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บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จาํกัด (มหาชน) 

สารสนเทศการเข้าซือ้หุ้นสามัญและการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมด 

ของบริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จาํกัด (มหาชน) 

 

ตามท่ีบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าลงทนุในหุ้นของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร 
จํากดั (มหาชน) (“BFIT”) ในสดัสว่นร้อยละ 9.84 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 อนัเป็นสดัสว่นการ
ถือหุ้นในสถาบนัการเงินที่อนญุาตเป็นการทัว่ไปตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (“พรบ. ธุรกิจ

สถาบันการเงนิ”)  ซึง่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูตอ่นกัลงทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้วเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 
2559  และตอ่มาบริษัทได้ดําเนินการยื่นขออนญุาตถือหุ้นในสถาบนัการเงินเกินร้อยละ 10 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
เพื่อเข้าถือหุ้นใน BFIT เพิ่มเติมในสดัสว่นท่ีทําให้บริษัทสามารถเข้าร่วมกําหนดทิศทางและกลยทุธ์ที่สาํคญัของ BFIT ได้   

เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับหนงัสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริษัทสามารถเข้า
ถือหุ้นใน BFIT ได้ถึงร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัท่ี 28 
ธันวาคม 2559 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามัญและการทําคําเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ  รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม  (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ

ครอบงาํกิจการ”)  ตามที่เคยได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 ไปแล้วนัน้  

โดยภายหลงัจากวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 บริษัทได้มีการเพิ่มเติม
รายละเอียดบางประการในการเข้าทํารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัและการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ  BFIT โดยมี
รายละเอียดของรายการ ดงันี ้

1. การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT เพิ่มเติมจํานวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด
ของ BFIT จากผู้ขายจํานวน 5 ราย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มผู้ขาย”) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท ประกอบด้วย 
(1) นางสาวกนกนชุ ชลวานิช  (2) นายสมยศ วินิจฉยักุล (3) นางพิรดา อินทามระ และ (4) นายธนิตย์ เศรษฐีกุล ซึ่ง
ถือหุ้นรวมจํานวน 33,391,000 หุ้น (ร้อยละ 16.70 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด) ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท และ 
(5) นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ซึง่ถือหุ้นจํานวน 19,620,000 หุ้น (ร้อยละ 9.81 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด) ในราคา
หุ้นละ 8.20 บาท  คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 511.49 ล้านบาท (รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ขายแต่ละรายปรากฏ
ตามข้อ 2 คูก่รณีที่เก่ียวข้องและความสมัพนัธ์กบับริษัท) โดยนางสาวนริศรา กิจพิพิธ (“ตัวแทนรวบรวมหุ้น”) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้รวบรวมหุ้นให้แก่บริษัทตามบนัทกึข้อตกลงระหวา่งนางสาวนริศรา กิจพิพิธและบริษัท ลงวนัที่ 10 
มิถนุายน 2559 

2. การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT เนื่องจากภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย เมื่อนบัรวมกบั
หุ้น BFIT ที่บริษัทถืออยู่ก่อนหน้าจํานวน 19,680,000 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT รวมทัง้สิน้ 72,691,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 36.35 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของ BFIT ในสดัสว่นที่ข้ามจุดที่
ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ดังนัน้ 
ภายหลงัจากที่บริษัทเข้าซือ้หุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ ขายแล้ว บริษัทจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทําคําเสนอซือ้
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หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT โดยบริษัทจะทําคําเสนอซือ้หุ้นสามญัสว่นที่เหลือทัง้หมดจํานวน 127,309,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 63.65 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ BFIT ในราคาเสนอซือ้หุ้นละไม่เกิน 11.42 บาท คิดเป็น
จํานวนเงินท่ีใช้ในการทําคําเสนอซือ้ทัง้สิน้โดยประมาณ 1,453.87 ล้านบาท 

การทํารายการซือ้หุ้นจากกลุม่ผู้ขาย จะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อเง่ือนไขในการทํารายการเสร็จสิน้ลง ซึ่งได้แก่ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นของ BFIT และทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT 
ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่อนมุตัิให้บริษัทเข้าซือ้หุ้น
ของ BFIT และทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT บริษัทยงัคงมีภาระตามเง่ือนไขในบนัทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท
และตวัแทนรวบรวมหุ้นในการซือ้หุ้นที่ตวัแทนรวบรวมหุ้นได้รับซือ้ไว้จากการทําหน้าที่ตวัแทน ซึ่งหุ้นที่ตวัแทนรวบรวมหุ้น
รับซือ้ไว้มีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ BFIT ตามข้อกําหนดตามพรบ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน   

การทํารายการซือ้หุ้นจากกลุ่มผู้ขาย และการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT มีขนาดของรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ ถือหุ้นของ BFIT ทกุรายตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด เท่ากบัร้อยละ 30.71 ตาม
เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ ซึง่เมื่อคํานวณรวมกบัรายการได้มาซึง่หุ้นใน BFIT ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ได้แก่ รายการได้มา
ซึ่งหุ้น BFIT จํานวน 19,680,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 157.72 ล้านบาท (ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูต่อนกัลงทนุและ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้วเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2559) จะทําให้มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 34.72 ตาม
เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ ซึง่สงูกว่าร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินกวา่ร้อยละ 50 จดัเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 2 ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่นยัสําคญัเข้าข่ายเป็นรายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวม
เรียกว่า “ประกาศรายการได้มา/จําหน่ายไป”) บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการดงักลา่วต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

อนึ่ง การเข้าทํารายการซือ้หุ้นและการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT ดงักลา่ว เข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด”) ซึ่งกําหนดให้บริษัทมีหน้าที่จดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้
กิจการของ BFIT โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 
ธันวาคม 2559 จึงได้กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการ 
นอกจากนี ้แม้ว่าขนาดรายการเข้าซือ้หุ้ น BFIT จะไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทจะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้
ความเห็นในการเข้าทํารายการดงักลา่วก็ตาม แต่เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูประกอบการตดัสินใจที่เพียงพอในการพิจารณา
อนมุตัิการเข้าทํารายการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในครัง้เดียวกนัจึงได้มีมติแตง่ตัง้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั เป็น
ที่ปรึกษาการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการดงักลา่วต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามเกณฑ์ของประกาศ
รายการได้มา/จําหนา่ยไป 
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ทัง้นี ้การเข้าทํารายการซือ้หุ้น BFIT ดงักลา่ว ไมถื่อเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจากผู้ขายไมเ่ข้าขา่ยเป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนักับบริษัท ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์การเข้าทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)  

เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้น BFIT ในครัง้นี ้ส่งผลให้บริษัทได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทประเภทที่ 2 ตามประกาศ
รายการได้มา/จําหนา่ยไป  บริษัทจึงขอรายงานสารสนเทศตอ่ผู้ ถือหุ้นและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

1.  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT เพิ่มเติมจํานวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ BFIT จากผู้ขายจํานวน 5 ราย ภายหลงัจากที่บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เข้าทํารายการ
ซือ้หุ้นและทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าจะดําเนินการซือ้หุ้นจากผู้ขายภายในเดือน
มีนาคม 2560 และจะเร่ิมดําเนินการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ในระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2560 โดยมีขัน้ตอนและระยะเวลาตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการและกฎเกณฑ์
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท 

 ผู้ซือ้ : บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ขาย : (1) ผู้ ถือหุ้นของ BFIT จํานวน 5 ราย ประกอบด้วย 

ผู้ขาย 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

1. นางสาวกนกนชุ ชลวานิช  9,970,000  4.99 

2. นายสมยศ วินิจฉยักลุ  9,901,000  4.95 

3. นางพิรดา อินทามระ  9,734,000  4.87 

4. นายธนิตย์ เศรษฐีกลุ  3,786,000  1.89 

5. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ/1  19,620,000  9.81 

รวม  53,011,000  26.51 

  /1  นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้ รวบรวมหุ้ นให้แก่บริษัท ได้เข้าซือ้หุ้นจํานวน 
19,620,000 หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 และ 11 ตลุาคม 2559 ตามลําดบั 

 (2) ผู้ ถือหุ้นที่เหลือทัง้หมดของ BFIT ผ่านการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ตาม
ประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ 

