเพียงพอพร้อมแนบแผนทีส่ ถานทีป่ ระชุมและการเดินทางให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในปี 2561 บริษทั มีการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 1 ครัง้ และมีการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ 2 ครัง้
โดยได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุมทัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศ อีกทัง้ ยังได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั
เป็ นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะสาหรับผู้
ถือหุน้ ทีไ่ ม่อาจมาร่วมประชุมด้วยตนเอง และทาการโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 3 วันก่อนวันประชุมซึง่ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด นอกจากนี้
บริษทั ได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ ไว้ให้บริการแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนโดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่าย
ระหว่างการประชุม : ในวันประชุม บริษทั จัดให้มเี จ้าหน้าที่ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมเพียงพอ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชม. คณะกรรมการ
ของบริษทั ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั และผูส้ อบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
โดยก่อนเริม่ การประชุมประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูช้ แ้ี จงจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย
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ตนเอง และแบบมอบฉันทะ และชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงวิธกี ารสอบถาม และแสดงความคิดเห็น และวิธกี าร
ออกเสียงลงคะแนน
การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระการประชุมทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้แจ้ง
ผ่านเว็บไซด์ของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า 1 เดือน และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น
และซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระโดยตรงอย่างอิสระ ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ในการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละ
วาระ จะใช้วธิ เี ก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะผูท้ ล่ี งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อ
คานวณหักออกจากผูท้ ม่ี สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด
โดยบริษทั ใช้โปรแกรมจากบริษทั ภายนอกเป็ น
เครื่องมือช่วยนับคะแนนเพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนั ทีหลังจบการ
พิจารณาแต่ละวาระ ในปี 2561 บริษทั มีการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมจานวน 3 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครัง้
ภายหลังการประชุม : บริษทั ได้เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระบนเว็บไซด์ของตลาด
หลักทรัพย์ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทราบและสามารถตรวจสอบผล
การลงมติได้อย่างรวดเร็ว สาหรับรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนเกีย่ วกับ
รายชื่อกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม คาชีแ้ จงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ คาถาม-ตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป มติท่ี
ประชุม โดยแยกเป็ นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานบนเว็บไซด์
ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครัง้ ต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั มีการจัดส่งรายงานประจาปี พร้อมสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบ
และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั แิ ล้ว พร้อมสาเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไปยังนายทะเบียนบริษทั มหาชน
จากัดด้วย
อนึ่ง ในปี 2561 บริษทั ยังมิได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม
ข) หมวดการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยบริษทั ได้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1) ดาเนินการประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มเี ปลีย่ นแปลง
ข้อมูลสาคัญ หรือเพิม่ วาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน ทัง้ นี้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ
2) อานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเข้าร่วมประชุม
และลงมติแทนได้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สาหรับผูถ้ อื หุน้ ที่
เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ไว้ บริษทั
ได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั ด้วย
3) ประธานเป็ นผูค้ วบคุมการประชุมและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และข้อ
ซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนทีจ่ ะมีการลงมติในวาระนัน้ ๆ
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4) จัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผถู้ อื
หุน้ ทุกรายทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิน้ เพื่อให้ผถู้ อื
หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผูท้ ส่ี นใจข้อมูลของบริษทั สามารถรับทราบรายละเอียดการประชุมได้
5) บริษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ
และ
ผูบ้ ริหาร โดยการแจ้งทุกท่านให้รบั ทราบบทบาทภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั และรับทราบการจัดทา
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์
อนึ่ง ในปี 2561 บริษทั ยังมิได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย มีสว่ นร่วมในการสรรหาและเสนอแต่งตัง้
กรรมการ
ค) หมวดการคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ซึง่ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างกาไรให้บริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้
เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้
และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการกาหนดนโยบายเกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในจริยธรรม
ธุรกิจ และนโยบายการกากับดูแลกิจการ (รายละเอียดสามารถดูได้จาก website ของบริษทั ) โดยบริษทั มีการ
ดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ดังนี้
1) นโยบายด้านลูกค้า
บริษทั มีความมุ่งมันในการให้
่
บริการทีม่ คี ุณภาพและเชื่อถือได้ โดยมุ่งมันที
่ ต่ อบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ น มีแผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงบริการของบริษทั
ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพในราคาทีเ่ ป็ น
ธรรม และช่วยส่งเสริมให้ลกู ค้าประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
2) นโยบายด้านคูค่ า้
บริษทั มีนโยบายให้ได้มาซึง่ สินค้า และบริการอย่างมีมาตรฐาน บริษทั จึงจัดให้มกี ระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างทีเ่ สมอภาค มีความเป็ นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่คา้ และเป็ นไปตามขัน้ ตอนด้วยความ
โปร่งใส
3) นโยบายด้านเจ้าหนี้
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง และมีนโยบายปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่าง
เป็ นธรรม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
การเจรจาแก้ปัญหาตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ
4) นโยบายด้านคูแ่ ข่งขัน
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต โดยยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความเป็ น
ธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั
หน้า 2 - 34

