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
เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย
เช น เดี ย วกั บ ธนาคารและบริ ษั ท เงิ น ทุ น และไม จํ า เป น ต อ งใช เ งิ น ทุ น จํ า นวนมากนั ก ซึ่ ง ป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ
เครื่องจักรกลการเกษตรมีภาวะการแขงขันไมรุนแรงเทากับธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต จึงอาจทําใหเกิด
ความเสี่ยงจากการที่มีคูแขงขันรายใหมเขามาดําเนินธุรกิจแขงขันไดในอนาคต อยางไรก็ตาม จากการที่ลูกคาหลักเปนกลุม
เกษตรกร จึงทําใหธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดานที่ตองเขาถึงและ
เขาใจลูกคาในการที่จะกําหนด หลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อ การกําหนดงวดระยะเวลาการผอนชําระใหสอดคลอง
เหมาะสมกับอายุการใชงานของเครื่องจักรและฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเปนแหลงเงินในการชําระหนี้ของเกษตรกร เปนตน
ดังนั้นการใหสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรจึงเปนอุปสรรคตอสถาบันการเงินขนาดใหญที่จะเขามาทําตลาดเนื่องจาก
ถูกจํากัดดวยนโยบาย โดยจากขอมูลของผูบริหารระบุวา ณ ปจจุบัน ยังไมพบวามีบริษัทใดทําธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตร โดยเนนเฉพาะรถเกี่ยวนวดขาวเชนเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือเปนบริษัทฯที่มีสวนแบงการตลาดสูง
ที่สุดในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรโดยเฉพาะรถเกี่ยวนวดขาว ในขณะที่ ผูประกอบการรายอื่นอีก 2 – 3 รายที่
มีการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถเกี่ยวนวดขาวในอุตสาหกรรม แตสัดสวนการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถเกี่ยวนวดขาวยังถือเปน
สัดสวนที่ต่ําเมื่อเทียบกับรายไดจากการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรวมของบริษัทดังกลาว เนื่องจากบริษัทเหลานั้นไมไดมุงเนนการ
ปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถเกี่ยวนวดขาวเชนเดียวกับบริษัทฯ นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯมีประสบการณอยูในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตร มาเปนเวลายาวนานกวา 9 ปทําใหบริษัทฯมีระบบฐานขอมูลลูกคาซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนมีความรูและประสบการณอันจะชวยใหบริษัทฯสามารถพิจารณาสินเชื่อไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับการทําการตลาดผานเครือขายของคูคาและเครือขายของพันธมิตรทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหบริษัทฯมี
ความไดเปรียบผูประกอบการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรรายอื่นที่จะเขามาในอนาคต
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1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯเปนธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งรายไดหลักของบริษัทฯจึงมาจาก
สวนตางของอัตราดอกเบี้ยรับของสินเชื่อเชาซื้อที่บริษัทฯ กําหนดเปนอัตราคงที่ที่แนนอน กับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของบริษัทฯ
ที่กูยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเปนอัตราลอยตัว ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยในกรณีที่
อัตราดอกเบี้ยเงินกูปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวจะสงผลใหตนทุนทางการเงินของบริษัทฯปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