ความสมัพนัธ์ :  ผู้ขายรวมถึงผู้ ถือหุ้นเดิม 2 รายที่ขายหุ้นให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้น ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับ
บริษัท 
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3.  ลักษณะโดยทั่วไป และขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT จํานวนรวม 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ BFIT จากผู้ขายซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม 4 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกนั 33,391,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
16.70 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท และจากตวัแทนรวบรวมหุ้น ซึ่งได้เข้าซือ้หุ้น BFIT 
จากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย จํานวนรวม 19,620,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท คิดเป็นมลูค่ารายการทัง้สิน้ 511.49 
ล้านบาท ดงัมีรายละเอียด ดงันี ้

ผู้ขาย 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

ราคาซือ้ 
(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ผู้ถือหุ้นเดมิ     
1. นางสาวกนกนชุ ชลวานิช  9,970,000  4.99  10.50  104.69 

2. นายสมยศ วินิจฉยักลุ  9,901,000  4.95  10.50  103.96 
3. นางพิรดา อินทามระ  9,734,000  4.87  10.50  102.21 

4. นายธนิตย์ เศรษฐีกลุ  3,786,000  1.89  10.50  39.75 
รวม  33,391,000  16.70  10.50  350.61 
ตัวแทนรวบรวมหุ้น     

5. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ/1  19,620,000  9.81  8.20  160.88 
รวมทัง้หมด  53,011,000  26.51   511.49 
/1  นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้ รวบรวมหุ้นให้แก่บริษัท ได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย ในราคาหุ้นละ 

8.20 บาท เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 และ 11 ตลุาคม 2559 ตามลําดบั 

 ทัง้นี ้ก่อนเข้าทํารายการ บริษัทและ/หรือตวัแทนรวบรวมหุ้นได้ดําเนินการและเข้าทําบนัทึกข้อตกลงหรือสญัญาที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

1) บริษัทได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทและนางสาวนริศรา กิจพิพิธ (ตวัแทนรวบรวมหุ้น) ซึ่งไม่เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท เมื่อวนัที่ 10 มิถุนายน 2559 เพื่อมอบหมายให้ตวัแทนรวบรวมหุ้นทําหน้าที่
ประสานงานระหวา่งบริษัทและผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะขายหุ้น และดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นเพื่อรวบรวม
หุ้น BFIT โดยมีเง่ือนไขสาํคญัสรุปได้ดงันี ้  

รายการ รายละเอยีด 

ผู้ว่าจ้าง  บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
ตวัแทนรวบรวมหุ้น  นางสาวนริศรา กิจพิพิธ  
วตัถปุระสงค์  เพื่อมอบหมายให้ตวัแทนรวบรวมหุ้นดําเนินการรวบรวมหุ้น BFIT จากผู้ขายรายอื่น

ให้ได้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ BFIT 
 ตวัแทนรวบรวมหุ้นจะดําเนินการส่งมอบ หรือดําเนินการให้ผู้ขายแต่ละรายส่งมอบ

หุ้นท่ีรวบรวมมาได้ให้กบับริษัท  
 บริษัทอาจเข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายกบัตวัแทนรวบรวมหุ้น หรือ กลุ่มผู้ขายแต่ละ

รายต่อไป 
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รายการ รายละเอยีด 

วิธีการส่งมอบ  การซือ้ขายหุ้นจะกระทําผ่านระบบการซือ้ขายแบบรายใหญ่ หรือโดยวิธีการอื่นใดท่ี
บริษัทกําหนด 

การชําระราคาค่าหุ้น  บริษัทตกลงชําระราคาหุ้นท่ีจะซือ้ขายในราคาท่ีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้ตกลงไว้กับ
ผู้ขายรายอื่นแต่ไม่เกินหุ้นละ 10.50 บาท 

 ในกรณีท่ีตวัแทนรวบรวมหุ้นเป็นผู้ส่งมอบหุ้นให้บริษัทโดยตรง บริษัทจะชําระราคา
หุ้นให้กบัตวัแทนรวบรวมหุ้นในราคาเดียวกบัท่ีตวัแทนรวบรวมหุ้นได้ชําระไปเพื่อให้
ได้หุ้นจํานวนดงักล่าวมา (ซึง่จะไม่เกินหุ้นละ 10.50 บาท)  

 ในกรณีท่ีกลุ่มผู้ ขายแต่ละรายเป็นผู้ ส่งมอบหุ้นให้บริษัทโดยตรง บริษัทจะชําระ
ราคาหุ้นให้กบัผู้ขายโดยตรง โดยจะชําระในเวลาเดียวกนักบัการโอนหุ้นท่ีซือ้ขาย 

ค่าตอบแทน  8 ล้านบาท ชําระในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทได้รับมอบหุ้นครบถ้วนแล้ว (ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้ชําระแทนบริษัท เช่น ค่าธรรมเนียม
นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น) 

 หากจํานวนหุ้นท่ีบริษัทได้รับโอนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีจะซือ้ ค่าตอบแทนดงักล่าว
จะลดลงตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีบริษัทได้รับโอน 

เงื่อนไขท่ีสําคญั  ในกรณีท่ีตัวแทนรวบรวมหุ้ นได้รับความเสียหายใดๆ จากการทําหน้าท่ีเพื่อ
วัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ตัวแทน
รวบรวมหุ้นทกุประการ ซึง่รวมถงึการซือ้หุ้นท่ีตวัแทนรวบรวมหุ้นได้รับซือ้ไว้จากการ
ทําหน้าท่ีตวัแทน 

2) ตวัแทนรวบรวมหุ้น ได้เข้าซือ้หุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2559 และ 11 ตลุาคม 
2559 รวมจํานวน 19,620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.81 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด  

3) บริษัทโดยตวัแทนรวบรวมหุ้นได้เข้าทําบนัทึกข้อตกลงกับผู้ ถือหุ้นเดิม 2 รายจากจํานวน 4 ราย เมื่อวนัที่ 9 
พฤศจิกายน 2559  ในการเข้าซือ้หุ้น BFIT จํานวนรวม 19,704,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของหุ้นที่จําหน่าย
แล้วทัง้หมด สาํหรับผู้ ถือหุ้นเดิมอีก 2 รายที่เหลอืเป็นการตกลงด้วยวาจา (ทัง้นี ้หุ้นของผู้ ถือหุ้น 4 รายมีจํานวน
รวม 39,391,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.70 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด)  โดยมีเง่ือนไขสาํคญั สรุปได้ดงันี ้

รายการ รายละเอยีด 

ผู้ซือ้  นางสาวนริศรา กิจพิพิธ 

ผู้ขายและจํานวนหุ้น  นางสาวกนกนชุ ชลวานิช  จํานวน 9,970,000 หุ้น  

 นางพิรดา อินทามระ  จํานวน 9,734,000 หุ้น 

ราคาซือ้  หุ้นละ 10.50 บาท 

การส่งมอบหุ้น  ตามวิธีการซือ้ขายและเงือ่นเวลาท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนั 

เงื่อนไขท่ีสําคญัอื่นๆ  ภายในระยะเวลาท่ีบนัทกึข้อตกลงฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ ผู้ขายตกลงให้สิทธิท่ีจะขาย

ให้แก่ผู้ ซือ้ก่อน และจะไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือดําเนินการใดๆ ท่ีอาจ

กระทบสิทธิของผู้จะซือ้ 
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4) ภายหลงัจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทสามารถเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้สงูสดุถึงร้อยละ 100 
ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 
ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัใน BFIT เพิ่มเติม บริษัทได้เข้าทําสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นระหว่างบริษัท 
ในฐานะผู้ซือ้ กบัตวัแทนรวบรวมหุ้นในฐานะผู้ขาย เพื่อเข้าซือ้หุ้น BFIT จํานวนรวม 19,620,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 9.81 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด ที่ตวัแทนรวบรวมหุ้นได้เข้าซือ้จากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 รายแทนบริษัท 
(ตามข้อ 2)) โดยมีเง่ือนไขสาํคญัสรุปได้ดงันี ้

รายการ รายละเอยีด 

ผู้ซือ้  บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย  นางสาวนริศรา กิจพิพิธ  
จํานวนหุ้น  19,620,000 หุ้น 
ราคาซือ้  หุ้นละ 8.20 บาท  

(ซึง่เป็นราคาเดียวกบัท่ีตวัแทนรวบรวมหุ้นได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย)  
วิธีการส่งมอบหุ้น  การซือ้ขายหุ้นจะกระทําผ่านระบบการซือ้ขายแบบรายใหญ่ หรือโดยวิธีการอื่นใดท่ี