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
5) นโยบายด้านพนักงาน
บริษทั ตระหนักดีว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็ นปั จจัยแห่ง
ความสาเร็จของการบรรลุเป้ าหมายของบริษทั
จึงได้กาหนดแนวนโยบายของบริษทั ทีจ่ ะให้การ
ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เสริมสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกัน เพื่อ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ าน พิจารณาให้
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรูค้ วามสามารถของพนักงานและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษทั มี
สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี สวัสดิการประกันกลุ่มพนักงาน ด้านกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
6) นโยบายด้านผูถ้ อื หุน้
บริษทั มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว บริษทั จึงมีนโยบายการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยจิตใจอันบริสทุ ธิ ์ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เข้าถึงสารสนเทศทีจ่ าเป็ นอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา
7) นโยบายด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะร่วมสร้างความเจริญของบริษทั
ควบคู่ไปกับการช่วยพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดล้อมให้เติบโตได้อย่างยังยื
่ น โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยการรณรงค์อนุรกั ษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน
สิง่ แวดล้อม และไม่ทาการใด ๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย
การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
บริษทั ได้จดั ให้มมี าตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการ
กระทาความผิดกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
จดหมาย : เลขานุการบริษทั / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
121 ชัน้ 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถ.วิภาวดีรงั สิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2232-1789 ต่อ 1745 ตรวจสอบภายใน หรือ 1771 เลขานุการบริษทั
โทรสาร : 0-2232-1790
อีเมลล์ : internal_audit@sgfcap.com หรือ apinya.b@sgfcap.com
สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้โดยตรง ทัง้ นี้ บริษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาผิด โดยจะเก็บรักษา
ความลับของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชัน่
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ง) หมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษทั มีการดาเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างเพียงพอแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย พร้อมทัง้ ดูแลให้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทัวถึ
่ งโดยทุกฝ่ ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผู้
ถือหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซด์ของบริษทั ที่
www.sgfcap.com โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีก่ าหนดโดยสานักงาน กลต.
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลีย่ นแปลงอยู่อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับทีบ่ ริษทั ถือปฏิบตั นิ นั ้ มีความถูกต้อง และเป็ น
หลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสถูกต้อง
มีการเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1), รายงานประจาปี (แบบ 56-2), รายงานผล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายกากับดูแลกิจการ (ในแบบ 56-1 และ 56-2), รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี (ในแบบ 56-2) เป็ นต้น
คณะกรรมการมีนโยบายในเรื่องการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยกาหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเปิ ดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับรายการเกีย่ ว
โยง และรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารเพือ่ ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ทัง้ นี้ เพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลในการ
พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการต่าง ๆ ของบริษทั ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็ นไปตามกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้อง
กิ จกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นัก
ลงทุน สือ่ มวลชน และผูท้ ส่ี นใจทีม่ าร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯได้มกี ารจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังจาก
การประกาศงบการเงินทุก ๆ ไตรมาส โดยบริษทั ได้เริม่ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในไตรมาส 3 ปี 2560 พร้อมทัง้
เปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ทเ่ี ว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการแนะนาบริษัท การให้
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตลอดจนการให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ มวลชน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ส่วน และผูท้ ส่ี นใจได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และการ
เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ เป็ นต้น
จ) หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการในการกาหนด
นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษทั ในด้านต่าง ๆ การติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ และ
การแสดงความรับผิดชอบตามหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีม่ ตี ่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้
ทีม่ ภี าวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์ มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีทกั ษะ ความรู้ และความเชีย่ วชาญที่
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เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 8 คน แบ่งออกเป็ นกรรมการที่
เป็ นผูบ้ ริหาร 3 คน และกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ 4 คน โดยกรรมการอิสระคิดเป็ น 50% ของกรรมการทัง้ คณะ
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ น
การกาหนดนโยบายกากับดูแลและการบริหารงานประจา
สาหรับคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” บริษทั มีการกาหนดตามเกณฑ์ของสานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
บริษทั ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชน พ.ศ.2535 โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการทีพ่ น้ ตาแหน่ง
ตามวาระสามารถได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานเป็ นประจาเดือนละ 1 ครัง้ ในสัปดาห์ท่ี
สามของเดือน โดยมีการนัดหมายกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี รวมทัง้ มีการประชุมกรณีพเิ ศษตาม
ความจาเป็ น ในการประชุมแต่ละครัง้ มีการกาหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน ทัง้ วาระเพื่อทราบ และเพื่อ
พิจารณา โดยเลขานุการบริษทั ทีด่ แู ลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 – 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่าง
เปิ ดเผย และเป็ นอิสระไม่ขน้ึ กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมด้วยเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมได้เปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้าง
มาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่
ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก
หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญกับรายการระหว่างกัน และเรื่องการจัดการเกีย่ วกับ
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างรอบคอบและเป็ นธรรม
รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการ
อย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อจัดทารายงานการประชุมเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
รับรองในการประชุมคราวถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษทั ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดย
หลังจากทีผ่ ่านการรับรองจากทีป่ ระชุม
เอกสารจะถูกจัดเก็บไว้ทต่ี ูเ้ อกสารฝ่ ายบุคคล สานักงานใหญ่
นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั ยังมีหน้าทีจ่ ดั เก็บเอกสารทีส่ าคัญของกรรมการและผูบ้ ริหาร เช่น ทะเบียน
กรรมการ รายงานการมีสว่ นได้เสีย พร้อมทัง้ ดูแลและให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษทั ในเรื่องข้อบังคับ
ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการเป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทีส่ านักงาน กลต. ตลาด
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หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องได้กาหนดไว้ โดยในปี 2561 บริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมด 16 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ คณะกรรมการบริหาร 1 ครัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน่
คณะกรรมการไม่มนี โยบายจากัดจานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการ เนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านสามารถอุทศิ เวลาในการเข้าประชุมได้อย่างสม่าเสมอ อย่างไรก็ตาม
ไม่มกี รรมการบริษทั ท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั และคณะกรรมการยังไม่มี
นโยบายจากัดจานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ เนื่องจากการทีก่ รรมการมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษทั เป็ นอย่างดี จะทาให้สามารถให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อทัง้ บริษทั และต่อผูถ้ อื หุน้ ได้ดี
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ และการพัฒนากรรมการบริษทั
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จึงให้เลขานุการเป็ นผูเ้ ตรียมเอกสาร
และข้อมูลทีจ่ าเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ เช่น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษทั
เป็ นต้น รวมทัง้ ข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน
ธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษทั ให้แก่กรรมการทีเ่ ข้ารับตาแหน่งเป็ นครัง้ แรก
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ / นโยบายจริยธรรมธุรกิ จ
บริษทั มีการกาหนดเป็ นนโยบายกากับดูแลกิจการ นโยบายจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั งิ าน โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษทั
กรรมการและผูบ้ ริหารทุกระดับของบริษทั จะต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามนโยบาย การ
กากับดูแลกิจการและนโยบายจริยธรรมธุรกิจ เสริมสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสาคัญต่อบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงได้เข้าร่วมสัมมนา ในหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ พบปะแลกเปลีย่ น
ความเห็นกับคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย เพื่อนาความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มีนโยบายดาเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้หลักจริยธรรม วางระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ น
ธรรม และตรวจสอบได้ ใส่ใจดูแลรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาองค์กรทีย่ งยื
ั ่ น บริษทั มีการกาหนดจริยธรรม
ทางธุรกิจเพื่อสร้างความเข้าใจ
และปลูกจิตสานึกของการมีสว่ นร่วม
ให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมในทุก
กระบวนการทางานและการดาเนินธุรกิจ โดยมีสาระสาคัญ สรุปได้ดงั นี้
1. มีการจัดทาคู่มอื นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริษทั ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ าม
เพื่อให้อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษทั โดยให้ยดึ ถือจรรยาบรรณนี้ในการปฏิบตั งิ าน การตัดสินใจ
และการทาธุรกรรมต่างๆ โดยบริษทั ยึดถือการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
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2. กาหนดให้พนักงานทุกคนปฏิ บตั ิ ตามจริยธรรมทางธุรกิ จ บริษทั มีนโยบายให้พนักงานทีเ่ ข้าทางานใหม่ได้
ทราบแนวปฏิบตั กิ ารทางานตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านไปในแนวทางเดียวกัน ทีจ่ ะช่วย
สร้างความมันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย สร้างความสามารถในการแข่งขัน และความสาเร็จในระยะยาวให้กบั
บริษทั
ความรับผิดชอบต่อสังคม – ในด้านพนักงาน
บริษทั มีนโยบายการจ้างงานทีเ่ ท่าเทียมกัน มีความมันคง
่
และความก้าวหน้าทางอาชีพ มีการกาหนดให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ ไม่มกี ารใช้หรือ
สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ มีการดูแล
พนักงานอย่างเป็ นธรรม และจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม ดังนี้
1. บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานด้วยความเป็ นธรรม อย่างเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละตาแหน่งงาน มี
สวัสดิการทีห่ ลากหลายรูปแบบทีผ่ กู กับผลงาน เช่น โบนัสพนักงาน เงินรางวัลพนักงาน ค่าคอมมิชชัน่ เป็ นต้น
ตลอดจนจัดให้มสี วัสดิการต่าง ๆ ซึง่ มากกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เครื่องแบบพนักงาน เป็ นต้น
2. บริษทั มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ บริษทั มีความเชื่อมันว่
่ า การพัฒนา
บุคลากรทีเ่ หมาะสมเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้ความรูค้ วามสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กรอีกด้วย
3. บริษทั มีโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและความมันคงในการปฏิ
่
บตั งิ าน โดยจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพ
ประจาปี ให้พนักงาน มีการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทีม่ ุ่งเน้นการช่วยเหลือพนักงานในกรณีทต่ี อ้ งเข้ารับ
การรักษาในฐานะผูป้ ่ วยในและสวัสดิการในกรณีผปู้ ่ วยนอก ตลอดจนมีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กบั
พนักงาน เพื่อให้ได้ทากิจกรรมร่วมกัน และผ่อนคลายจากการทางาน เช่นการจัดกีฬาสี การจัดงานปี ใหม่ เป็ น
ต้น
4. บริษทั มีโครงการสร้างความมันคงในการด
่
าเนินชีวติ ให้กบั พนักงาน โดยจัดให้มเี งินกูส้ วัสดิการพนักงาน และ
สวัสดิการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ให้แก่พนักงาน เป็ นต้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อคู่ค้า ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการเปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนอย่างครบถ้วน เปิ ดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่ าย
ร้องเรียนบริการทีบ่ กพร่องหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ท่ี
internal_audit@sgfcap.com
หรือ
apinya.b@sgfcap.com
บริษทั มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม และปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค ยุตธิ รรม และโปร่งใส อยู่บนพืน้ ฐาน
ของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย
บริษทั ยึดถือนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า
ไม่มเี จตนาปกปิ ดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงอันจะทาให้เจ้าหนี้ตลอดจนสถาบันการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการกูย้ มื
ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อชุมชน
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความมีคุณธรรม และจริยธรรม ควบคูไ่ ปกับการ
ดูแลช่วยเหลือ และร่วมสร้างสรรค์สงั คมไทยอย่างยังยื
่ น โดยมีการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษทั ได้มอบทุนการศึกษาจานวน 5,000 บาทและอุปกรณ์กฬี าอีก 5,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 10,000 บาทแก่นกั เรียนโรงเรียนบ้านแม่คะเมย อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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2. ร่วมทอดผ้าป่ าสามัคคี งานปิ ดทองผูกพัทธสีมาฝั งลูกนิมติ ณ วัดวังรี ตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว
3. ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดกิจกรรมในงานกาชาด จังหวัดนนทบุรี ในงาน “ของดีบางบัวทองและกิง่ กาชาด”
4. มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัย หรือภัยทีเ่ กิดกับคนหมูม่ าก เช่นอัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย
ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด
มา ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยเหลือในรูปการบริจาคเงินหรือสิง่ ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อสิ ง่ แวดล้อม
บริษทั ให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า โดยทีผ่ ่านมา บริษทั ได้ดาเนินโครงการให้มกี าร
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ ดังนี้
1. มีโครงการลดการใช้กระดาษ บริษทั ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารสาคัญในรูปแบบของสือ่ อิเลคโทรนิคส์
มากขึน้ เพื่อเป็ นการลดการใช้กระดาษ และสะดวกในการใช้งาน
2. ส่งเสริมการใช้กระดาษทีม่ กี ารใช้งานแล้ว 1 หน้า ให้นาอีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพื่อเป็ นการลดการใช้
กระดาษ
3. รณรงค์การขีน้ -ลงลิฟท์ชนั ้ เดียว ให้ใช้บนั ไดแทน เพื่อเป็ นการประหยัดไฟฟ้ าและเป็ นการออกกาลังกายอีกทาง
หนึ่งด้วย
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ให้ความสาคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ
โดยปลูกจิตสานึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานของ
บริษทั ทุกระดับ สร้างค่านิยมทีถ่ กู ต้อง โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ไม่ให้เสนอค่าตอบแทน เรียกร้อง ตกลง หรือรับสินบนจากบุคคลอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มกี ารตอบแทนการปฏิบตั ทิ เ่ี อือ้ ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์
เกีย่ วกับงานของบริษทั
2. พนักงานทีก่ ระทาการทุจริต จะมีการถูกลงโทษทุกกรณี โดยไม่พจิ ารณาว่าจานวนเงินทีก่ ระทาการทุจริตมาก
น้อยเพียงใด
3. หากมีการตรวจพบว่ามีการกระทาการทุจริต ไม่ว่าพนักงานทีก่ ระทาการทุจริตจะมีตาแหน่งหน้าทีใ่ ดจะมีการ
พิจารณาและลงโทษโดยเท่าเทียมกัน
4. บริษทั ได้ปลูกฝั งและย้าให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าทีข่ องตนเอง หรือเอือ้ ประโยชน์ใด ๆ ให้กบั คนอื่น รวมถึงได้ให้
พนักงานทราบบทลงโทษ อีกทัง้ ผลกระทบความเดือดร้อนและความเสียหายทีจ่ ะได้รบั จากการกระทาทุจริต
5. พนักงานทุกคนมีหน้าทีช่ ่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึน้ ภายในหน่วยงาน ให้รายงาน
ต่อบริษทั ทันที โดยรายงานผ่านผูบ้ งั คับบัญชาหรือผ่านช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั กาหนด หรือฝ่ ายตรวจสอบภายใน