รับของบริษัทฯถูกกําหนดใหคงที่ตลอดอายุสัญญาเชาซื้อ ดังนั้นแนวโนมการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงินยอมสงผลใหสวน
ตางอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯลดลง โดยบริษัทฯไดมีนโยบายในการจัดกระแสเงินสดรับ (เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน) และ
กระแสเงินสดจาย (การใหสินเชื่อเชาซื้อ) อยางระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากการทําสัญญาเชาซื้อใหม ซึ่งจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยรับสินเชื่อเชาซื้อใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในขณะนั้นไดจึงชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยไดในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกัน
หากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมมีแนวโนมที่ลดลง จะสงผลใหบริษัทฯ มีรายไดที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินกูยืม
แหลงเงินกูยืมเพื่อนํามาใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯมาจากเงินกูยืมจากธนาคารออมสินซึ่งเปนธนาคารเฉพาะกิจ
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น บริษัทฯมีการกูยืมเงินจากธนาคารออมสินจํานวนประมาณ 268 ลานบาทหรือคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 38 ของหนี้สินรวม ซึ่งหากอิงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส.36/2551 เรื่อง
หลั กเกณฑการกํากับการทําธุรกรรมกับ ผูถือ หุนรายใหญ หรือกิ จ การที่มีผลประโยชนที่เกี่ยวขอ ง (Related Lending)
(“ประกาศฯ”) เรื่องหลักเกณฑ อัตราสัดสวนการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ หรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ ซึ่งระบุ
วา หามมิใหสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย, บริษัทเงินทุน และบริษัทเคดิตฟองซิเอร) ใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือ
ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อเกินกวารอยละ 25 ของหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ ดังนั้น
หากธนาคารออมสินตองนําประกาศฯ ดังกลาวมาปฏิบัติ และจะตองเรียกชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวเพื่อดํารงสัดสวนใหลงมา
เหลือต่ํากวาระดับรอยละ 25 ตามประกาศฯ ซึ่งมูลหนี้เงินกูยืมที่คิดเปนเงินสวนที่เกินกวารอยละ 25 หรือประมาณ 92 ลานบาท
นั้น อาจสงผลใหบริษัทฯขาดแหลงเงินทุน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญได นอกจากนี้
ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาเงินกูยืมหลักซึ่งบริษัทฯจัดทําเพิ่มเติมกับธนาคารออมสินเพื่อใช
ในการขอวงเงินกูหมุนเวียนเพิ่มเติมไดมีการระบุเงื่อนไขที่สําคัญ คือ บริษัทฯตองดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนไมเกิน
กวาอัตรา 6:1 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน เทากับ 5.46 เทา และหากบริษัทฯ มี
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเกินกวาอัตราดังกลาว บริษัทฯ ตองดําเนินการเพิ่มทุนหรือตองเสียอัตราดอกเบี้ยในอัตรา
ที่สูงขึ้นจากดอกเบี้ยตามสัญญา เฉพาะสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนด จึงอาจสงผลใหตนทุนทางการเงินของบริษัทฯเพิ่มสูงขึ้น
ได หากบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามสัญญา
อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯ จัดเปนลูกคาชั้นดี ชําระหนี้ตรงตามกําหนด และไมเคยถูกธนาคารออม