บริษัทกําหนด 
เงื่อนไขบงัคบัก่อน  บริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นของบริษัทให้เข้าซือ้หุ้นและทําคํา

เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สินของ BFIT อย่างมีนยัสําคญั ตัง้แต่วนัท่ีมี
การเข้าทําสญัญานี ้จนถงึวนัท่ีซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

ข้อตกลงท่ีสําคญัอื่นๆ  บริษัทและผู้ ขายตกลงและรับทราบว่า เมื่อบริษัทเข้าซือ้หุ้ นท่ีขายแล้ว บริษัทจะ
ดําเนินการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกําหนด 

อนึ่ง ก่อนการเข้าทํารายการ บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ลําดับแรกของ BFIT โดยถือหุ้ นใน BFIT จํานวน 
19,680,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด ในกรณีการเข้าทํารายการได้มาซึ่งหุ้น BFIT 
ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นกบัตวัแทนรวบรวมหุ้น และจากผู้ ถือหุ้น 4 ราย จํานวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
26.51 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT รวมทัง้สิน้ 72,691,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของ
หุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด และยงัคงมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ลาํดบัแรก  

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทเข้าซือ้หุ้นตามข้อตกลง/สญัญาจะซือ้จะขายหุ้นข้างต้น แต่ไม่สามารถเข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือ
หุ้นเดิม 2 ราย ซึ่งมีข้อตกลงที่กระทํากนัด้วยวาจา บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT รวมทัง้สิน้ 59,004,000 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 29.51 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด ซึง่ทัง้สองกรณีถือเป็นการได้มาซึง่หุ้นของกิจการที่ข้ามจุดที่ต้องทําคําเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ  บริษัทจะดําเนินการทําคํา
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลอืทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยกําหนดราคาเสนอซือ้ไมเ่กินหุ้นละ 11.42 บาท  
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 ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าจะดําเนินการซือ้หุ้นจากผู้ขายภายในเดือนมีนาคม 2560 และจะเร่ิมดําเนินการทําคําเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ในระหวา่งเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 โดยมีขัน้ตอนและระยะเวลาตามประกาศ
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลงัการเข้าทํารายการ แสดงได้ดงันี  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ(*) แสดงสดัส่วนการถือหุ้นหลงัการเข้าซือ้หุ้นตามข้อตกลง/สญัญาจะซือ้จะขายหุ้น ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุ้นสดุท้ายจะขึน้อยู่กบัผล
ของการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) 
/1 โครงสร้างการถือหุ้นหลงัการเข้าทํารายการซือ้หุ้นจากกลุ่มผู้ขาย ก่อนการปรับโครงสร้างการกิจการภายในกลุ่ม ตามสารสนเทศการปรับ

โครงสร้างกิจการตามแผนการจดัตัง้กลุ่มธรุกิจทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

โครงสร้างการถอืหุ้นก่อนการเข้าทาํรายการ 

โครงสร้างการถอืหุ้นหลังการเข้าทาํรายการ/1 
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3.2 ขนาดของรายการ 

 การได้มาซึง่หุ้นใน BFIT ตามข้อตกลง/สญัญาจะซือ้จะขายหุ้น เมื่อนบัรวมกบัหุ้น BFIT ที่จะได้มาเพิ่มเติมจากการทาํ
คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น BFIT ทกุรายตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT ของบริษัท จะทํา
ให้บริษัทได้มาซึง่หุ้นใน BFIT จากการทํารายการในครัง้นีร้วมทัง้สิน้ 180,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของหุ้น
ที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด โดยบริษัทจะชําระมลูค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้น และค่าตอบแทนสําหรับตวัแทน
รวบรวมหุ้น รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,980.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 หน่วย : ล้านบาท 
ผู้ รับชําระ มลูค่าหุ้น ค่าใช้จ่าย 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

รวม 

ผู้ถือหุ้นเดิม 4 ราย สําหรับหุ้นจํานวน 33,391,000 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 10.50 บาท  

350.61 0.94/2 351.55 

ตวัแทนรวบรวมหุ้น ซึง่ได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย
สําหรับหุ้นจํานวน 19,620,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 8.20 บาท  

160.88 10.06/3 170.94 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาเสนอขายหุ้นในการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
จํานวน 127,309,000 หุ้น ราคาหุ้นละไม่เกิน 11.42 บาท /1 

1,453.87 3.89/2 1,457.76 

รวม 1,965.36 14.89 1,980.25 

 /1 ภายใต้สมมติฐานท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเหลือทกุรายตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 /2 ประมาณการค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้นบนกระดานซือ้ขายรายใหญ่ (ที่ร้อยละ 0.25 ของมลูค่าการซือ้ขาย)  
 /3 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน จํานวน 8 ล้านบาท (สําหรับการรวบรวมหุ้น BFIT จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ว

ทัง้หมด) ต้นทนุการถือครองหุ้น จํานวน 1 ล้านบาท (คํานวณจากอตัราดอกเบีย้ฝากประจํา 6 เดือนที่อตัรา 1.25% ต่อปี ระยะเวลา 6 
เดือน) และประมาณการค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้นบนกระดานซือ้ขายรายใหญ่ (ที่ร้อยละ 0.25 ของมลูค่าการซือ้ขาย) 

 
การคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้มา/จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของ
บริษัท และงบการเงินฉบบัสอบทานของ BFIT ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

ข้อมลูทางการเงินท่ีใช้ในการคํานวณขนาดรายการ 

ข้อมูลทางการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) บริษัท BFIT 

สินทรัพย์รวม  19,140  5,467 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  8  1 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  83  2 
หนีส้ินรวม  12,935  3,386 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ  13  - 

NTA/1  6,102  2,078 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ/2  1,796  118 
/1  NTA (Net Tangible Assets) คํานวณจากสินทรัพย์รวมหกัด้วยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน หนีส้ินรวม และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 
/2  กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ในรอบระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั (Last 12 months) 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณขนาดรายการ 

หลักเกณฑ์ สูตรการคํานวณ ขนาดรายการ  (ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ 

(NTA) 
(NTA ของเงินลงทนุ x สดัส่วนท่ีได้มา) 

NTA ของบริษัท 
30.71 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ (กําไรสทุธิของเงินลงทนุ x สดัส่วนท่ีได้มา) 
กําไรสทุธิของบริษัท 

5.90 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ
สิ่งตอบแทน 

มลูคา่รายการได้มา 
สินทรัพย์รวมของบริษัท 

10.35 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรัพย์ 

จํานวนหุ้นทนุท่ีบริษัทออกเพ่ือชําระคา่สินทรัพย์ 
จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัท 

ไม่มีการออกหุ้นเพ่ือซือ้สินทรัพย์ 

รายการดงักลา่ว มีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งคํานวณจากมลูค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของ BFIT ตามสดัสว่นการเข้าถือหุ้นของบริษัทท่ีร้อยละ 90.16 (ภายใต้สมมติฐานท่ีผู้ ถือหุ้นของ BFIT ทกุ
รายตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด) เปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงิน
รวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 จะมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 30.71 เมื่อนบัรวมรายการได้มาซึ่งหุ้น BFIT 
ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ได้แก่ รายการได้มาซึ่งหุ้น BFIT จํานวน 19,680,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 157.72 ล้าน
บาท (ซึง่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูตอ่นกัลงทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้วเมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2559) 
ซึง่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 4.01 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท จะทําให้ขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อย
ละ 34.72 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 รายการดงักล่าวจึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ประเภทท่ี 2 บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัทําหนงัสือเวียนแก่ผู้
ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัจากวนัที่แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยรายการดงักลา่วไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามประกาศรายการได้มา/จําหนา่ยไป 

 อย่างไรก็ดี บริษัทมีหน้าที่ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ที่กําหนดให้บริษัทต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการเข้า
ซือ้กิจการของ BFIT ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 จึงเห็นควรให้นําเสนอต่อ
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นซึง่กําหนดให้จดัขึน้ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการซือ้หุ้นใน
ครัง้นี ้รวมถึงวาระอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป โดยบริษัทจะได้จัดส่งสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการทํารายการ รวมถึง
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั
ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจอนุมตัิการทํารายการ ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ
รายการได้มา/จําหนา่ยไป 
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 การเข้าทํารายการในครัง้นี ้บริษัทจะได้มาซึง่หุ้นสามญัของ BFIT ดงันี ้ 