11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน และได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอ และความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างยิง่
เพราะตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในเป็ น
กลไกสาคัญทีจ่ ะสร้างความมันใจต่
่ อฝ่ ายบริหารในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ มีสว่ นช่วยในการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุ
เป้ าหมายตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โดยนากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุม
ภายใน เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ดุ
1. การควบคุมภายในองค์กร (control environment)
บริษัทฯ จัดให้มกี ารกาหนดโครงสร้างองค์กร และอานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบตั ิงาน ระเบียบข้อบังคับในการ
ทางาน คู่มอื พนักงานพร้อมบทลงโทษไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูอ้ นุ มตั ิ
ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อป้ องกันความขัด แย้งทางผลประโยชน์ และเป็ นการถ่วงดุล
อานาจซึง่ กันและกัน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
ให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตรวจสอบการ
ทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การตรวจสอบกลไกการทางานเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
นอกจากนี้ บริษัทได้มกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็ นประจาทุกปี และรายงานผลการประเมินดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนัน้ จึงนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
2. การประเมิ นความเสี่ยง (risk assessment)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในปั จจัยความเสีย่ งทัง้ จากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งอย่างสม่ าเสมอ เกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษัท
และการเปลีย่ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กรทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ สาหรับ
ความเสีย่ งในด้านอื่นๆ ที่เป็ นความเสีย่ งเฉพาะด้าน จะอยู่ในความดูแลของผูบ้ ริหารสูงสุดของฝ่ ายงานต่างๆ ใน
การพิจารณา ติดตาม ดูแล ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีหน้าที่ในการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อบริหารจัดการกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในฝ่ ายงานของตนอย่างสม่าเสมอ
3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (control activities)
บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบาย และกระบวนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน กระบวนการดูแล และการใช้ทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ มีการกาหนดอานาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอานาจ
อนุมตั ใิ นแต่ละระดับไว้ชดั เจน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานการทางาน เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน และป้ องกันการทุจริต โดยสนับสนุ นให้พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสาร
หรือเบาะแสเมื่อพบเห็นหรือทราบว่า มีการปฏิ บตั ิหรือการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันผ่
่ านช่องทางที่
บริษทั ฯ กาหนด
บริษัทได้กาหนดนโยบาย และแผนการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ ที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องในยามทีเ่ กิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) และมีการทดสอบ
แผนดังกล่าวสม่าเสมอ
4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (information and communication)
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็ น
ปั จจุบนั รวมทัง้ มีความปลอดภัยของข้อมูล ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผล
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ข้อ มูล เพื่อ รองรับ การขยายตัว ทางธุ ร กิจ อย่ า งเหมาะสม และมีก ารน าเสนอข้อ มู ลสารสนเทศที่จ าเป็ น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผูบ้ ริหารอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ จากฝ่ ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และ
ระบบ Intranet ของบริษทั ฯ รวมถึงจัดให้มชี ่องทางการสื่อสารให้บุคคลต่างๆ ทัง้ ภายในบริษทั ฯ และหน่ วยงาน
ภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันผ่
่ านช่องทางทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
5. ระบบการติ ดตาม (monitoring Activities)
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การ
ปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สนิ บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานเปรียบเทียบรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ น
ประจาทุกเดือน ฝ่ ายตรวจสอบซึ่งขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานงาน และ
กระบวนการต่างๆ เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุ มภายใน และระบบการ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ รายงานข้อบกพร่อง พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขของแต่ละประเภทธุรกิจ และ
ฝ่ ายงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การดาเนินงานของบริษทั ฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทฯ
เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของบริษทั
บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ โดยผูร้ บั ผิดชอบในฝ่ าย
งานทีร่ บั ผิดชอบ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบการปฏิบตั ิ และรายงานผลอย่างเป็ นอิสระต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯมีการประชุมรวม 4 ครัง้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั พอใจระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่
โดยผลจากการตรวจสอบเท่าทีป่ รากฏจากหลักฐาน
เอกสารทีต่ รวจสอบได้ ไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ กฎหมายหรือผิดข้อบังคับแต่อย่างใด การปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ พลาดที่
ไม่ใช่สาระสาคัญ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ฝ่ายจัดการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบและดาเนินการ
แก้ไขแล้ว
11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั มอบหมายให้ นส.ไพรินทร์ เอียดจันทร์ ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากยังไม่มหี วั หน้างานตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้ การ
พิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั จะต้องผ่าน
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งแห่ง โดยทีบ่ ุคคลหรือกิจการนัน้ มีอานาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ น
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั บริษทั ร่วมและบุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึง่ มีอทิ ธิพล
อย่างเป็ นสาระสาคัญเหนือกิจการ
ผูบ้ ริหารสาคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริษทั ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลเหล่านัน้ ถือเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ อาจมีขน้ึ ได้ตอ้ งคานึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
กิจการมีครอบครัวทองแตง เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยถือหุน้ ร้อยละ 18.08 ของจานวนทุนจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ทบ่ี ริษทั มีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้