สินเรียกใหชําระเงินกูคืนกอนกําหนด รวมถึงสามารถดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามที่กําหนดไดมาโดยตลอด
นอกจากนี้จากการที่ธนาคารออมสินเปนผูรวมกอตั้งบริษัทฯมาตั้งแตเริ่มแรกและไดใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท
ดวยดีมาโดยตลอด จึงทําใหเชื่อวาบริษัทฯจะไมประสบปญหาจากการกูยืมจากธนาคารออมสิน ทั้งนี้บริษัทฯไดตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกลาว จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงลงโดยการจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมจากสวนของทุนโดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนเสนอขายใหกับผูถือหุนและ/หรือประชาชน การจัดหาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินแหงอื่น อาทิเชน การ
ออกหุนกู โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2555 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุนกูระยะเวลาไมเกิน 270 วันใหแกบุคคลในวงจํากัดในวงเงินรวมไมเกิน 300 ลานบาท และการออก
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เสนอขายตั๋วเงินในวงจํากัดใหกับบุคคลในจํานวนไมเกิน 10 ฉบับ เปนตน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีการออก
เสนอขายหุนกูตั๋วเงินระยะเวลาไมเกิน 270 วัน จํานวน 109 ลานบาทและมีการออกเสนอขายตั๋วเงินเสนอขายบุคคลในวงแคบ
จํานวนไมเกิน 10 ฉบับ รวม 275 ลานบาท
1.4 ความเสี่ยงจากความไมสอดคลองระหวางระยะเวลาการใหสินเชื่อกับแหลงเงินทุน
เนื่องจากรายไดหลักกวารอยละ 90.00 ของบริษัทฯมาจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
ซึ่งสัญญาใหมที่ผานการอนุมัติ ในชวงครึ่งปแรกของป 2556 มีอายุถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 12.99 เดือน ซึ่งโดยปกติของการให
สินเชื่อเชาซื้อ จะเปนการใหสินเชื่อเชาซื้อที่มีอายุมากกวา 1 ป ในขณะที่แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯเปนเงินกูยืม
หมุนเวียนโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน ระยะเวลา 6 เดือนที่สามารถตออายุได (Revolving Loan) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน
2556 บริษัทฯมีเงินกูยืมสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 268.34 ลานบาท จึงทําใหบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงจากการถูกเรียกคืน
เงินกูหรือธนาคารไมตออายุสัญญาเงินกู หากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายหรือสถานะทางการเงิน
ของธนาคาร อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดรับการตออายุสัญญาเงินกูยืมหมุนเวียนมาดวยดี อีกทั้งบริษัทมีประวัติทาง
การเงินดีเยี่ยม ชําระดอกเบี้ยและเงินตนตรงตามกําหนดมาโดยตลอด จัดเปนลูกคาชั้นดีของสถาบันการเงินและไมเคยประสบ
ปญหาในการถูกเรียกคืนเงินกูยืมกอนกําหนด
ตารางแสดงลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อ และหนี้สินสถาบันการเงินและเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
รายการ
จํานวน (ลานบาท)
รอยละตอสินทรัพยรวม
ลูกหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
371.84
44.43
ลูกหนี้ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
404.66
48.35
รวมลูกหนี้เชาซื้อ
776.50
92.78
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
248.33
29.67
เงินกูยืมทึ่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
20.01
2.39
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
272.07
32.51
หุนกูชนิดไมมีประกันระยะสั้น