1) หุ้น BFIT จํานวน  33,391,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.69 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ BFIT ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท จากผู้ขายซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม 4 ราย โดยจะทําการซือ้ขายบน
กระดานซือ้ขายรายใหญ่ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะได้กําหนดตอ่ไป 

2) หุ้น BFIT จํานวน 19,620,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.81 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ BFIT ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นกบัตวัแทนรวบรวมหุ้น ซึ่งได้เข้าซือ้หุ้น 
BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 รายแทนบริษัทในระหว่างเดือนกนัยายน – ตุลาคม 2559 โดยจะทําการซือ้ขายบน
กระดานซือ้ขายรายใหญ่ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจะได้กําหนดตอ่ไป 

3) หุ้น BFIT จํานวน 127,309,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.65 ของหุ้นที่ชําระแล้ว
ทัง้หมดของ BFIT ในราคาไม่เกินหุ้นละ 11.42 บาท จากการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ BFIT ที่เหลอืทกุรายตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 

เมื่อนบัรวมหุ้น BFIT ที่บริษัทถืออยู่ก่อนหน้าจํานวน 19,680,000 หุ้น กบัหุ้นที่บริษัทจะได้มาจากการทํารายการซือ้
หุ้นตามข้อตกลง/สญัญาจะซือ้จะขายหุ้นตามข้อ 1) และข้อ 2) จํานวนรวม 53,011,000 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT 
รวมทัง้สิน้ 72,691,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของหุ้นที่ชําระแล้วทัง้หมด และหากนบัรวมจํานวนหุ้นที่เกิดจาก
การทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามข้อ 3) อีกจํานวน 127,309,000 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT 
จํานวนรวมทัง้สิน้ 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของกิจการ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ BFIT 

 ช่ือบริษัท : บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเงินทนุภายใต้การกํากบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 ที่ตัง้บริษัท : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 23 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ : 02-677-4300 

ทนุจดทะเบียน : 1,500,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 300,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 5 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 1,000,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 200,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 5 บาท 

เว็บไซต์ : www.bfit.co.th  

บริษัทยอ่ย : -ไมม่ี- 
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4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) หรือ BFIT เป็นบริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ให้บริการทางการเงินภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั และหน่วยงาน
ราชการอื่นที่เก่ียวข้อง โดยได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจเงินทนุ 4 ประเภท คือ กิจการเงินทนุ
เพื่อการพาณิชย์ กิจการเงินทนุเพื่อการพฒันา กิจการเงินทนุเพื่อการจําหนา่ยและการบริโภค และกิจการเงินทนุเพื่อ
การเคหะ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ /หรือ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม 

ในปัจจุบนั BFIT ประกอบธุรกิจหลกั ในการให้บริการสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือรายย่อยส่วนบุคคลที่ผู้กู้ เป็นสมาชิก
กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ โดย BFIT มีนโยบายขยายตวัไปในสว่นของสินเช่ือสวสัดิการพนกังานกองทนุสํารองเลีย้งชีพ
ของบริษัทต่างๆ ที่มีฐานะการเงินที่มัน่คง มีผลประกอบการที่ดี หรือมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก เพื่อที่บริษัทจะได้มีฐาน
รายได้เพิ่มมากขึน้ มีการดําเนินงานที่มัน่คง และมีเสถียรภาพ และสร้างผลตอบแทนในอตัราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น 

BFIT มีรายได้หลกัจากดอกเบีย้จากเงินให้สนิเช่ือและเงินลงทนุในตราสารหนี ้โดยโครงสร้างรายได้ของ BFIT สาํหรับ
ปี 2557 – 9 เดือน 2559 แสดงได้ดงันี ้

หน่วย: ล้านบาท 2557 2558 9M 2559 

รายได้ดอกเบีย้    

 เงินให้สินเช่ือ 175 140 99 

 เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 113 98 71 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13 23 14 

รายได้เงินปันผล 29 35 27 

รายได้อ่ืน/1 26 25 12 

รายได้รวม 356 321 223 

 /1 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 

 

4.3 ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ปี 2557- ไตรมาส 3 ปี 2559 

ข้อมลูสรุปงบการเงินรวมของบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2557 – 2558 และ 30 กนัยายน 2559 แสดงได้ดงันี ้
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ฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557-2558 และ 30 กันยายน 2559 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2558 30 ก.ย.59 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 0 0 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-สทุธิ 391 1,349 1,393 
เงินลงทนุ-สทุธิ 2,699 2,541 2,648 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ-สทุธิ 1496 1,385 1,392 

ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์ 10 13 12 
สินทรัพย์อ่ืน 25 27 21 
รวมสินทรัพย์ 4,623 5,316 5,467 
เงินรับฝาก 2,545 3,178 3,247 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 7 7 7 

หนีส้ินอ่ืน 129 143 133 
รวมหนีส้ิน 2,682 3,327 3,386 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 1,000 1,000 1,000 

สํารองตามกฎหมาย 111 116 116 
กําไรสะสม 713 738 757 
ส่วนทนุอ่ืนๆ 117 134 208 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,941 1,988 2,080 

ท่ีมา: งบการเงินตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน กลต. 

 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 – 2558 และงวด 9 เดือนปี 2559 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2558 9M 2559 

รายได้ดอกเบีย้ 301 261 184 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ (106) (104) (52) 

รายได้ดอกเบีย้-สทุธิ 196 157 132 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 7 7 5 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 18 17 2 

รายได้เงินปันผลและรายได้อ่ืน 30 36 32 
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน (104) (97) (69) 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 146 120 102 

ภาษีเงินได้ (50) (22) (13) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 96 98 89 
กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 15 19 73 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 111 117 162 

ท่ีมา: งบการเงินตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน กลต. 
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4.4 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัที่ 18 มีนาคม 2559 วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรวม 1,808 ราย มีจํานวนผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ย 1,600 ราย ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 88.35    

 ภายหลงัปรับปรุงรายช่ือหลงัการเข้าลงทุนโดยบริษัทตามที่ได้เปิดเผยข้อมลูต่อนกัลงทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้วเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2559 รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ BFIT 10 รายแรก แสดงได้ดงันี ้ 

ลําดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. บมจ. ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979  19,680,000  9.84 

2. นายศริิธชั โรจนพฤกษ์  12,043,100  6.02 
3. นางสาวกนกนชุ ชลวานิช  9,970,000  4.99 
4. นายวรเจตน์ อินทามระ  9,920,000  4.96 

5. นายสมยศ วินิจฉยักลุ  9,901,000  4.95 
6. นายลุชยั ภขุนัอนนัต์  9,820,000  4.91 
7. นางพิรดา อินทามระ  9,734,000  4.87 

8. นางทศันีย์ อินทามระ  9,700,000  4.85 
9. นางวไิลลกัษณ์ วิกิตเศรษฐ  9,040,000  4.52 

10. นายวชิระ ทยานาราพร  8,400,000  4.20 
 รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก  108,208,100  54.10 
 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน  91,791,900  45.90 
 รวมผู้ถือหุ้นทัง้หมด  200,000,000  100.00 

 

4.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการของ BFIT มีจํานวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

ลําดับ รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการ 
2. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการ 
3. นางธญัญธร ชลวร กรรมการ 

4. นายธิตธิรรม โรจนพฤกษ์ กรรมการ 
5. นายอมร เจตจํานงนชุ กรรมการ 

6. นายอวยชยั สมกลิ่น กรรมการ 
7. นายธีระ วภิชูนิน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสิริวฒุ ิบรูณพิร กรรมการตรวจสอบ 
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชาํระมูลค่า 

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

 มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนทัง้หมดสาํหรับการเข้าทํารายการในครัง้นี ้เทา่กบั 1,980.25 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 มลูค่าสิ่งตอบแทนสําหรับการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT จํานวน 33,391,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10.50 บาท รวม
มลูคา่ทัง้สิน้ 350.61 ล้านบาท ชําระให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม 4 ราย ได้แก่ นางสาวกนกนชุ ชลวานิช นาย
สมยศ วินิจฉยักลุ นางพิรดา อินทามระ และนายธนิตย์ เศรษฐีกลุ 

