บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท จีแคปปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตลอดจนขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสารฉบับนี้
ทั้งนี้ ปจ จัยความเสี่ย งที่ระบุไวในหัวขอนี้มิไดเปนความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอ ยู ดังนั้นปจจัยความเสี่ย งอื่นๆ ที่ บริษั ทฯ มิได
รับทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทฯ เห็นวาเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบัน อาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจ หรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคตได
อนึ่ง ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดวา”
“เห็นวา” “อาจจะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือคําหรือขอความอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน หรือการ
คาดการณเกี่ยวกับแผนการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯนโยบายของรัฐบาล และอื่นๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางอยางมี
นัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนได
ปจจั ยความเสี่ยงในการประกอบธุร กิจของบริษัท ฯที่อาจมีผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัทฯตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน
ถึงแมธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เปนธุรกิจที่มีภาวะการแขงขันไมรุนแรงเทากับธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตและรถจักรยานยนต แตเนื่องจากธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไมไดอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชนเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน และไมจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากนัก จึงอาจ
ทําใหเกิดความเสี่ยงจากการที่มีคูแขงขันรายใหมเขามาดําเนินธุรกิจแขงขันไดในอนาคต อยางไรก็ตาม จากการที่ลูกคาหลัก
เปนกลุมเกษตรกร จึงทําใหธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน ที่ตอง
เขาถึงและเขาใจลูกคาในการที่จะกําหนด หลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อ การกําหนดงวดระยะเวลาการผอนชําระให
สอดคลองเหมาะสมกับอายุการใชงานของเครื่องจักรและฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเปนแหลงเงินในการชําระหนี้ของ
เกษตรกร เปนตน ดังนั้นการใหสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรจึงเปนอุปสรรคตอสถาบันการเงินขนาดใหญที่จะเขามา
ทําตลาดเนื่องจากถูกจํากัดดวยนโยบาย นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯมีประสบการณอยูในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตร มาเปนเวลายาวนานกวา 9 ปทําใหบริษัทฯมีระบบฐานขอมูลลูกคาซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน
มีความรูและประสบการณอันจะชวยใหบริษัทฯสามารถพิจารณาสินเชื่อไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการ
ทําการตลาดผานเครือขายของคูคาและเครือขายของพันธมิตรทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหบริษัทฯมีความไดเปรียบ
ผูประกอบการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรรายอื่นที่จะเขามาในอนาคต
1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯเปนธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งรายไดหลักของบริษัทฯจึงมาจาก
สวนตางของอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเชาซื้อที่บริษัทฯ กําหนดเปนอัตราที่แนนอน กับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของบริษัทฯที่ไดรับ
จากสถาบันการเงิน ซึ่งเปนอัตราลอยตัว ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยในกรณีที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวจะสงผลใหตนทุนทางการเงินของบริษัทฯปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเชาซื้อ
ของบริษัทฯถูกกําหนดใหคงที่ตลอดอายุสัญญาเชาซื้อ ดังนั้นแนวโนมการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงินยอมสงผลใหสวนตาง
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อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯลดลงได อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดมีนโยบายในการจัดกระแสเงินสดรับ (เงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน) และกระแสเงินสดจาย (สินเชื่อเชาซื้อ) อยางระมัดระวังเปนประจํา นอกจากนี้สัญญาเชาซื้อคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 มีอายุลูกหนี้ปกติเฉลี่ยถวงน้ําหนักคงเหลือประมาณ 0.94 ป บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูในระยะเวลาเฉลี่ยเพียงประมาณ 1 ป อยางไรก็ตาม บริษัทฯสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูจากการทําสัญญาเชาซื้อใหม ซึ่งจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อใหมเพื่อใหสอดคลองกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูในขณะนั้นไดจึงชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยไดในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันหาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกูมีแนวโนมที่ลดลง ก็จะสงผลใหบริษัทฯ มีรายไดที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
1.3 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรที่ยึดคืนมา
ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เกินวันครบกําหนดชําระ บริษัทฯจะดําเนินการสงหนังสือแจงเตือนพรอมคาปรับใหแก
ลูกหนี้ ขณะเดียวกันจะดําเนินการแจงเรื่องใหฝายลูกคาสัมพันธติดตอเขาพบลูกหนี้เพื่อเจรจาหาแนวทางแกไข แตหากไม
สามารถดําเนินการแกไขไดจึงจะเจรจาเพื่อใหลูกหนี้สงมอบเครื่องจักรกลการเกษตรคืน โดยลูกหนี้จะตองลงลายมือชื่อใน
เอกสาร “สงมอบทรัพยสินที่เชาซื้อ” ใหกับบริษัทฯเพื่อเปนหลักฐานวารับทราบ ทั้งนี้ในใบสงมอบเครื่องจักรกลการเกษตรที่
เชาซื้อจะระบุวาลูกหนี้ประสงคจะไถถอนรถคืนภายในกําหนดระยะเวลา 30วันหรือมีความประสงคใหขายทอดตลาด ซึ่ง
ลูกหนี้จะตองระบุสาเหตุที่ตองคืนรถ หลังจากนั้นบริษัทฯจึงนํารถกลับไปที่โรงงานของผูผลิตเพื่อรอการดําเนินการขาย
ทอดตลาด ซึ่งหากเลยระยะเวลาการไถถอนแลว บริษัทฯจะดําเนินการประกาศขายทอดตลาดใหกับผูที่สนใจที่ติดตอขอซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาว แตหากไมมีผูสนใจติดตอขอซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาว บริษัทฯจะดําเนินการขาย
คืน เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรนั้ น ให กั บ ผู ผลิ ต สิ น ค า ต อ ไป ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯจะมี ค วามเสี่ ย งจากกรณี ก ารขายเครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตรที่ยึดคืนมาต่ํากวามูลหนี้ของลูกคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯสามารถเรียกรองหนี้สวนที่เหลือจากลูกหนี้และ/หรือผูค้ํา
ประกันได ในกรณีที่บริษัทฯไมสามารถเรียกรองหนี้สวนที่เหลือได บริษัทฯจะรับรูผลขาดทุนจากการจําหนายเครื่องจักรกล
การเกษตรที่ยึดมา โดยผลกําไรหรือขาดทุนดังกลาวขึ้นอยูกับสภาพ อายุการใชงาน และความนิยมของเครื่องจักรกลการเกษตร
อยางไรก็ตาม จากนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวอยางเพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ
ที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) สามารถลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได
ทั้งนี้จากการที่ฐานลูกคาหลักของบริษัทฯเปนกลุมเกษตรกร ซึ่งเปนกลุมที่คอนขางมีความซื่อตรงในการชําระเงินกูยืม
จึงทําใหความเสียหายที่เกิดจากการผิดนัดชําระคอนขางต่ํา โดยสถิติในอดีตตั้งแตป 2550 – ป 2555 ที่ผานมาพบวา ในกรณีที่
เกิดความเสียหายจนกอใหเกิดการยึดทรัพยจํานวนทั้งสิ้น 77 รายนั้น มีจํานวน 67 รายที่บริษัทฯไดติดตอและลูกคาไดนํา
หลักประกันมาคืนหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 87.00 จากจํานวนลูกหนี้ที่เกิดการยึดทรัพย ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ความเสียหายซึ่งเกิดจากสวนตางระหวางยอดลูกหนี้สุทธิกับราคาขายสะสมมีสัดสวนเพียงรอยละ 1.37 ตอมูลคายอดลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อ สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของลูกคาที่มีความซื่อตรงไดในระดับหนึ่ง
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ตารางแสดงความเสียหายที่คาดวาจะเกิดตอยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดการยึดทรัพย
ตั้งแตป 2550 – ป 2555