108.85
13.01
รวมเงินกูยืม
649.26
77.58
หมายเหตุ ขอมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
บริษัทฯมีรายไดจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อซึ่งพึ่งพิงกลุมผูผลิตรายใหญ คือ กลุมเกษตรพัฒนา เกินกวารอยละ
80.00 จากการปลอยสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรในแตละป โดยกลุมเกษตรพัฒนาหรือ โดยครอบครัวหยกอุบลซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญของบริษัทในเครือกลุมเกษตรพัฒนา (กลุมเกษตรพัฒนาประกอบดวยบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด และ
บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จํากัด อันเปนกลุมของผูผลิตสินคาประเภทเครื่องเกี่ยวนวดขาว) เปนบุคคลภายนอก ไมมี
ความสัมพันธในฐานะที่เปนกรรมการและ/หรือผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวของบริษัทฯ
มีฐานะเปนเพียงผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 2 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) ในขณะที่จากขอมูลของผูบริหารบริษัท
ฯระบุวา กลุมเกษตรพัฒนามีการจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรผานบริษัทฯในสัดสวนประมาณรอยละ 40.00 จากยอดขาย
รวมของกลุมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยบริษัทฯมีการทําสัญญาบันทึกความเขาใจเพื่อรวมมือกันในการดําเนินโครงการ
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สินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิเชน ใหบริษัทฯเปนผูดําเนินการใหสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร การตกลงรับซื้อคืน
เครื่องจักรกลการเกษตร เปนตน ซึ่งโดยสวนใหญเปนลักษณะของสัญญาปตอป จึงอาจทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยงจากการจัดหา
สินคาเพื่อปลอยสินเชื่อในอนาคตหากผูผลิตดังกลาวไมตอสัญญาที่มีกับบริษัทฯซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯเนื่องจากรายไดหลักมาจากการจําหนายสินคาของผูผลิต อยางไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา บริษัทฯไดสราง
มูลคาเพิ่มและความภักดีใหกับสินคาของผูผลิตดวยการเพิ่มบริการสินเชื่อดานตางๆใหกับสินคาและลูกคา อาทิเชน สินเชื่อเพื่อ
ซื้ออะไหล สินเชื่อเพื่อซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร สินเชื่อเอนกประสงค เปนตน ซึ่งบริการที่แตกตางและหลากหลาย
เหลานี้ เปนประโยชนและสามารถขยายฐานลูกคาใหกับผูผลิตไดอยางกวางขวาง ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจที่พ่ึงพากันและกัน
อีกทั้งบริษัทฯและผูผลิตเปนพันธมิตรดานธุรกิจที่ทําการคาตอเนื่องมาอยางยาวนานและมีเปาหมายการทําธุรกิจอยางเดียวกัน
คือ ความสําเร็จของลูกคา ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯและพันธมิตรสามารถทําสัญญาบันทึกความเขาใจไดอยางตอเนื่องเมื่อสัญญา
เดิมสิ้นสุดลง นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายในการขยายการดําเนินธุรกิจใหกวางขึ้น รวมทั้งมีการจัดเตรียมแผนธุรกิจเพื่อ
ขยายประเภทของผลิตภัณฑเพื่อการเชาซื้อ ตลอดจนติดตอผูผลิตรายอื่นเพื่อขยายตลาด เปนตน
1.6 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรที่ยึดคืนมา
ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เกินวันครบกําหนดชําระ บริษัทฯจะดําเนินการสงหนังสือแจงเตือนพรอมคาปรับใหแก
ลูกหนี้ ขณะเดียวกันจะดําเนินการแจงเรื่องใหฝายลูกคาสัมพันธติดตอเขาพบลูกหนี้เพื่อเจรจาหาแนวทางแกไข แตหากไม