 มลูคา่สิง่ตอบแทนสาํหรับการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT จํานวน 19,620,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 8.20 บาท คิดเป็น
มลูคา่ทัง้สิน้ 160.88 ล้านบาท ชําระให้แก่นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ซึง่ทําหน้าที่รวบรวมหุ้นให้แก่บริษัท และได้เข้า
ซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย ในระหวา่งการดําเนินการรวบรวมหุ้น โดยราคาดงักลา่วเป็นราคาเดียวกบัที่ตวัแทน
รวบรวมหุ้นได้เข้าซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้น 2 ราย 

 มลูค่าสิ่งตอบแทนสําหรับการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์สว่นที่เหลือทัง้หมดของ BFIT จํานวน 127,309,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 11.42 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 1,453.87 ล้านบาท (ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ ถือหุ้นที่เหลือทกุราย
ตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท) ชําระให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

การได้มาซึ่งหุ้น BFIT ตามข้อตกลง/สญัญาจะซือ้จะขายหุ้นคิดเป็นเงินจํานวนรวม 511.49 ล้านบาท เมื่อรวมกับ
มลูค่าสิ่งตอบแทนสําหรับการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์สว่นที่เหลือทัง้หมดใน BFIT อีกจํานวน 1,453.87 ล้านบาท 
จะทําให้มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนสําหรับการทํารายการในครัง้นีเ้ท่ากบั 1,965.36 ล้านบาท หากรวมค่าตอบแทน
จ่ายให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้น และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนสําหรับการทํารายการจะเท่ากบั 
1,980.25 ล้านบาท 

5.2 การชาํระเงนิและเงื่อนไขของการชาํระเงนิ 

การทํารายการซือ้หุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย จะทําบนกระดานซือ้ขายรายใหญ่ (Big Lot Transaction) หรือวิธีการอื่น
ใดที่บริษัทจะได้กําหนดตอ่ไป ซึ่งบริษัทจะชําระมลูค่าหุ้นเป็นเงินสดจํานวน 511.49 ล้านบาท ให้แก่กลุม่ผู้ขายทัง้ 5 
ราย โดยการทํารายการจะเกิดขึน้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เข้าซือ้หุ้ นและทําคําเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT  

สําหรับการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ บริษัทจะชําระมลูค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้น BFIT ที่ตอบรับคํา
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ในวนัและเวลาที่กําหนดในคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ซึ่งจะระบใุนแบบคําเสนอซื อ้
หลกัทรัพย์ซึง่จะสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายของ BFIT เป็นลาํดบัถดัไป  

ทัง้นี ้บริษัทมีแหลง่เงินทนุจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินสําหรับการ
ชําระมลูคา่สิง่ตอบแทนดงักลา่ว  
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6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

สนิทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ได้แก่ หุ้นสามญัของ BFIT จํานวนทัง้สิน้ 53,011,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด แบ่งเป็นหุ้นที่จะได้จากการเข้าทํารายการซือ้หุ้นตามข้อตกลง
การซือ้ขายหุ้นกบัผู้ ถือหุ้นเดิม 4 รายจํานวน 33,391,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 350.61 
ล้านบาท หุ้นสามญัของ BFIT ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นกบัตวัแทนรวบรวมหุ้นซึง่ได้เข้าซือ้หุ้นจํานวน 19,620,000 
หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 160.88 ล้านบาท และหุ้น BFIT สว่นที่เหลือ
ทัง้หมดจํานวน 127,309,000 หุ้น จากการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT (กรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เหลือทกุราย
ตอบรับคําเสนอซือ้ของบริษัท) ในราคาเสนอซือ้ไม่เกินหุ้นละ 11.42 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 1,453.87 ล้านบาท 
ดงันัน้ มลูค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะได้จากการเข้าทํารายการในครัง้นี ้คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,965.36 ล้าน
บาท (หรือ 1,980.25 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคาได้มาซึ่งหุ้น BFIT เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิรายการของผู้ ถือหุ้น 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสําหรับการซือ้หุ้น BFIT จํานวน 53,011,000 หุ้น เป็นไปตาม
ราคาซือ้ขายที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทหรือตวัแทนรวบรวมหุ้นกบัผู้ขายแต่ละราย โดยราคาซือ้ขายดงักลา่วเป็น
ราคาที่ไม่สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของหุ้น BFIT ตามการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม โดยการ
ลงทนุในหุ้น BFIT มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินลงทนุ (Equity IRR) สงูกว่าต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 

สาํหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนสาํหรับการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ 

การลงทนุในหุ้นของ BFIT เป็นกลยทุธ์หนึง่ที่สาํคญัของบริษัทท่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสนิเช่ือ เพิ่มความ
หลากหลายของสนิเช่ือที่บริษัทให้บริการ เสริมศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจให้บริการ
สนิเช่ือแก่บคุคลรายยอ่ย นอกจากนี ้บริษัทยงัเล็งเห็นโอกาสการจดัหาแหลง่เงินทนุที่มีต้นทนุตํ่าจากเงินรับฝากจาก
ประชาชนผ่านการดําเนินงาน BFIT ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ โดย
ประโยชน์ที่บริษัทคาดวา่จะได้รับจากการเข้าลงทนุใน BFIT สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) สนบัสนนุธุรกิจหลกัและช่วยกระจายความเสีย่งทางธุรกิจ  

การเข้าลงทนุใน BFIT ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงัในการประกอบธุรกิจเงินทนุ 
จะทําให้บริษัทสามารถนําเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึน้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านเงินทุนของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อย่างครบวงจร โดยบริษัทจะสามารถขยายการให้บริการสู่
สนิเช่ือประเภทอื่นๆ เช่น สินเช่ือธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
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Enterprise หรือ “SME”) เพิ่มเติมจากสนิเช่ือรายยอ่ยแบบมีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนัท่ีบริษัทให้บริการ
อยูใ่นปัจจบุนั การขยายธุรกิจดงักลา่วยงัถือเป็นการช่วยขยายฐานลกูค้าและช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
ให้บริษัทอีกทางหนึง่ 

2) สร้างภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือในการให้บริการ 

การเข้าถือหุ้นใน BFIT ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การ
กํากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย จะช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือในการให้บริการสินเช่ือ
ของกลุม่บริษัท 

3) เพิ่มทางเลอืกในการจดัหาแหลง่เงินทนุ  

การเข้าลงทนุใน BFIT ซึง่มีสถานะเป็นบริษัทเงินทนุซึง่ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงัในการประกอบธุรกิจ
รับฝากเงินจากประชาชน จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับกลุม่บริษัทในการจัดหาแหลง่เงินทนุสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจ นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้  การกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และการระดมทนุจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยเงินรับฝากจากประชาชนถือเป็นแหลง่เงินทนุท่ีมีต้นทนุตํ่า ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทนุการดําเนินงานของ
กลุม่บริษัทได้ 

4) เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  

การเข้าถือหุ้นใน BFIT ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัและอยู่ภายใต้การ
กํากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และแผนในการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท เป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยป้องการความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ หากภาครัฐพิจารณากําหนดนโยบายที่เข้มงวด
มากขึน้เพื่อควบคมุผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบนัการเงิน หรือธุรกิจ Non-bank ที่เป็นแหลง่เงินทนุที่
สําคญัของภาคธุรกิจขนาดเล็กและประชาชนรายย่อยเช่นบริษัท เพื่อรักษาโอกาสและศกัยภาพในการเติบโต
ของธุรกิจสนิเช่ือของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว   

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการทาํรายการ 

บริษัทจะใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน สาํหรับการซือ้หุ้น BFIT จากกลุม่
ผู้ขาย รวมถึงการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทใช้แหลง่เงินทนุจากเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินในการชําระมลูค่าสิ่งตอบแทนทัง้จํานวน จะทําให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทเพิ่มขึน้จาก  
2.08 เทา่ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เป็น 2.40 เท่า ซึ่งยงัอยู่ในระดบัตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของอตุสาหกรรม 