ชื่อบุคคลหรือกิ จการ

ประเทศที่จดั ตัง้
/
สัญชาติ

บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอสจีเอฟ จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์
จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
(นครราชสีมา) จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
(เชียงใหม่) จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (ชลบุร)ี จากัด

ไทย
ไทย

บริษทั ดับบลิวทีเอช โฮลดิงส์ จากัด
บริษทั สานักกฎหมาย วิชยั ทองแตง
จากัด

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

ประเภทธุรกิ จ

ลักษณะความสัมพันธ์

รับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
ให้บริการประสานงานกับบุคคลต่างๆ
เรือ่ งการเงิน
เงินให้กยู้ มื หรือให้สนิ เชือ่ รายย่อยใน
จังหวัดนครราชสีมา
เงินให้กยู้ มื หรือให้สนิ เชือ่ รายย่อยใน
จังหวัดเชียงใหม่
เงินให้กยู้ มื หรือให้สนิ เชือ่ รายย่อยใน
จังหวัดชลบุร ี
ให้บริการด้านอาคารและสถานที่

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

ให้บริการทีป่ รึกษาทางกฎหมาย

ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยอดคงค้าง
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

บริษทั ย่อย
บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอสจีเอฟ จากัด
สินทรัพย์
เงินทดรองจ่ายค่าจัดตัง้ บริษทั
เงินทดรองจ่ายอื่น

-

-

140,197
128,801

140,197
-

หนี้สนิ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

-

-

84,657

-

-

-

6,400
15,100

6,400
-

บริษทั เอสจีเอฟ เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด
สินทรัพย์
เงินทดรองจ่ายค่าจัดตัง้ บริษทั
เงินทดรองจ่ายอื่น
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งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
หนี้สนิ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

-

-

3,485

-

-

-

28,830
20,719

28,830
-

บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (นครราชสีมา) จากัด
สินทรัพย์
เงินทดรองจ่ายค่าจัดตัง้ บริษทั
เงินทดรองจ่ายอื่น
หนี้สนิ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

-

-

17,425

-

-

-

29,005
21,158

29,005
-

-

-

17,918

-

สินทรัพย์
เงินทดรองจ่ายค่าจัดตัง้ บริษทั
เงินทดรองจ่ายอื่น

-

-

29,005
20,719

29,005
-

หนี้สนิ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

-

-

18,082

-

บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (เชียงใหม่) จากัด
สินทรัพย์
เงินทดรองจ่ายค่าจัดตัง้ บริษทั
เงินทดรองจ่ายอื่น
หนี้สนิ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (ชลบุร)ี จากัด

เงินกูย้ มื จากบริษทั ย่อย
รวม
เงินกูจ้ ากบริษทั ย่อยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.2 ต่อปี และครบกาหนดชาระเมือ่ ทวงถาม
บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอสจีเอฟ จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (นครราชสีมา) จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (เชียงใหม่) จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (ชลบุร)ี จากัด
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25,000,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
41,000,000

-

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ค่าใช้จ่ายกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบีย้ จ่ายแก่ :
บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอสจีเอฟ จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (นครราชสีมา) จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (เชียงใหม่) จากัด
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (ชลบุร)ี จากัด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

นโยบาย
การกาหนดราคา

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

-

84,657
3,485
17,425
17,918
18,082

-

งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

กิจการทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ร่วมกัน
บริษทั สานักกฎหมาย วิชยั ทองแตง จากัด
ค่าทีป่ รึกษาทางกฎหมาย

ตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกัน

600,000

600,000

บริษทั ดับบลิวทีเอช โฮลดิงส์ จากัด
ค่าเช่าอาคารและสถานที่
ค่าบริการ

ตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกัน
ตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกัน

1,701,000
1,184,400

1,440,000
1,080,000

12.1 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในการทารายการระหว่างบริษทั กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ บริษทั ใช้หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงิน อัตรา
ดอกเบีย้ และเงื่อนไขทีส่ าคัญตามมาตรฐานการให้สนิ เชื่อของบริษทั เช่นเดียวกับลูกค้าของบริษทั โดยทัวๆ
่
ไป โดยมีการนาเสนอเพื่อพิจารณาเป็ นขัน้ ตอนตามขนาดของรายการ และผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ น
เกีย่ วข้องมีการชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทป่ี ระชุมทราบ และไม่มสี ว่ นพิจารณาอนุมตั ใิ นเรื่องดังกล่าว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวข้างต้นว่า เป็ นการเช่าอาคารตามปกติใน
อัตราเดียวกับลูกค้ารายอื่น ส่วนค่าทีป่ รึกษากฎหมาย เป็ นค่าใช้จ่ายทีต่ ่ากว่าการใช้บริการจากบริษทั ที่
ปรึกษากฎหมายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงไม่มขี อ้ สังเกตใดในเรื่องนี้
12.2 นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั มีการกาหนดหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นในรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย
(รายละเอียดตามนโยบายการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันใน website ของบริษทั : www.sgfcap.com)
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
13.1 ตารางสรุปงบการเงิน
รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้องทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี -สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ ทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
ลูกหนี้สนิ เชื่อส่วนบุคคลทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื ทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระผูกพัน
ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ - สุทธิ
ลูกหนี้สนิ เชื่อส่วนบุคคล - สุทธิ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซือ้ ลูกหนี้ สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี )
งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

23.86
579.82

1.54
37.33

28.36
215.66

1.76
13.36

62.80
160.55

2.94
7.52

38.73

2.49

2.52

0.15

-

-

0.00

62.58

3.88

199.41

9.33

4.62

0.30

3.76

0.23

3.03

0.14

651.47
4.50
1,302.99

41.95
0.29
83.90

299.90
6.82
619.60

18.57
0.42
38.37

267.13
12.75
705.67

12.50
0.60
33.03

0.00
6.50
3.20
187.63
-

0.00
0.42
0.00
0.00
0.21
12.08
0.00

1.00
152.35
307.92
1.60
435.51
-

0.06
9.43
0.00
19.07
0.10
26.97
0.00

24.11
3.16
945.00
0.13
361.88
-

1.13
0.15
44.24
0.01
16.94
-

0.96
12.41
38.84
0.53

0.00
0.00
0.06
0.80
0.00
2.50
0.03

8.54
1.71
5.78
42.39
4.86
30.86
2.60

0.53
0.11
0.36
2.63
0.30
1.91
0.16

0.25
0.12
16.88
39.27
6.39
29.07
4.15

0.01
0.01
0.79
1.83
0.30
1.36
0.19
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

รายการ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั อื่น
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้ ทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
เจ้าหนี้เงินประกัน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคล/กิจการอื่น
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้ - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีอ่ อกชาระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ จานวน 40 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ บุรมิ สิทธิ จานวน 4 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 1.25 บาท
หุน้ สามัญ จานวน 13,100,000,000 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ จานวน 1,310,000,000 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 1.25 บาท
ส่วนต่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ ทีห่ มดอายุ
กาไร (ขาดทุน)สะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
250.07
16.10
1,553.06
100.00

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบ (งบปี )
งบตรวจสอบ (งบปี )
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
995.12
61.63 1,430.41
66.96
1,614.73
100.00 2,136.08 100.00