สามารถดําเนินการแกไขไดจึงจะเจรจาเพื่อใหลูกหนี้สงมอบเครื่องจักรกลการเกษตรคืน โดยลูกหนี้จะตองลงลายมือชื่อใน
เอกสาร “สงมอบทรัพยสินที่เชาซื้อ” ใหกับบริษัทฯเพื่อเปนหลักฐานวารับทราบ ทั้งนี้ในใบสงมอบเครื่องจักรกลการเกษตรที่
เชาซื้อจะระบุวาลูกหนี้ประสงคจะไถถอนรถคืนภายในกําหนดระยะเวลา 30 วันหรือมีความประสงคใหขายทอดตลาด ซึ่ง
ลูกหนี้จะตองระบุสาเหตุที่ตองคืนเครื่องจักรกลการเกษตร หลังจากนั้นบริษัทฯจึงนําเครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาว กลับไป
ที่โรงงานของผูผลิตเพื่อรอการดําเนินการขายทอดตลาด ซึ่งหากเลยระยะเวลาการไถถอนแลว บริษัทฯจะดําเนินการประกาศ
ขายทอดตลาดใหกับผูที่สนใจที่ติดตอขอซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรดังกลาว แตหากไมมีผูสนใจติดตอขอซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตรดังกลาว บริษัทฯจะดําเนินการขายคืนเครื่องจักรกลการเกษตรนั้นใหกับผูผลิตสินคาตอไป ดังนั้น บริษัทฯจะมีความ
เสี่ยงจากกรณีการขายเครื่องจักรกลการเกษตรที่ยึดคืนมาต่ํากวามูลหนี้ของลูกคา นอกจากนี้ ในกรณีที่เครื่องจักรกลการเกษตร
เกิดความเสียหายระหวางที่มีการเก็บรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรที่โรงงานผูผลิตบริษัทฯจะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นในเบื้องตน จึงอาจกอใหเกิดคาใชจายในการบํารุงรักษา ซอมแซมหากไมสามารถพิสูจนไดวาความเสียหายดังกลาว
เกิดขึ้นจากบุคคลใด อยางไรก็ตาม บริษัทฯสามารถเรียกรองหนี้สวนที่เหลือจากลูกหนี้และ/หรือผูค้ําประกันได ในกรณีที่
บริษัทฯไมสามารถเรียกรองหนี้สวนที่เหลือได บริษัทฯจะรับรูผลขาดทุนจากการจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรที่ยึดมา โดย
ผลกําไรหรือขาดทุนดังกลาวขึ้นอยูกับสภาพ อายุการใชงาน และความนิยมของเครื่องจักรกลการเกษตร อยางไรก็ตาม จาก
นโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวอยางเพียงพอ (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ) สามารถลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได ในขณะที่กรณีที่เครื่องจักรกลการเกษตรเกิดความ
เสียหายซึ่งไมไดเกิดจากบริษัทฯ บริษัทฯสามารถไลเบี้ยจากผูที่กอใหเกิดความเสียหายในภายหลังได อยางไรก็ตาม ตั้งแต
ดําเนินธุรกิจ บริษัทฯไมเคยไดรับผลกระทบจากความเสียหายของรถดังกลาวแตอยางใด
ทั้งนี้จากการที่ฐานลูกคาหลักของบริษัทฯเปนกลุมเกษตรกร ซึ่งเปนกลุมที่คอนขางมีความซื่อตรงในการชําระเงินกูยืม
จึงทําใหความเสียหายที่เกิดจากการผิดนัดชําระคอนขางต่ํา โดยสถิติในอดีตตั้งแตป 2550 – 9 เดือนป 2556 ที่ผานมา (ตาม
ตารางดานลาง) พบวาในกรณีที่เกิดความเสียหายจนกอใหเกิดการยึดทรัพยจํานวนทั้งสิ้น 88 รายนั้น มีจํานวน 76 รายที่บริษัทฯ
ได ติ ด ต อ และลู ก ค า ได นํ า หลั ก ประกั น มาคื น หรื อ คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 86.36 จากจํ า นวนลู ก หนี้ ที่ เ กิ ด การยึ ด ทรั พ ย
(รายละเอียดตามตารางแสดงความเสียหายที่จะเกิด / (ไดคืนจากลูกหนี้) ในกรณีที่เกิดการยึดทรัพย ดานลาง ในขณะที่ ณ วันที่
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31 ธันวาคม 2555 ความเสียหายที่คาดวาจะเกิด ตอ ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีสัดสวนเพียงรอยละ 1.37 ตอมูลคายอด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติม จึงสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของ
ลูกคาที่มีความซื่อตรงไดในระดับหนึ่ง
ตารางแสดงความเสียหายที่คาดวาจะเกิด / (ไดคืนจากลูกหนี้) ในกรณีที่เกิดการยึดทรัพย ตั้งแตป 2550 –9 เดือนป 2556