ป
2550
2551
2552
2553

ประจําป
จํานวนราย ลานบาท
1
1.20
19
9.56
13
3.78
10
0.82

2554

13

2555

21

สะสม
จํานวนราย ลานบาท
1
1.20
20
10.76
33
14.54
43
15.36

6.70
9.07

56
77

ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ในแตละป
(ลานบาท)
194.81
262.91
384.90
348.65

ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดตอ
ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่
เกิดขึ้นในแตละป (รอยละ)
0.62
3.64
0.98
0.24

446.93
660.94

1.50
1.37

22.06
31.13

ที่มา : บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีฐานขอมูลเพื่อติดตอกับลูกคาหรือผูที่มีความสนใจซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผานการใช
งานแลว (มือสอง) สําหรับใชเปนชองทางในการจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรที่ไดจากการยึดมาอีกชองทางหนึ่ง
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะ
การปลอ ยสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรนั้น จําเปนที่จะตองอาศัย เจาหนาที่สินเชื่อ ที่มีความชํานาญ และ
ประสบการณในการทําความเขาใจสภาพธุรกิจเกษตรกรรม ตลอดจนลูกคากลุมเปาหมายซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจาก
กลุมลูกคาที่มีรายไดจากเงินเดือนประจํา ดังนั้นหากบริษัทฯสูญเสียบุคลากรดังกลาวไปอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯในระยะสั้นได อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดจัดทําระบบการทํางานที่มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่
สินเชื่อปฏิบัติตามไดเปนมาตราฐานเดียวกัน และเปนการลดการพึ่งพิงเจาหนาที่คนใดคนหนึ่ง รวมทั้งสามารถทําใหเจาหนาที่
สินเชื่อที่เขาใหมทํางานไดอยางถูกตองในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการจูงใจใหบุคลากรใหทํางานอยูกับบริษัทฯ
ในระยะยาวดวยรูปแบบผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอีกดวย
1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
บริษัทฯมีรายไดจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อซึ่งพึ่งพิงกลุมผูผลิตรายใหญ ไดแก กลุมเกษตรพัฒนา ซึ่งประกอบดวย
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จํากัด อันเปนกลุมของผูผลิตสินคาประเภท
เครื่องเกี่ยวนวดขาว เกินกวารอยละ 80.00 จากการปลอยสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรในแตละป โดยบริษัทฯมีการทําสัญญา
บันทึกความเขาใจเพื่อรวมมือกันในการดําเนินโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิเชน ใหบริษัทฯเปนผูดําเนินการ
ใหสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร การตกลงรับซื้อคืนเครื่องจักรกลการเกษตร เปนตน ซึ่งโดยสวนใหญเปนลักษณะของ
สัญญาปตอป จึงอาจทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยงจากการจัดหาสินคาเพื่อปลอยสินเชื่อในอนาคตหากผูผลิตดังกลาวไมตอสัญญา
ที่มีกับบริษัทฯซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯเนื่องจากรายไดหลักมาจากการจําหนายสินคาของผูผลิต
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา บริษัทฯไดสรางมูลคาเพิ่มและความภักดีใหกับสินคาของผูผลิตดวยการเพิ่มบริการ
สินเชื่อดานตางๆใหกับสินคาและลูกคา อาทิเชน สินเชื่อเพื่อซื้ออะไหล สินเชื่อเพื่อซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร สินเชื่อ
เอนกประสงค เปนตน ซึ่งบริการที่แตกตางและหลากหลายเหลานี้ เปนประโยชนและสามารถขยายฐานลูกคาใหกับผูผลิตได
อยางกวางขวาง ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจที่พึ่งพากันและกัน อีกทั้งบริษัทฯและผูผลิตเปนพันธมิตรดานธุรกิจที่ทําการคาตอเนื่อง
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มาอยางยาวนานและมีเปาหมายการทําธุรกิจอยางเดียวกัน คือ ความสําเร็จของลูกคา ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯและพันธมิตร
สามารถทําสัญญาบันทึกความเขาใจไดอยางตอเนื่องเมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลง นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายในการขยายการ
ดําเนินธุรกิจใหกวางขึ้น รวมทั้งมีการจัดเตรียมแผนธุรกิจเพื่อขยายประเภทของผลิตภัณฑเพื่อการเชาซื้อ ตลอดจนติดตอผูผลิต
รายอื่นเพื่อขยายตลาด เปนตน
1.6 ความเสี่ยงตอผลการดําเนินงานอันเกิดจากหนี้สินที่คางชําระเกินกําหนด
เนื่องจากฐานลูกคาหลักของบริษัทฯเปนกลุมเกษตรกร ซึ่งมักจะมีรายไดจากการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จึงทํา
ให ใ นกรณี ที่ เ กิ ด ภั ย ธรรมชาติอ าทิ เช น อุ ท กภั ย ภัย แล ง หรื อ ปญ หาการระบาดของศั ต รู พื ช อาจกอ ให เ กิด ผลกระทบต อ
ความสามารถในการชําระคืนหนี้ได ธุรกิจนี้จึงอาจมีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่คางชําระเกินกําหนดหากขาดความระมัดระวังใน
การพิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อและการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี อยางไรก็ดี กระบวนการวิเคราะหสินเชื่อบริษัทฯมี
การใชระบบเกณฑการใหคะแนนเครดิต (“Credit scoring”) และการวิเคราะหกระแสเงินสด (“Cash Flow Analysis”)
นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 2.50 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อควบคูกับการประเมิน
โดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ อายุของลูกหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคาและมูลคา
ของหลักทรัพยเชาซื้อเมื่อมีการยึดแลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดและจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยทางบัญชีเมื่อลูกหนี้
มียอดคางชําระจํานวน 3 งวดเงินขึ้นไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 งวดและลูกหนี้ที่
อยูระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย เปนจํานวน 40.97 ลานบาทซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 5.51 ของยอดลูกหนี้สุทธิ
ในขณะที่บริษัทฯมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 65.69 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวน
มูลคาที่ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชีตอยอดลูกหนี้สุทธิเทากับประมาณรอยละ 8.49 ซึ่งเปนอัตราที่เพียงพอหากจะ
มีความเสียหายเกิดขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯมีการพิจารณาสินเชื่ออยางเขมงวดทุกขั้นตอนรวมทั้งใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเชื่อโดยการ
ตรวจสอบขอมูลของลูกคา กลาวคือ บริษัทฯไดพัฒนาระบบฐานขอมูลของลูกคาจากการทําธุรกรรมในอดีต ตลอดจนเก็บ
รวบรวมขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของในการประกอบอาชีพ อาทิเชน ขอมูลนายหนารถเกี่ยวนวดขาว ขอมูลคนขับรถเกี่ยวนวดขาว
ผานระบบงานสารสนเทศ ทําใหบริษัทฯสามารถกลั่นกรองคุณภาพลูกหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการตรวจสอบประวัติ
การชําระหนี้จากฐานขอมูลของลูกหนี้ที่มีอยู นอกจากนี้บริษัทฯไดกําหนดนโยบายประกอบธุรกิจเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
ลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนด โดยไดใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและหลักประกัน บริษัทฯจึงไดกําหนดมาตรการ
สําคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิเชน กําหนดหลักเกณฑในการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน และเขมงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการ
กําหนดเงินดาวนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้และหลักประกันแตละราย นอกจากนี้บริษัทฯยังใหความสําคัญกับระบบ
การควบคุมที่รัดกุมโดยอาศัยระบบการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอนุมัติ
สินเชื่อของบริษัทฯรวมทั้งมีระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ ทําใหทราบถึงสถานะปจจุบันของลูกหนี้ สงผลใหบริษัทฯ
สามารถบริหารสินเชื่อเพื่อปองกันไมใหเกิดการคางชําระคางวดเปนจํานวนมาก บริษัทฯจึงสามารถลดและปองกันความเสี่ยง
จากหนี้สินที่คางชําระเกินกําหนดได
1.7 ความเสี่ยงจากการเขามาควบคุมของภาครัฐ
ปจจุบันธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อถูกกํากับโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (“สคบ.”) ซึ่งกํากับ
ดูแลสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค ซึ่งมิไดอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ทั้งนี้
ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขามากํากับดูแลผูประกอบธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเพื่อควบคุมใหการดําเนินงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อาจสงผลกระทบตอทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ อยางไรก็ตามปจจุบันบริษัทฯไดปฏิบัติตามแนวทางที่
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ทาง ธปท. ใชกํากับสถาบันการเงิน เชน หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน นโยบายการรับรูและ
หยุดรับรูรายได และไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ สคบ. ดังนั้น บริษัทฯเชื่อมั่นวาการเขามากํากับดูแลของภาครัฐใน
อนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ
1.8 ความเสี่ยงจากการกําหนดนโยบายของผูถือหุนเดิมตามสัญญารวมลงทุน
ในระยะแรกของการดําเนินธุรกิจ ผูถือหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท สองน้ํา จํากัดและธนาคารออมสิน ไดมีการทําสัญญา
รวมลงทุน “Shareholders’ agreement” โดยมีจุดประสงคเพื่อกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการบริหารบริษัทฯ และการ
ดําเนินกิจการรวมกัน ซึ่งกระทําขึ้น ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2548 รวมถึงมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญารวมลงทุน (ฉบับที่ 1) ณ วันที่
3 กรกฎาคม 2549 โดยมีหัวขอสําคัญที่กําหนดรวมกัน อาทิเชน การจัดสรรกําไรและเงินปนผล การเลือกคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหาร เปนตน โดยสัญญาดังกลาวยังคงมีผลผูกพันธจนกวาคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงยกเลิกสัญญาโดยทํา
เปนหนังสือยกเลิกสัญญา จึงอาจสงผลกระทบตอการกําหนดนโยบายของบริษัทฯในอนาคต
อยางไรก็ตาม ตามความเห็นของผูบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวา สัญญารวมลงทุนดังกลาวไมมีผลผูกพันตอ
บริษัทฯ เนื่องจากเปนสัญญาระหวางผูถือหุนทั้งสองฝาย โดยบริษัทฯมิไดเปนคูสัญญา จึงทําใหบริษัทฯไมมีขอจํากัดใดๆ ตาม
สัญญารวมลงทุนดังกลาว และในการดําเนินการในดานตาง ๆของบริษัทฯ อาทิเชน การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท การแปร
สภาพบริษั ท เป นบริษั ทมหาชน เปนตน บริษัท ฯ ไดดําเนิ น การถูกตอ งตามขั้น ตอนของกฎหมาย นอกจากนี้ ในป 2555
ธนาคารออมสินไดทยอยลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทฯ จน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารออมสินไมไดมีสถานะเปนผู
ถือหุนของบริษัทฯ อีกตอไป มีเพียงการถือหุนทางออมผานกองทุนรวมออมสินและกองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสินซึ่งถือ
หุนในบริษัทฯในสัดสวนรอยละ 30.00
ความเสี่ยงดานการเงิน
1.9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินกูยืม
แหลงเงินกูยืมเพื่อนํามาใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯมาจากเงินกูยืมจากธนาคารออมสินเปนหลัก โดย ณ วันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น บริษัทฯมีการกูยืมเงินจากธนาคารออมสินรอยละ 62.21 ของหนี้สินรวม จึงอาจสงผลใหบริษัทฯมี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินกูยืมแหงใดแหงหนึ่งเปนสําคัญ นอกจากนี้ ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสัญญา
เพิ่มเติมจากสัญญาเงินกูยืมหลักซึ่งบริษัทฯจัดทําเพิ่มเติมกับธนาคารออมสินเพื่อใชในการขอวงเงินกูหมุนเวียนเพิ่มเติม ไดมี
การระบุเงื่อนไขที่สําคัญ คือ บริษัทฯตองดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนไมเกินกวาอัตราที่กําหนดในสัญญา ซึ่งหาก