2.36
9.45

0.15
0.61

9.45

0.00
0.59

74.75

3.50

1.56
10.06
3.69
15.37
42.49

0.10
0.65
0.24
0.99
2.74

1.41
21.74
4.26
28.79
65.66

0.09
1.35
0.26
1.78
4.07

1.02
16.85
4.38
44.81
141.81

0.05
0.79
0.20
2.10
6.64

0.93
5.42
6.35
48.84

0.00
0.06
0.35
0.41
3.14

6.36
5.78
12.14
77.80

0.00
0.39
0.36
0.75
4.82

261.19
4.54
5.27
271.00
412.81

12.23
0.21
0.25
12.69
19.33

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

1,637.50
76.63
9.32
(0.18)
1,723.27
2,136.08

76.66
3.59
0.43
(0.01)
80.67
100.00

6,550.00

(4,647.07)
49.57
(448.28)
1,504.22
1,553.06

421.75

(299.22)
3.19
(28.86)
96.86
100.00

หน้า 3 - 47

6,550.00

(4,647.06)
49.57
(415.68)
0.10
1,536.93
1,614.73

405.64

(287.79)
3.07
(25.75)
0.01
95.18
100.00

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ

รายได้จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ต้นทุนทางการเงิ น
กาไรขันต้
้ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนิ นงาน
กลับรายการหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้อ่นื
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท)

งบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ
งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 12 เดือน
สาหรับงวด 12 เดือน สาหรับงวด 12 เดือน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2560
31 ธค. 2561
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
106.04
100.00 146.77 100.00 465.96 100.00
102.08
96.27 143.03
97.45 452.49
97.11
3.96
3.73
3.74
2.55
13.47
2.89
1.00
0.94
0.93
0.63
7.00
1.50
105.04
99.06 145.84
99.37 458.96
98.50
38.65
36.45 114.90
78.28 195.61
41.98
49.34
10.59
2.17
2.04
3.93
2.68
2.07
0.44
9.69
9.14
15.07
10.27
17.58
3.77
1.25
0.85
6.70
1.44
50.50
47.62 135.15
92.08 271.30
58.22
54.54
51.44
10.69
7.28 187.66
40.27
0.55
0.51
32.51
22.15
9.67
9.12
7.02
4.78
17.82
3.82
64.76
61.07
50.22
34.22 205.48
44.10
27.65
26.07 (17.62) (12.00) (18.86)
(4.05)
92.41
87.14
32.60
22.21 186.62
40.05
0.0071

0.0025

0.1425

13.2งบกระแสเงินสด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
กลับรายการหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
กาไรจากการมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเพือ่ ค้า
ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ รอการขาย
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งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2560
31 ธค. 2561
ล้านบาท
ล้านบาท

64.76

50.22

205.48

1.45
0.55
(9.27)
-

4.41
(32.51)
(4.84)
0.38
0.86

8.14
49.34
(2.49)
3.88
2.98

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
รายการ
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบีย้
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
0.42
(102.08)
1.00

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้สนิ เชือ่ ส่วนบุคคล
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้เงินประกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสด(จ่าย)รับจากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบีย้
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินฝากทีต่ ดิ ภาระผูกพัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการอื่น
เงินสดรับจากหุน้ กู้
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งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2560
31 ธค. 2561
ล้านบาท
ล้านบาท
(5.61)
(1.85)
(0.29)
(9.33)
0.49
2.98
(143.03)
(452.49)
0.93
7.00

(43.18)

(124.94)

(190.40)

(28.89)
0.83
(301.03)
(1.39)
(0.14)

33.71
(417.50)
1.52
1.67
(2.92)
(8.54)
(6.07)
(2.07)

159.34
(814.15)
1.73
96.08
(5.27)
2.83
(17.96)
(1.55)

2.86
5.22
-

11.68
16.28
-

(4.89)
14.96
(3.85)

(365.72)
65.79
(0.43)
(3.32)
(303.68)

(497.17)
183.20
(0.36)
(16.08)
(330.42)

(763.14)
450.71
(4.22)
(15.16)
(331.81)

(0.00)
279.97
(3.88)
0.30
276.38

(1.00)
369.00
(24.85)
2.25
(5.05)
340.35

(23.11)
57.60
7.13
(6.54)
1.64
(2.06)
34.66

(5.72)
-

(2.36)
-

(0.00)
73.98
259.81

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
(0.51)
(6.23)

รายการ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อ
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ จากการซื้อ
กิจการ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายงวด

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2560
31 ธค. 2561
ล้านบาท
ล้านบาท
(3.07)
(2.21)
(5.43)
331.58

(33.52)

4.50

34.43

57.37
23.86

23.86
28.36

28.36
62.79

13.3อัตราส่วนทางการเงิน
งวดปี สิ้ นสุด (12 เดือน)
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทา
กาไร
อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนคุณภาพสิ นทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
อัตราส่วนหนี้สญ
ู ต่อสินเชื่อรวม

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 61

เท่า

30.67

9.44

4.98

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

99.06%
87.14%
6.98%

99.37%
22.21%
2.12%

98.50%
40.05%
10.83%

ร้อยละ

6.16%

2.02%

8.74%

เท่า
เท่า
เท่า

0.03
0.02
65.41

0.05
0.01
55.02

0.24
0.20
30.34

ร้อยละ
ร้อยละ

44.64%
0.34%

33.58%
1.69%

21.80%
2.17%

14. การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
2561 Executive Summary: งบกาไรขาดทุนประจาปี
 บริษทั มีรายได้รวม 483.8 ล้านบาท: เติบโตจากปี 2560 ทีม่ รี ายได้ 153.8 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 214.6%
รายได้แยกเป็ น
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
1. รายได้จ ากธุ ร กิจ สิน เชื่อ รายย่ อ ย มีร ายได้ด อกเบี้ย 165.6 ล้า นบาท เติบ โต 218.0% และรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการจานวน 13.5 ล้านบาท รวมเป็ น 179.0 ล้านบาท เติบโต 220.8%
2. รายได้จากธุรกิจสินเชื่อเดิมจานวน 286.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 215.8% เนื่องจากมีรายได้จากการรับชาระ
หนี้จากลูกหนี้ทบ่ี ริษทั มีการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญแล้วทัง้ จานวน เป็ นจานวน 230.3 ล้านบาท
 ยอดสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยทีป่ ล่อยในปี 2561 มีจานวน 973.3 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ซึง่ มีจานวน 396.7
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 145.3% โดยในไตรมาส 4 มียอดสินเชื่อทีป่ ล่อยใหม่ 241.4 ล้านบาท โดยบริษทั มีนโยบาย
ปล่อยสินเชื่อควบคู่ไปกับการติดตามหนี้ เพื่อควบคุม NPL ให้อยู่ในเกณฑ์
 รายได้รวมแยกตามธุรกิจ แสดงดังตาราง
หน่วย: พันบาท
สิ นเชื่อเดิ ม

ปี 2560

รายได้ดอกเบีย
้ จากลูกหนี้จากการซือ
้ สิทธิเ รีย กร้อง
รายได้ดอกเบีย
้ จากลูกหนี้สน
ิ เชื่อส่วนบุคคล
รายได้ดอกเบีย
้ จากลูกหนี้เ งินให้กย
ู้ ืม (SME loan)
รวม

ปี 2561

เปลีย่ นแปลง

%

2,297.8
1,960.6
86,529.6
90,788.1

237,398.4
1,232.3
48,072.1
286,702.8

235,100.6
(728.4)
(38,457.5)
195,914.7

10231.3%
-37.1%
-44.4%

12,289.2
39,767.9
52,057.1

7,167.1
158,397.7
165,564.7

(5,122.2)
118,629.8
113,507.6

-41.7%
298.3%

142,845.2
3,744.2
185.3
7,020.8

452,267.5
13,471.8
220.1
17,823.1

309,422.3
9,727.6
34.9
10,802.2

216.6%
259.8%
18.8%
153.9%

215.8%

สิ นเชื่อรายย่อย (ธุรกิ จ ใหม่)
รายได้ดอกเบีย
้ จากลูกหนี้เ งินให้กย
ู้ ืมจากการซือ
้ ลูกหนี้
รายได้ดอกเบีย
้ จากลูกหนี้เ ช่าซือ
้
รวม
รายได้ดอกเบีย
้ จากสินเชื่อรวม
รายได้ค่าธรรมเนีย มและบริการ
รายได้ดอกเบีย
้ อืน
่ ๆ
รายได้อน
่ื