ชวงเวลา
2550
2551
2552
2553
2554
2555
9 เดือนป2556

ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดตอ
ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ประจําป
จํานวนราย
ลานบาท
1
1.20
19
9.56
13
3.78
10
0.82
13
6.70
21
11

9.07
9.07

ความเสียหายที่คาดวาจะเกิด
ตอยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อสะสม
จํานวนราย
ลานบาท
1
1.20
20
10.76
33
14.54
43
15.36
56
22.06
77
88

31.13
40.20

ยอดลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อใน
แตละป
(ลานบาท)
194.81
262.91
384.90
348.65
446.93

ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดตอยอด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อประจําปตอ
ยอดลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อในแตละป (รอยละ)
0.62
3.64
0.98
0.24
1.50

660.94
387.40

1.37
2.34

หมายเหตุ ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดเปนยอดลูกหนี้สุทธิทางบัญชีที่ยังไมหักหลักประกัน (ถามี) ซึ่งบริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญครบถวนแลว และในทางปฏิบัติเมื่อมีการขายทอดตลาดหลักประกันแลว จะทําใหความเสียหายดังกลาวลดลง
ที่มา : บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

Update ขอมูลเปนไตรมาส 3/56

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีฐานขอมูลเพื่อติดตอกับลูกคาหรือผูที่มีความสนใจซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผานการใช
งานแลว (มือสอง) สําหรับใชเปนชองทางในการจําหนายเครื่องจักรกลการเกษตรที่ไดจากการยึดมาอีกชองทางหนึ่ง
1.7 ความเสี่ยงตอผลการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่คางชําระเกินกําหนด
เนื่องจากฐานลูกคาหลักของบริษัทฯเปนกลุมเกษตรกร ซึ่งมักจะมีรายไดจากการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จึงทํา
ให ใ นกรณี ที่ เ กิด ภั ย ธรรมชาติอ าทิ เช น อุ ท กภั ย ภัย แล ง หรื อ ปญ หาการระบาดของศัต 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 30 กันยายน 2556 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 งวดและลูกหนี้ที่
อยูระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย เปนจํานวน 25.78 ลานบาทซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 3.14 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อ-สุทธิ ในขณะที่บริษัทฯมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับ 74.97 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราสวนมูลคาที่ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชีตอยอดลูกหนี้สุทธิเทากับประมาณรอยละ 8.72 ซึ่งเปนอัตราที่
เพียงพอหากจะมีความเสียหายเกิดขึ้น
Update ขอมูลเปนไตรมาส 3/56
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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) ซึ่งมีระบบใหเจาหนาที่การตลาด
เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อตรวจสอบขอมูลลูกคาโดยตรงกับลูกคา และคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเปนผูพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่ออีกครั้ง เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯรวมทั้งมีระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ ทําใหทราบ
ถึงสถานะปจจุบันของลูกหนี้ สงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารสินเชื่อเพื่อปองกันไมใหเกิดการคางชําระคางวดเปนจํานวน
มาก บริษัทฯจึงสามารถลดและปองกันความเสี่ยงจากหนี้สินที่คางชําระเกินกําหนดได
1.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะ
การปลอยสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรนั้น จําเปนที่จะตองอาศัยเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อและเจาหนาที่การตลาด
ที่มีความชํานาญ มีประสบการณในการทําความเขาใจสภาพธุรกิจเกษตรกรรม ตลอดจนลูกคากลุมเปาหมายซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางจากกลุมลูกคาที่มีรายไดจากเงินเดือนประจํา ดังนั้นหากบริษัทฯสูญเสียบุคลากรดังกลาวไปอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯในระยะสั้นได ทั้งนี้ ในปที่ผานมา บริษัทฯไมมีการลาออกของเจาหนาที่ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
ใดๆ โดยจํานวนรวมของเจาหนาที่ฝายวิเคราะหสินเชื่อบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวน 3 คน ยังคงมีอายุงานเฉลี่ยสูงประมาณ 4.37 ป
ในขณะที่เจาหนาที่ฝายการตลาดจะมีอัตราการลาออกในอัตราที่สูงกวาเจาหนาที่ฝายวิเคราะหสินเชื่อ โดยมีอัตราการลาออก
ของพนักงานฝายการตลาดตอจํานวนพนักงานฝายการตลาดรวมในอัตรารอยละ 38 (ในชวงเวลาตั้งแต 1 มกราคม 2555 – 30
กันยายน 2556 มีจํานวนพนักงานฝายการตลาดที่ลาออกจํานวน 3 คน จากจํานวนพนักงานฝายการตลาดรวม 8 คน) อยางไรก็