10. เงื่อนไขในการทาํรายการ 

การเข้าทํารายการซือ้หุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย และการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT จะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าซือ้หุ้น และทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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ในการนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 จึงมีมติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการข้างต้น โดยบริษัทได้จดัส่ง
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นเวลาลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ภายหลงัจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น (ซึ่งกําหนดวนัประชุมไว้ในวนัที่ 8 มีนาคม 2560) อนมุตัิการเข้าทํารายการ 
บริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) วนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษัทยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) 
และคาดวา่จะทํารายการซือ้หุ้นจากกลุม่ผู้ขายแตล่ะรายบนกระดานซือ้ขายรายใหญ่โดยทนัที หรือวิธีการอื่นใด
ตามที่บริษัทจะได้กําหนดต่อไป (โดยเมื่อนบัรวมกบัหุ้น BFIT ที่บริษัทถืออยู่ก่อนหน้าจํานวน 19,680,000 หุ้น 
บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT รวมทัง้สิน้ 72,691,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมด) 

2) ยื่นแบบรายงานการได้มาหรือจําหนา่ยหลกัทรัพย์ (แบบ 246-2) ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทํารายการซือ้หุ้น
ตาม 1) (วนัท่ี 10 มีนาคม 2560) 

3) ยื่นคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อสํานกังาน กลต. ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัที่ยื่นแบบ 247-3 
พร้อมสง่สาํเนาแบบ 247-4 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ กิจการ และผู้ ถือหุ้นทกุราย (ไมเ่กินวนัท่ี 20 มีนาคม 2560) 

4) เร่ิมรับซือ้หลกัทรัพย์ตามคําเสนอหลกัทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนัที่ยื่นคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ต่อ
สาํนกังาน กลต. โดยมีระยะเวลารับซือ้รวม 25 วนัทําการ 

11. ข้อมูลอื่นๆ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัทถือหุ้นใน BFIT ได้เกินร้อยละ 10 ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจะต้อง
ดําเนินการขออนญุาตจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินทนัทีที่บริษัทสามารถเข้าซือ้หุ้น BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของ
หุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด หรือจนมีอํานาจควบคุมกิจการ ดงันัน้ ภายหลงัจากที่บริษัทเข้าซือ้หุ้น BFIT จากกลุ่ม
ผู้ขายแล้วเสร็จ บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT ในสดัสว่นร้อยละ 36.35 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด สง่ผลให้บริษัทจะมี
สถานะเป็นบริษัทแม่และมีอํานาจควบคุมกิจการของ BFIT บริษัทจะต้องดําเนินการยื่นขออนุญาตธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และ
ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ท่ี สนส. 6/2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ โดยบริษัทจะจดัตัง้กลุม่
ธุรกิจทางการเงินในรูปแบบ Holding Company และดําเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุม่บริษัท 
เพื่อให้โครงสร้างการดําเนินการมีความชัดเจน และขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในสารสนเทศการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน (สิง่ที่สง่มาด้วย 4)  

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าร่วมกําหนดนโยบาย
ทางธุรกิจที่สําคญัของ BFIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัท เพิ่มความแข็งแกร่ง
ทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทได้ในอนาคต การทํารายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกิจของบริษัท มีราคาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 จึงมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัใน BFIT 
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เพิ่มเติมและทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT และเห็นควรให้เสนอมติดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรา 107(2)(ข) แหง่พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั 
เร่ืองการรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท  

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี - 

14. รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

- ไมม่ี - 

15. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน กลต. 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าทํารายการดงักล่าว โดยรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การได้มาซึง่สนิทรัพย์ ปรากฏตามเอกสารแนบหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2560 (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

16. ข้อมูลบริษัท 

 - เอกสารแนบ 1 - 

17. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทใน
เร่ืองที่เก่ียวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครัง้นี ้และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟอ้งเรียกคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพรบ. บริษัท
มหาชนจํากดั และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

 นายประยงค์ แสนนวล นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
 กรรมการ กรรมการ 
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ข้อมูลบริษัท 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จาํกัด (มหาชน) 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัวแก้วบุตตา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือในรูปแบบสินเช่ือจํานํา
ทะเบียนรถแก่ลกูค้าในพืน้ที่จังหวดัเพชรบรูณ์ จากนัน้ได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลกูค้าที่ยงัมีความต้องการ
บริการทางการเงินอีกมากแต่ไม่มีโอกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบนัการเงินโดยการเปิดสาขาเพิ่มเติมใน
จงัหวดัตา่งๆ  

ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้บริการสนิเช่ือในรูปแบบสนิเช่ือจํานําทะเบียนรถ สนิเช่ือประเภทท่ีอยูอ่าศยั ผ่าน
สาขาทัง้หมดรวม 2,027 สาขา (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559) ภายใต้เคร่ืองหมายบริการ/ช่ือทางการค้า “มี
บ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” ด้วยจุดเด่นที่ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือแบบ
เบ็ดเสร็จ และการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ทัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจงัหวดัในทกุภมูิภาคของประเทศ 

โครงสร้าง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

ช่ือบริษัท 
การถือหุ้นโดย 

SAWAD 
(ร้อยละ) 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัทย่อยทางตรง 
บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั 99.99 ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้จกัรยานยนต์ใหม่ สินเช่ือ

ส่วนบคุคล และสินเช่ือนาโนไฟแน้นซ์ 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี จํากดั 90.00 ให้บริการเร่งรัดตดิตามหนีส้ิน และซือ้หนีด้้อย
คณุภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหาร 

บริษัท ศรีสวสัดิ ์อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิง้ จํากดั 90.00 ลงทนุในบริษัทอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 2014 จํากดั 97.00 ให้บริการรับจ้างตรวจสอบ ตดิตาม และเร่งรัด
หนีส้ิน 

บริษัทย่อยโดยอ้อมภายใต้บริษัท ศรีสวสัดิ ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จํากดั 
Srisawad Vietnam LLC 100.00 ซือ้ขายรถยนต์ในเวียดนาม 

บริษัท เอสดบับลิวพี เซอร์วสิเซส จํากดั 99.99 ให้บริการด้านการบริหารจดัการและท่ีปรึกษา
ด้านการจดัการระบบสินเช่ือรายย่อย และการ
ผ่อนชําระให้บริษัทอ่ืนในประเทศกลุ่มอาเซียน 

บริษัท ยไูนเตด็ โคสทอล จํากดั 97.00 ลงทนุ และ/หรือร่วมลงทนุในบริษัทท่ีประกอบ 
กิจการให้บริการสินเช่ือรายย่อยในตา่งประเทศ 

  

เอกสารแนบ 1  
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2. ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลกัประกนัภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสด
ทนัใจ” สินเช่ือเช่าซือ้จักรยานยนต์ใหม่ สินเช่ือส่วนบคุคล และได้ขยายการดําเนินธุรกิจออกไปเป็น การรับจ้าง
ติดตามหนีแ้ละการซือ้หนีจ้ากสถาบนัการเงินมาบริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ประเภทรถ บ้านและที่ดิน 

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั โดยหลกัประกนัเป็นรถทกุชนิด เช่น รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถยนต์
บรรทกุสว่นบคุคล (กระบะ) รถจกัรยานยนต์ รถหกล้อ รถสบิล้อ รถแทรกเตอร์ รถพว่ง รถใช้งานเพื่อการเกษตร เป็น
ต้น รวมทัง้หลกัประอนัอื่น เช่น บ้าน ที่ดิน อาคารชดุ  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 กลุม่บริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดที่ดิน โดยมียอดลกูหนี ้
สทุธิตามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมรวมทัง้สิน้ 15,552.62 ล้านบาท โดยมูลค่าสินเช่ือที่กลุ่มบริษัทฯ 
ให้บริการกวา่ร้อยละ 47.19 เป็นหลกัประกนัประเภทรถยนต์ 4 ล้อ 

ยอดมูลหนีสิ้นเชื่อจ าแนกตามประเภทหลกัประกนั 

หลกัประกนั 
ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 ก.ย. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รถจกัรยานยนต ์ 955.28 18.13 1,280.61 16.75 2,016.95 17.53 2,841.15 18.27 

รถเชิงพาณิชย์ 620.53 11.30 1,015.92 13.29 1,399.13 12.16 1,767.76 11.37 
รถใช้งานเพ่ือการเกษตร 84.98 1.55 76.28 1.00 68.03 0.59 88.68 0.57 
รถยนต์ 4 ล้อ 3,077.14 56.06 4,430.41 57.96 5,954.10 51.75 7,339.80 47.19 

โฉนดท่ีดนิ บ้าน อาคารชดุ 711.35 12.96 841.10 11.00 2,068.09 17.97 3,515.23 22.60 
รวม 5,489.28 100.00 7,644.32 100.00 11,506.30 100.00 15,552.62 100.00 