218.0%

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 195.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ทีม่ คี ่าใช้จ่าย 114.9 ล้านบาทคิด
เป็ นเพิม่ ขึน้ 70.0% เนื่องจากในปี 2561 มีพนักงานเพิม่ ขึน้ จาก 286 คนในปี 2560 เป็ น 332 คน และมี
ค่าใช้จ่ายพิเศษหลายรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (3.3%) จากการรับชาระหนี้โอนสิทธิเรียกร้อง
จานวน 181 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายชดเชยในการเลิกจ้างพนักงานจานวน 4.1 ล้านบาท เป็ นต้น (อย่างไรก็ตาม
หากเปรียบเทียบรายไตรมาส จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 4 ปี 2561 มีจานวน 44.2
ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 ทีม่ คี ่าใช้จ่าย 51.2 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง 13.7%)
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร 19.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ซึง่ มีค่าใช้จ่ายที่ 19.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
0.6 ล้านบาทคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 3.4%
 หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2561 มีจานวน 49.3 ล้านบาท มากกว่าปี 2560 ซึง่ มีการโอนกลับรายการหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 32.5 ล้านบาท ดังรายการต่อไปนี้
 ในปี 2560 มีการโอนกลับรายการการตัง้ สารองลูกหนี้ จากการซือ้ สิทธิเรียกร้องรายหนึ่งที่บริษัทเคยตัง้
สารองไว้เต็มจานวน เป็ นจานวนเงิน 147.7 ล้านบาท จากทีศ่ าลฎีกาได้พพิ ากษาให้บริษทั ชนะคดี และมี
คาสังให้
่ บริษัทมีสทิ ธิในการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ ซึ่งหนี้ดงั กล่าว ในปี 2561 บริษัทได้รบั ชาระหนี้
ครบถ้วนแล้ว
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
 ในปี 2561 มีการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รายย่อยจานวน 43.2 ล้านบาท ซึง่
การตัง้ สารองดังกล่าว เพื่อเตรียมการรองรับมาตรฐาน IFRS9 ทีจ่ ะบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ โดยบริษทั
ได้ทยอยเพิม่ ความเข้มข้นในการตัง้ สารองเป็ นพิเศษ เพื่อให้สดั ส่วนสารองต่อหนี้ NPL อยู่ในระดับสูง
พร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้เพียงพอต่อสัดส่วนของ NPL และมีการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับลูกหนี้อ่นื ๆ อีกรวม 6.1 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงิน 7.00 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ซึง่ มีจานวน 0.93 ล้านบาท คิดเป็ น 653.4% เนื่องจาก
บริษทั มีการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินและมีการออกหุน้ กูเ้ พื่อขยายสินเชื่อเพิม่ เติม
 มีการบันทึกภาษีเงินได้จานวน 18.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 1.2 ล้านบาท
 ผลการดาเนินงาน มีกาไรก่อนบันทึกภาษีเงินได้จานวน 205.5 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 ซึง่ มีกาไรจานวน 50.2
ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 309.2% เนื่องจากบริษทั มีรายได้พเิ ศษจากการจัดเก็บหนี้ NPL ได้ บริษทั มีกาไรสุทธิ
จานวน 186.6 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 ซึง่ มีกาไรสุทธิ 32.6 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 472.4%
2561 Executive Summary: งบดุล
หน่ วย: ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่า
ลูกหนี้
ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื (SME loan)
ลูกหนีเ้ ช่าซือ้
ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื จากการซือ้ ลูกหนี้
ลูกหนีจ้ ากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
ลูกหนีส้ นิ เชือ่ ส่วนบุคคล
ที่ดนิ อาคารและอุ ปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ชนิดอื่นๆ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น

Q1/2561
421.4
1,150.7
668.7
467.8
4.4
4.7
5.0
42.5
30.9
28.9
1,674.5

%Asset Q2/2561
25.2%
282.3
68.7% 1,390.1
39.9%
662.1
27.9%
713.6
0.3%
4.3
0.3%
5.8
0.3%
4.3
2.5%
43.3
1.8%
35.0
1.7%
29.5
1,780.2

92.4 5.5%
1,583.1 94.5%

97.3
1,682.8

%Asset Q3/2561 %Asset Q4/2561 %Asset
15.9%
51.2
2.8%
223.3 10.5%
78.1%
1,638.9 91.0% 1,780.0 83.3%
37.2%
651.6 36.2%
629.0 29.4%
40.1%
975.9 54.2% 1,144.4 53.6%
0.2%
2.2
0.1%
0.3
0.0%
0.3%
4.7
0.3%
3.2
0.1%
0.2%
4.5
0.2%
3.2
0.1%
2.4%
40.9
2.3%
39.3
1.8%
2.0%
35.5
2.0%
29.1
1.4%
1.7%
35.0
1.9%
64.4
3.0%
1,801.5
2,136.1
5.5%
94.5%

100.5
1,701.0

5.6%
94.4%

412.8
1,723.3

19.3%
80.7%



ลูกหนี้สนิ เชื่อรายย่อยคงค้าง (เช่าซือ้ ) จานวน 1,144.4 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาส 3/2561 จานวน 168.5
ล้านบาท คิดเป็ น +17.3% จากการขยายสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยผ่านสาขาและระบบผูแ้ นะนาการขายของบริษทั



ลูกหนี้สนิ เชื่อเงินกู้ SME คงค้าง จานวน 629.0 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2561 จานวน 22.6 ล้านบาท
จากการรับชาระหนี้



เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ 223.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 3/2561 จานวน 172.1 ล้านบาท จากการ
กูย้ มื เงินโดยการออกตั ๋ว B/E และหุน้ กู้ เพื่อนามาขยายสินเชื่อรายย่อยมากขึน้
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)


หนี้สนิ รวม 412.8 ล้านบาท หรือ D/E = 0.240 เท่า โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูเ้ พื่อรองรับการขยายธุรกิจ
สินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อย ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,723.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 22.2 ล้านบาท จากกาไรสุทธิในไตรมาส
4/2561

ธุรกิ จสิ นเชื่อรายย่อย
 ปั จจุบนั บริษทั เปิ ดสาขาทางการเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยแล้ว 41 สาขา และมีผแู้ นะนาการขาย
มากกว่า 1,000 ราย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีช่ ่วยทาให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงบริการของบริษทั ได้ง่ายขึน้
ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการชาระหนี้และยอดหนี้คงค้างด้วยตนเอง พนักงานสามารถส่งงาน และสังงาน
่
ผ่านสือ่ อิเลคทรอนิคส์ซง่ึ ทาให้การทางานเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ มีทมี งานผูม้ ี
ประสบการณ์ในธุรกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีร่ องรับการปล่อยสินเชื่อและการติดตามหนี้
 บริษทั มีการเพิม่ บุคลากรจาก 286 คนในปี 2560 เป็ น 332 คน ณ สิน้ ปี 2561 โดยเป็ นบุคลากรประจาทีส่ าขา
252 คน กระจายครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการทัวประเทศ
่
และมีผแู้ นะนาการขาย (ซึง่ ไม่ใช่พนักงานประจา)
มากกว่า 1,000 ราย โดยบริษทั มีนโยบายชะลอการเปิ ดสาขาใหม่ และการรับพนักงานเพิม่ เพื่อควบคุม
ค่าใช้จ่าย แต่เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการขายและการติดตามหนี้เพื่อควบคุมคุณภาพหนี้ให้เกิด NPL น้อย
ทีส่ ดุ
 คุณภาพลูกหนี้ บริษทั ให้ความสาคัญกับการบริหารคุณภาพลูกหนี้ ให้มี NPL น้อยทีส่ ดุ โดย ณ สิน้ ปี 2561
บริษทั มีลกู หนี้สนิ เชื่อรายย่อยทีค่ า้ งชาระเกิน 3 งวด เท่ากับ 2.8% ลดลงจากไตรมาส 3/2561 ซึง่ มีลกู หนี้คา้ ง
ชาระเกิน 3 งวด เท่ากับ 3.9%
อายุหนี้
ล้านบาท %