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกินกวาอัตราดังกลาว บริษัทฯ ตองดําเนินการเพิ่มทุนหรือตองเสียอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงขึ้นจากดอกเบี้ยตามสัญญา เฉพาะสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนด จึงอาจสงผลใหตนทุนทางการเงินของบริษัทฯเพิ่มสูงขึ้นได
หากบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามสัญญา อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทสามารถดํารง
สัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามที่กําหนดไดมาโดยตลอด นอกจากนี้จากการที่ธนาคารออมสินเปนผูรวมกอตั้งบริษัทฯ
มาตั้งแตเริ่มแรกและไดใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทดวยดีมาโดยตลอด จึงทําใหเชื่อวาบริษัทฯจะไมประสบปญหา
จากการกูยืมจากธนาคารออมสิน ทั้งนี้บริษัทฯไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงลงโดยการ
จัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมจากสวนของทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายใหกับผูถือหุนและ/หรือประชาชน การ
จัดหาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินแหงอื่น
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1.10 ความเสี่ยงจากความไมสอดคลองระหวางระยะเวลาการใหสินเชื่อกับแหลงเงินทุน
เนื่องจากรายไดหลักกวารอยละ 90.00 ของบริษัทฯมาจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
ซึ่งสัญญาที่ผานการอนุมัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอายุถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 36.80 เดือน ในขณะที่แหลงเงินทุนสวนใหญ
ของบริษัทฯเปนเงินกูยืมหมุนเวียนที่สามารถตออายุได (Revolving Loan)จากสถาบันการเงินโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทฯมีเงินกูยืมสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 582.32 ลานบาท จึงทําใหบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงจากการถูกเรียกคืนเงินกู
หรือธนาคารไมตออายุสัญญาเงินกูหากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายหรือสถานะทางการเงินของ
ธนาคาร อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดรับการตออายุสัญญาเงินกูยืมหมุนเวียนมาดวยดี อีกทั้งบริษัทมีประวัติทางการเงินดี
เยี่ยม ชําระดอกเบี้ยและเงินตนตรงตามกําหนดมาโดยตลอด จัดเปนลูกคาชั้นดีของสถาบันการเงินและไมเคยประสบปญหาใน
การถูกเรียกคืนเงินกูยืมกอนกําหนด
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย
1.11 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯอยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย MAI
ในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯครั้งนี้ บริษัทฯอยูระหวางการยื่นขออนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่หลักทรัพยของบริษัทฯอาจไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน ทําใหผูลงทุนไมมีตลาดรองเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่
คาดการณไว อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทฯในเบื้องตนแลว เห็นวา บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ได
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
พ.ศ.2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และมีคุณสมบัติผานเกณฑ ขอ 5 (ก) คือ มีผลการ
ดําเนินงานไมนอยกวา 2 ป กอนยื่นคําขอและมีกําไรสุทธิในปลาสุดและมีกําไรสุทธิในงวดสะสมกอนยื่นคําขอ โดยมิไดใช
คุณสมบัติตามขอ 5 (ข) คือ มีผลการดําเนินงานไมนอยกวา 1 ปกอนยื่นคําขอและมีมูลคาหุนสามัญตามราคาตลาดทั้งสิ้นไม
นอยกวา 1,000 ลานบาท ยกเวนคุณสมบัติในเรื่องการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย ถือหุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 20.00 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาบริษัทฯจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจาย
ใหแกผูถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนแลวเสร็จ
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