หากพิจารณาตามประเภทของนิติกรรมสญัญาในการให้กู้ยืม สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 

1) สญัญาให้กู้ ยืม  กลุ่มบริษัทฯ ให้กู้ ยืมในลกัษณะสญัญากู้ เงินสําหรับหลกัประกันทุกประเภท  แบ่งตาม
ประเภทหลกัประกนัได้เป็น 2 กลุม่คือ  

 หลกัประกันประเภทรถทุกชนิด ผู้ขอสินเช่ือไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถเมื่อทํา
สญัญากู้ เงิน แตส่ง่มอบเลม่ทะเบียนรถและลงนามในแบบคําขอโอนและรับโอน (โอนลอย)  

 หลกัประกนัประเภทโฉนดที่ดิน บ้านและคอนโด สามารถแบ่งตามประเภทการจดทะเบียนนิติกรรมได้ 2 
ประเภทดงันี ้   (1) สญัญาจํานอง โดยผู้ขอสินเช่ือจํานองหลกัประกนัให้แก่กลุ่มบริษัทฯ พร้อมการทํา
สญัญากู้ยืม และสง่มอบโฉนดที่ดินในวนัที่รับเงิน เพื่อเป็นหลกัประกนัในการชําระหนี ้  (2) สญัญาขาย
ฝาก โดยผู้ขอสินเช่ือทําสญัญาขายฝากหลกัประกนักบักลุม่บริษัทฯ โดยกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัจะตก
เป็นของผู้ซือ้ฝากทนัทีท่ีจดทะเบียน ซึ่งผู้ ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธ์ิคืนเมื่อมาขอไถ่ถอนภายในเวลาท่ี
สญัญากําหนด 
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2) สญัญาเช่าซือ้  ผู้ ขอสินเช่ือจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเล่มทะเบียนรถและส่งมอบเล่มทะเบียนรถให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯเป็นหลกัประกนั สาํหรับหลกัประกนัประเภทรถเก่ียวข้าว ซึ่งไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ ผู้ขอสินเช่ือ
จะต้องนําหลกัฐานหนงัสือรับรองกรรมสิทธิที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต  และสญัญาซือ้ขาย มาแสดงเพื่อเป็น
หลกัประกนัการกู้ยืมแตผู่้ขอสนิเช่ือยงัคงเป็นผู้ครอบครองรถ  

สินเช่ือตามประเภทสญัญา 
ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 30 ก.ย. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สญัญาเงินให้กู้ ยืม 3,887.16 70.81 5,342.38 69.99 8,568.66 74.47 12,237.87 78.70 
สญัญาเช่าซือ้ 1,602.12 29.19 2,301.94 30.11 2,937.64 25.53 3,311.43 22.30 
รวม 5,489.28 100.00 7,644.32 100.00 11,506.30 100.00 15,549.30 100.00 

กลุม่บริษัทฯ พิจารณาปล่อยสินเช่ือระหว่าง 6 – 48 งวดขึน้อยู่กบัประเภทของหลกัประกัน เช่น ในกรณีที่เป็น
รถจักรยานยนต์ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาให้ผ่อนชําระไม่เกิน 18 งวด แต่หากเป็นรถยนต์ทัว่ไป กลุ่มบริษัทฯ 
กําหนดระยะเวลาการผ่อนชําระไม่เกิน 36 งวด หรือในกรณีที่เป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยม บ้าน หรือโฉนดที่ดิน 
กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาปลอ่ยสนิเช่ือระยะเวลาไม่เกิน 48 งวด สําหรับดอกเบีย้ในการให้สินเช่ือของกลุม่บริษัทฯ 
ขึน้อยูก่บัประเภทของหลกัประกนั 

2.2 ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้สาํหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ 

กลุม่บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้สําหรับรถจกัรยานยนต์ใหม่ตัง้แต่ปี 2554 ภายใต้การดําเนินการของ 
บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯได้มีนโยบายในการชะลอการปลอ่ยสนิเช่ือเช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์ใหม่ ซึ่งกลุม่บริษัทฯประเมินว่า ความเสี่ยงในการปลอ่ยสินเช่ือใหม่ของรถจกัรยานยนต์อยู่ใน
ระดบัสงู ดงันัน้ในปี 2558 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 กลุม่บริษัทฯจึงไม่มีการปลอ่ยสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์
ใหม่ แต่ยังคงติดตามลูกหนีอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทฯมียอดลกูหนีต้าม
สญัญาญาสนิเช่ือเช่าซือ้สาํหรับรถจกัรยานยนต์ใหมค่งค้าง จํานวน 19.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของ
ยอดสนิเช่ือทัง้หมดของกลุม่บริษัทฯ 

การให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ หากผู้ เช่าซือ้ตกลงซือ้รถจกัรยานยนต์จาก Dealer ผู้ เช่าซือ้จะทําสญัญาเช่าซือ้
กบั FM และจ่ายชําระค่างวดเป็นรายเดือน โดยมีระยะเวลาตัง้แต่ 12 – 36 งวดแล้วแต่ขึน้อยู่กบัความสามารถใน
การชําระหนี ้ทัง้นี ้ผู้ เช่าซือ้สามารถครอบครองและใช้รถจกัรยานยนต์ที่ทําการเช่าซือ้นัน้ได้ โดยการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาจะอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ เช่าซือ้ ขณะท่ีกรรมสทิธ์ิในรถจกัรยานยนต์จะอยู่กบั FM จนกว่าผู้ เช่าซือ้
ได้ชําระคา่งวดครบถ้วนตามสญัญาแล้ว กรรมสทิธ์ิจึงตกเป็นของผู้ เช่าซือ้ 

2.3 ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 

ในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือสว่นบุคคลภายใต้การดําเนินการของบริษัท เงินสด
ทนัใจ จํากดั (“FM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยการให้บริการสินเช่ือประเภทดงักลา่ว FM ได้รับอนญุาตจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การกํากบั (“สินเช่ือสว่นบคุคล”) เมื่อวนัที่ 30 
กนัยายน 2554 และหนงัสอือนญุาตให้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การกํากบัจากกระทรวงการคลงั เมื่อ
วนัที่ 19 กนัยายน 2554 เนื่องจากการให้สินเช่ือส่วนบคุคลเป็นสินเช่ือไม่มีหลกัประกนัจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
สินเช่ือทะเบียนรถ หรือสินเช่ือเช่าซือ้รถจักรยานยนต์ใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้สินเช่ือเฉพาะผู้ประกอบ
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อาชีพท่ีมัน่คง มีหลกัแหลง่ที่แนน่อน เช่น รับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และต้องมีผู้คํา้ประกนัอย่างน้อย 2 ราย
เพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่วลง โดยเมื่อพิจารณาจํานวนลกูค้า หรือวงเงินให้สนิเช่ือพบว่ากว่าร้อยละ 99 ของสินเช่ือ
ทัง้หมดที่ FM ให้บริการเป็นกลุ่มข้าราชการ สําหรับรายได้ของ FM จากธุรกิจสินเช่ือส่วนบคุคล ประกอบด้วย 
ดอกเบีย้รับจากเงินกู้ยืม คา่ธรรมเนียมการชําระขัน้ตํ่า ค่าธรรมเนียมการทําสญัญา คา่ปรับจากการผิดนดัชําระเงิน 

ในการพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือสว่นบคุคล FM ให้ความสําคญัต่อการพิจารณาความสามารถในการชําระหนีข้อง
ลกูค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า ผู้คํา้ประกนัโดยตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นและตรวจสอบประวตัิการค้างชําระ
จากบริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากดั สําหรับระยะเวลาการให้สินเช่ือ FM พิจารณาปลอ่ยสินเช่ือระหว่าง 24 – 
36 งวด หากลกูหนีผิ้ดนดัชําระ 4 งวด FM จะดําเนินการสง่หนงัสือแจ้งให้ลกูค้าและผู้คํา้ประกนัจ่ายชําระหรือเลิก
สญัญา หากลกูค้าและผู้คํา้ประกนัไมชํ่าระเงิน FM จะดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไป 