ไม่คา้ งชาระและค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 1 เดือนถึง 3 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
ค้างชาระเกิน 12 เดือน

976.5
159.8
22.3
7.9
2.2
1,168.8

83.5%
13.7%
1.9%
0.7%
0.2%

โดยงบการเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ 98.50% และ
40.05% ตามลาดับซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีล่ ดลงกว่าปี 2560 โดยอัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นของบริษทั ค่อนข้างสูงเนื่องจากในปี
2561 บริษทั เริม่ มีหนี้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินในช่วงไตรมาส 4 ทาให้ตน้ ทุนทางการเงินต่า บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพ
คล่อง (Current Ratio) ในปี 2561 อยู่ท่ี 4.98 ลดลงกว่าปี 2560 ซึง่ อยู่ท่ี 9.44 เนื่องจากในปี 2561 มีหนี้สนิ หมุนเวียน
เพิม่ ขึน้ จากการกูย้ มื ทาให้อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลง
สาหรับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในปี
2561 เท่ากับ 0.24 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ซึง่ อยู่ท่ี 0.05 เท่า
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
(หน่วย: ล้านบาท)
กิ จกรรม

ปี 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าต้นปี

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

43.98

57.37

23.86

28.36

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน

(256.18)

(303.67)

(330.41)

(331.81)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

(850.40)

276.38

340.35

34.66

1,119.97

(6.22)

(5.44)

331.57

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าปลายปี
57.37
23.86
28.36
62.80
ในปี 2561 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 331.81 ล้านบาทจากการขยายสินเชื่อ และมี
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จากการออกหุน้ กู้ เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนมาเพือ่ ใช้ในการขยายธุรกิจของ
บริษทั
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1,723.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน
186.34 ล้านบาทจากกาไรสุทธิของบริษทั โดยมีกาไรสะสมจานวน 76.63 ล้านบาท และสารองตามกฎหมายจานวน
9.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ซึง่ มีขาดทุนสะสมจานวน 415.68 ล้านบาท
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บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษทั ฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษทั ฯขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอ ย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และ
บริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัท ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญทัง้ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้ว นแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ฯได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และ
บริษทั ฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาผิดทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการ
เงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทั ฯได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ฯได้มอบหมายให้ นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่
มีลายมือชื่อของ นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร กากับไว้ บริษทั ฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯได้รบั รองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการบริษทั

…………………………………..

2. นางรัชนีกร จินตกานนท์

กรรมการ

…………………………………..

3. นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

.................................................

ผูร้ บั มอบอานาจ นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

…………………………………..

1. นายวิเศษ ภานุทตั

รายละเอีย ดเกี่ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และเลขานุก ารบริ ษัท
1. ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริ ษัท
ชื่อ -สกุล /
อายุ
คุณวุฒิท าง
ตําแหน่ ง
การศึก ษา
1. นายวิเศษ ภานุทตั
75 บริ หารการจัดการมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการบริ ษัท
สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(เอกสารแนบ 1)
สัดส่วนการถือ
หุน
้

ทางครอบคร ัว

-

-

-

-

ความส ัมพันธ ์

ประกาศนียบัตร DAP, DCP
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2. นายชวลิต สาลีผล
ประธานกรรมการบริ หาร,
กรรมการ
(ลาออกวันที่ 31 กรกฏาคม 2561)

3.นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

70 M.B.A
มหาวิทยาลัยรังสิต
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ประกาศนียบัตร DAP
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

59 ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ ค สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นิวยอร์ ค สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตร DAP

62,363,300

-

ช่ วงเวลา
2560-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2560-2561
2542-2560
2553-2559
2546-2554
2558-ปั จจุบนั
2544-ปั จจุบนั
2560-2561
2554-2560
2555-2557
2554-2556
2549-2556
2552-2553
2551-2554
2552-2553
2550-2554
2547-2552
2546-2554
2560-ปั จจุบนั
2557-2558
2557-2558
2557-2558
2557-2558

ประสบการณ์ ก ารทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุร กิจ
ประธานกรรมการบริ ษัท
บมจ. บลิสเทล
ประธานกรรมการบริ ษัท
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บจ. มาสด้ า ชลบุรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.สโตนวัน
รองประธานกรรมการบริ ษัท
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สินมัน่ คงประกันภัย
ประธานกรรมการบริ ษัท
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
บมจ.ประสิทธิ์พฒ
ั นา,
กรรมการอิสระ
เครื อโรงพยาบาลพญาไท
กรรมการ
บจ. บลิสไทย แอสเสท
ประธานกรรมการบริ ษัท
บจ. เอสจีบีแอสโซซิเอทส์
ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
บมจ.โซลูชนั่ คอนเนอร์ (1998)
ั นา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ประสิทธิ์พฒ
กรรมการ
บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3
กรรมการและรักษาการผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ
อนุกรรมการ
สนง.คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
บมจ. ทีโอที
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.โรงพยาบาลศรี ราชานคร
กรรมการ
บจ.ชาญปรี ดาอินเตอร์ เนชัน่ แนล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
กรรมการ
บจ.เอแคป คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส
กรรมการ
บจ.เอแคป คอนซัลติ ้ง
กรรมการ
บจ.โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์
กรรมการ
บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชัน่

รายละเอีย ดเกี่ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และเลขานุก ารบริ ษัท
1. ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริ ษัท
ชื่อ -สกุล /
อายุ
คุณวุฒิท าง
ตําแหน่ ง
การศึก ษา
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

4. นายพินิจ วุฒิพนั ธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

71 บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร DAP, DCP
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

5. นางรัชนีกร จินตกานนท์
กรรมการ

49 Master’s degree in Business Administration
(MBA) with a major in Finance San
Francisco State University, CA, U.S.A
ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DAP
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
58 เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนิตบิ ณ
ั ฑิตยสภา
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
59 เนติบณ
ั ฑิตไทย 2524 (สมัย 34)
ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
ประกาศนียบัตร DAP
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

6. นางศุภณัฐ พงษ์ เสริ ม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์ พงษ์ พนั ธุ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

(เอกสารแนบ 1)
สัดส่วนการถือ
หุน
้

ทางครอบคร ัว

-

-

29,165,000

-

ความส ัมพันธ ์

ช่ วงเวลา
2557-2558
2550-2558
2543-2558
2550-2556
2556-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2546-2561
2553-2554
2552-2554
2552-2553
2558-ปั จจุบนั
2557-2558
2554-2556
2545-2546
2544-2545

-

-

-

-

2547-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2550-2552
2548-2550
2546-2547
2554-ปั จจุบนั
2548-2554
2548-2554
2553-2554

ประสบการณ์ ก ารทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุร กิจ
กรรมการ
บบส.เอแคป (เอเชีย)
กรรมการ
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี่
กรรมการ
บจ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอช
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
ผู้ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บจ.เปาโลเมดิค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินผล
สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ
กรรมการ
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อาร์ พีซีจี
กรรมการ
บมจ.โซลูชนั่ คอนเนอร์ (1998)
บลจ. แอสเซทพลัส
ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส สายงานการลงทุน
และพัฒนา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส สายงานการ
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
พัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการประจําสํานักประธานเจ้ าหน้ า
บมจ.ประสิทธิ์พฒ
ั นา,
ที่บริ หารและผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมาย
เครื อโรงพยาบาลพญาไท
กรรมการ
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
กรรมการ
บมจ.โรงพยาบาลศรี ราชานคร
กรรมการ
บจ. เปาโลเมดิค
กรรมการ
บจ.บิ๊ก ดีเวลลอปเม้ นท์ แพลนเนอร์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
กรรมการ
บมจ.ไดโดมอน กรุ๊ป
กรรมการ
บมจ.ศูนย์การแพทย์ไทย
กรรมการ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง

รายละเอีย ดเกี่ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และเลขานุก ารบริ ษัท
1. ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริ ษัท
ชื่อ -สกุล /
อายุ
คุณวุฒิท าง
สัดส่วนการถือ
หุน
้
ตําแหน่ ง
การศึก ษา
8. นายยรรยง ศิริพนั ธ์
73 ปริ ญญาโท บริ หารด้ านกฎหมาย
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเคโอะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบตั รด้ านภาษาอังกฤษและการบริ หาร
มหาวิทยาลัยแคนเบอร่ า ประเทศออสเตรเลีย
9. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว
69 Master of Commerce (Hons)
กรรมการ
University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
Bachelor of Science (Hons)
University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
ประกาศนียบัตร DAP, DCP, AACP, RCC, RCP, RNG, ACEP
10. นายเกริ กเกียรติ กู้เกียรตินนั ท์
กรรมการผู้จดั การ สายธุรกิจ
(ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2562)
11. นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั กิ าร
สินเชื่อ

59 Mini M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(นิด้า)
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
49 Master of Science in Administration, Boston
Massachusetts, U.S.A.
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

-

-

(เอกสารแนบ 1)
ความส ัมพันธ ์
ทางครอบคร ัว

-

-

-

-

ประสบการณ์ ก ารทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุร กิจ
2559-ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
2554-2555 กรรมการ
บจ. เปาโลเมดิค

2561-ปั จจุบนั กรรมการ
2561-ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2557-ปั จจุบนั ที่ปรึกษาอาวุโส
2552-2560
2553-2554
2560-2562
2557-2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ สายธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาด
และกิจการสาขา
2554-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานสินเชื่อ
2560-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั กิ ารสินเชื่อ
2558-2559 กรรมการผู้จดั การ
2547-2558

12. นางสาวอภิญญา บริ เวชชานนท์
49 บธบ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม)
เลขานุการบริ ษัท/ ผู้อํานวยการอาวุโส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

-

-

59 นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
13. นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผู้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายบริ หารหนี ้

-

-

2560-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2551-2560
2547-2553
2540-2551
2543-2551
2560-ปั จจุบนั
2557 – 2560

บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
บมจ.บลิส-เทล
สถาบันส่งเสริ มการจัดการทรัพยากร
และสิง่ แวดล้ อมไทย
บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่
บมจ.กสท โทรคมนาคม
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
บมจ.อามานะฮ์ ลิสซิ่ง

บมจ.อามานะฮ์ ลิสซิ่ง
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
บจ.แคปปิ ตอล โอเค และ บจ. โกลบอล
เซอร์ วิส เซนเตอร์
ผู้บริ หารระดับสูง ฝ่ ายการตลาดและการขาย
บจ.แคปปิ ตอล โอเค และ บจ. โกลบอล
เซอร์ วิส เซนเตอร์
ผู้อํานวยการอาวุโส (ฝ่ ายการเงิน,บุคคล, ธุรการ) บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
เลขานุการบริ ษัท
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
ผู้จดั การอาวุโส (ฝ่ ายสารสนเทศ, บริ หาร)
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
กรรมการ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
ผู้จดั การฝ่ ายสารสนเทศ
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
รักษาการผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารหนี ้
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หารหนี ้พิเศษ โซน 1 บมจ. ฐิ ตกิ ร

รายละเอีย ดเกี่ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และเลขานุก ารบริ ษัท
1. ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และเลขานุการบริ ษัท
ชื่อ -สกุล /
อายุ
คุณวุฒิท าง
ตําแหน่ ง
การศึก ษา

14. นางสาววิภาจรี ธนูเศรษฐ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(ลาออกวันที่ 30 กันยายน 2561)
15. นางรสสุคนธ์ แย้ มกสิกร
ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี

(เอกสารแนบ 1)
สัดส่วนการถือ
หุน
้

ทางครอบคร ัว

49 ศศป. (การบัญชี)
สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา

-

-

46 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศิลปศาสตร์ (การบัญชี)
สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา

-

-

ความส ัมพันธ ์

หมายเหตุ ! ข้ อ มูล ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี ้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
(3) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ช่ วงเวลา
2556 – 2557
2553 – 2556
2551 – 2553
2560-2561
2545-2560
2542-2544
2561-ปั จจุบนั
2560-2561
2547 - 2559
2545 - 2547
2536 - 2545

ประสบการณ์ ก ารทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุร กิจ
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร 1
บมจ. ฐิ ตกิ ร
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หารหนี ้พิเศษภูมิภาค บมจ. ฐิ ตกิ ร
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริ หารหนี ้พิเศษส่วนกลาบมจ. ฐิ ตกิ ร
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ ง
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชี
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
บจ. แซม คอนเซาท์ติ ้งกรุ๊ป
หัวหน้ าส่วน ฝ่ ายบัญชี
บจ. เทเลอินโฟ มีเดีย

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริ ษทั
รายชื่อ
1. นายวิเศษ ภานุทตั
2. นางรัชนีกร จินตกานนท์
3. นายวิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
4. นายพิพฒ
ั น์ อินทร์พงษ์พนั ธุ์
5. นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ์
6. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม
7. นายยรรยง ศิรพิ นั ธ์
8. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว
9. นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์
10. นายพรศักดิ ์ กิรณโสภณ
11. นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์
12. นางรสสุคนธ์ แย้มกสิกร
หมายเหตุ
x = ประธานกรรมการ
## = ประธานกรรมการตรวจสอบ
xx = ประธานกรรมการบริหาร
@ = รองประธานกรรมการ

SGF
Capital
x
/, !!
//, !!, /
+,#
+ , ##
+,#
/,+
/
O
&
$, &
&

!! = กรรมการบริหาร
+ = กรรมการอิสระ
// = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
O = กรรมการผูจ้ ดั การ

SGFAMC

SGF Service
Management

x
/

x
/
/

/ = กรรมการ
# = กรรมการตรวจสอบ
$ = เลขานุการบริษทั
& = ผูอ้ านวยการอาวุโส

บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
พนักงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้ปฏิบตั งิ านเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางสุกญ
ั ญา จันทร์เทพ
ลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ตาแหน่ ง
: ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
อายุ
: 54 ปี
การศึกษา
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์
: 2560 – 2561
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
2553 – 2560
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บมจ.สยามเจเนอรัลแฟคตอริง่
2549 – 2553
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร บมจ.สยามเจเนอรัลแฟคตอริง่
2544 – 2549
หัวหน้าส่วน ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร บมจ.สยามเจเนอรัลแฟคตอริง่
2540 – 2544
หัวหน้าหน่วย ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร บมจ.สยามเจเนอรัลแฟคตอริง่
ประวัติการฝึ กอบรม :
สัมมนา เรื่อง “ผูส้ อบบัญชีทม่ี คี ณ
ุ ภาพช่วยกรรมการตรวจสอบได้อย่างไร”
สัมมนา เรื่อง CAE Forum 2013 “Good Governance to Sustainable Development”
สัมมนา เรื่อง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : what the Board and Managements
should do”
สัมมนา เรื่อง “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของบริษทั จดทะเบียน”
อนึ่ง พนักงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้ปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายในต่อไป คือ นางสาวไพรินทร์ เอียดจันทร์
ตาแหน่ ง
: หัวหน้าส่วน ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
อายุ
: 27 ปี
การศึกษา
: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์
: 2561 - ปั จจุบนั หัวหน้าส่วนฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (มหาชน)
2559 – 2561 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล (มหาชน)
2558 – 2559 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)
ประวัติการฝึ กอบรม :
 หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร
 สัมมนา Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
 หลักสูตร การตรวจสอบภายในบูรณาการระบบขายและลูกหนี้
 TeamMate Thailand Seminar 2018
 IA Clinic หัวข้อ “Risks-based Audit Plan: New Areas IA Should Focus”
 หลักสูตร การจัดทารายงานการตรวจสอบ