ตามการลาออกของพนักงานฝายการตลาดดังกลาวเปนเพียงการลาออกของพนักงานใหมซึ่งเปนพนักงานระดับปฏิบัติงานและ
มีอายุการทํางานและประสบการณในการทํางานนอย ในขณะที่พนักงานของฝายการตลาดหลักระดับอาวุโสขึ้นไปซึ่งถือเปน
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน จํานวน 4 ทาน ยังคงมีอายุงานเฉลี่ยสูงประมาณ 6.32 ปอายุงานเฉลี่ยของเจาหนาที่
วิเคราะหสินเชื่อและเจาหนาที่การตลาดของบริษัทฯมีจํานวน 4.11 ปและ 4.67 ป ในขณะที่มีอัตราการออกจากงาน(Turn over
rate) รอยละ 0 และรอยละ 12.5 ตามลําดับ ซึ่งอัตราการลาออกของเจาหนาที่การตลาดซึ่งมีจํานวนรอยละ 12.5 ดังกลาวเกิดจาก
เจาหนาที่การตลาดระดับปฏิบัติการในขณะที่เจาหนาที่การตลาดระดับผูจัดการขึ้นไปมีอัตราการออกจากงานรอยละ 0 อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯไดจัดทําระบบการทํางานที่มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อปฏิบัติตามไดเปน
มาตรฐานเดียวกัน และเปนการลดการพึ่งพิงเจาหนาที่คนใดคนหนึ่ง รวมทั้งสามารถทําใหเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อที่เขาใหม
ทํางานไดอยางถูกตองในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการจูงใจใหบุคลากรใหทํางานอยูกับบริษัทฯ ในระยะยาวดวย
รูปแบบผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอีกดวย
1.9 ความเสี่ยงจากการเขามาควบคุมของภาครัฐ
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ปจจุบันธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อถูกกํากับโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (“สคบ.”) ซึ่งกํากับ
ดูแลสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค ซึ่งมิไดอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ทั้งนี้
ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขามากํากับดูแลผูประกอบธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อเพื่อควบคุมใหการดําเนินงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อาจสงผลกระทบตอทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ อยางไรก็ตามปจจุบันบริษัทฯไดปฏิบัติตามแนวทางที่
ทาง ธปท. ใชกํากับสถาบันการเงิน เชน หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน นโยบายการรับรูและ
หยุดรับรูรายได และไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ สคบ. ดังนั้น บริษัทฯเชื่อมั่นวาการเขามากํากับดูแลของภาครัฐใน
อนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ
1.10 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 เปนบริษั ทมหาชน เปนตน บริษัท ฯ ไดดําเนิน การถูกตอ งตามขั้น ตอนของกฎหมาย นอกจากนี้ ในป 2555
ธนาคารออมสินไดทยอยลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทฯ จน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ธนาคารออมสินเปนผูถือหุนทางออม
ไมไดมีสถานะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ อีกตอไป มีเพียงการถือหุนทางออมผานกองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสิน โดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัทฯในสัดสวนรอยละ 17.50
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย
1.11 ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯสามารถขายหุนไดในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ
โครงสรางการถือหุนใหญของบริษัทภายหลังการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปแลวเสร็จในครั้งนี้ ประกอบดวยกลุม
สองน้ํา กองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และกองทุนสวน
บุคคลธนาคารยูโอบีโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 47.26 รอย
ละ 13.12 และรอยละ 13.12 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 8 โครงสรางเงินทุน) ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ
บริษัทฯภายหลังเสนอขายหุนตอประชาชนแลวตามลําดับ ดังนั้นหากในกรณีที่ผูถือหุนใหญดังกลาวอาจขายหุนของบริษัทฯ
ในสวนที่ไมติด Silent period ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันแรกที่หุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลัก ทรั พย ห รื อ ในอนาคต อาจมี ผลกระทบต อราคาซื้ อ ขายหลั กทรั พย ข องบริษั ท ฯ ซึ่ งบริษั ท ฯไม ส ามารถ
คาดการณถึงผลกระทบ (ถามี) ตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยฯ
เพิ่มขอมูลการหามขายหุนของกลุมผูถือหุนใหญ
1.12 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯอยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย MAI
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บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

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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