2.4 ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 

FM ได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากบั (“สนิเช่ือนาโนไฟแน้นซ์”) และหนงัสืออนญุาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การกํากบัจากกระทรวงการคลงั เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2558  นอกจากนีเ้นื่องจากการให้สินเช่ือราย
ยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพเป็นสินเช่ือไม่มีหลกัประกนัดงันัน้จึงมีความเสี่ยงมากกว่าสินเช่ือที่มีหลกัประกนั กลุม่
บริษัทฯ จึงมีนโยบายการให้สนิเช่ือกบัผู้ประกอบอาชีพท่ีคิดจะเร่ิมธุรกิจหรือขยายธุรกิจของตนเองผา่นระบบ แฟรน
ไชส์ โดยจะพิจารณาจากแฟรนไชเซอร์ หลกัแหลง่ หรือทําเลที่ตัง้ที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน ประมาณการรายได้
ประมาณการคา่ใช้จ่าย และพิจารณาวงเงินท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่วลง สําหรับรายได้ของ FM จาก
ธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินกู้ยืม ค่าธรรมเนียมการชําระขัน้ตํ่า 
คา่ธรรมเนียมการทําสญัญา และคา่ปรับจากการผิดนดัชําระเงิน  

ในการพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ FM ให้ความสําคญัต่อการพิจารณาความสามารถในการ
ชําระหนีข้องลกูค้า โดยการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า โดยตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นและตรวจสอบประวตัิการค้างชําระ
จากบริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากดั สําหรับระยะเวลาการให้สินเช่ือ FM พิจารณาปลอ่ยสินเช่ือระหว่าง 24 – 
36 งวด หากลกูหนีผิ้ดนดัชําระ 4 งวด FM จะดําเนินการสง่หนงัสือแจ้งให้ลกูค้าจ่ายชําระหรือเลิกสญัญา หาก
ลกูค้าไมชํ่าระเงิน FM จะดําเนินคดีทางกฎหมายตอ่ไป  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  FM มีบญัชีลกูหนีส้นิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพรวมทัง้สิน้จํานวน 6,117 สญัญา และ
มียอดลกูหนีต้ามสญัญากู้ เงินเท่ากบั 85.48 ล้านบาท โดยระยะเวลาการปลอ่ยสินเช่ือจะอยู่ในช่วง 12 – 30 งวด 
สาํหรับดอกเบีย้ของสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ คา่ปรับและคา่บริการ รวมกนัแล้วคิดเป็นอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง
แล้วไมเ่กินร้อยละ 36 ตอ่ปี 

2.5 ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี ้

ในปี 2557 กลุม่บริษัทฯได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยได้แก่ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลิวพี จํากดั (“SWPAM”) ขึน้เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับจ้างติดตามหนีแ้ละรับซือ้หนีด้้อยคุณภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหาร  โดย SWPAM ได้รับ
อนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2557 ให้ประกอบธุรกิจรับซือ้หรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของ
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สถาบนัการเงิน รวมทัง้การให้บริการติดตาม เร่งรัดหนีส้ิน เบือ้งต้น SWPAM เร่ิมประกอบธุรกิจจากการให้บริการ
ด้านการติดตาม เร่งรัดหนีส้นิ ซึง่จะมุง่เน้นติดตามหนีป้ระเภทมีหลกัประกนั  

2.6 ธุรกิจบริหารหนีด้้อยคุณภาพ 

กลุม่บริษัทฯได้เร่ิมดําเนินธุรกิจซือ้หนีม้าบริหารในปี 2558 ผา่นบริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ
สดบับลิวพี จํากดั ซึ่งได้ใบอนญุาตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยเร่ิมจาก
การชือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินที่ขายหนีด้้อยคณุภาพโดยวิธีการประมลู ซึ่งก่อนการประมลู บริษัทจะ
ศึกษาข้อมูลของหนีด้้อยคุณภาพที่จะทําการประมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินราคาการประมูลซือ้หนี ้และเมื่อ
ประมลูซือ้ได้แล้วก็จะดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดลกูหนี ้ สวมสทิธิและรับโอนหนีด้งักลา่วให้เป็นสนิทรัพย์ของ
บริษัท ทัง้นีใ้นการประมลูซือ้แตล่ะครัง้ บริษัทจะคํานงึถึงอตัราความสาํเร็จในการติดตาม การจดัเก็บ และการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะติดตามได้ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัท
ต้องการ 

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

เนื่องจากธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯคือการให้บริการสนิเช่ือรายยอ่ยแบบมีหลกัประกนัในรูปแบบรถทกุชนิด โฉนด
ที่ดิน บ้าน และอาคารชดุ รวมทัง้การให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ สินเช่ือสว่นบคุคล และสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพ 
โดยรายได้หลกัของกลุม่บริษัทฯจากธุรกิจดงักล่าว ได้แก่ ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืม และรายได้ดอกผลเช่าซือ้ 
ดงันัน้แนวโน้มภาวะการเงินของประเทศ เช่น อตัราดอกเบีย้การลงทุนในตัว๋แลกเงิน และอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาล ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงแหลง่เงินทุนและต้นทนุในการระดุมทนุของกลุม่บริษัทฯ  เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจในแตล่ะช่วงเวลาจึงนบัเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

3.1 ภาวะการเงนิปี 2559 

1) อตัราดอกเบีย้  ในไตรมาส 3 ปี 2559 อตัราดอกเบีย้นโยบายทรงตวัอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2559 และ 14 กนัยายน 2559 มีมติคงอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากเห็นว่านโยบายการเงินอยู่ในระดบัที่ผ่อนปรนเพียงพอต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงยังอยู่ในระดับตํ่า  อีกทัง้เพื่อเป็นการรักษาขีด
ความสามารถในการดําเนินนโยบาย (Policy Space) ไว้สําหรับเป็นเคร่ืองมือรองรับความเสี่ยงจากการฟืน้
ตวัอยา่งลา่ช้าของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศผู้นําเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป ด้านอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 12 เดือน และอตัราดอกเบีย้ MLR ในไตรมาส 3 ปี 2559 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยจํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) คงอตัราดอกเบีย้เงิน
ฝากประจํา 12 เดือน และอตัราดอกเบีย้ MLR ไว้ที่ร้อยละ 1.38 ต่อปี และร้อยละ 6.27 ต่อปี ตามลําดบั 
เช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชย์เพื่อรายยอ่ยที่คงอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 12 เดือนและอตัราดอกเบีย้ MLR 
ไว้ที่ร้อยละ 1.70 และร้อยละ 8.52 ต่อปี ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจต่างปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา  12 เดือนลง ร้อยละ 0.03 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.24 
และร้อยละ 1.52 ต่อปี ตามลําดบั แต่ยงัคงอตัราดอกเบีย้ MLR ไว้ที่ร้อยละ 6.68 และร้อยละ 6.63 ต่อปี 
ตามลําดบั สําหรับอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่แท้จริงและอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่แท้จริงในไตรมาส  3 ปี 2559 
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พบวา่ทรงตวัอยูท่ี่ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 5.89 ตอ่ปี ตามลาํดบั เนื่องจากการคงอตัราดอกเบีย้เงินฝากและ
อตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ณ สิน้ ไตรมาส3 ปี 
2559 ไมม่ีการเปลีย่นแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ดีในเดือนตลุาคม 2559 อตัราดอกเบีย้เงินฝากที่
แท้จริงปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 1.06 ต่อปี ตามการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้เงินฝากและการลดลง
ของอตัราเงินเฟอ้ทัว่ไป เช่นเดียวกบัอตัราดอกเบีย้ MLR ที่แท้จริงซึง่ปรับตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 5.93 ต่อปี 
ตามการปรับตวัลดลงของอตัราเงินเฟอ้ทัว่ไป 

2) เงินฝากและการลงทนุในตัว๋แลกเงิน (B/E) ของธนาคารพาณิชย์  ในไตรมาส 3 ปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 2.3 
ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 

3) สนิเช่ือ  ในไตรมาส 3 ปี 2559 สินเช่ือภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ) ของธนาคารพาณิชย์ชะลอตวัลง
จากร้อยละ 4.1 ในไตรมาส 2 มาอยูท่ี่ร้อยละ 3.8 ตามการชะลอตวัของสนิเช่ือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสนิเช่ือใน
สาขาการผลิตที่หดตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า  ด้านสินเช่ือภาคครัวเรือนขยายตวัใกล้เคียงกับการ
ขยายตวัในไตรมาสก่อนโดยมีแรงสนบัสนนุจากการขยายตวัของสินเช่ือเพื่อการซือ้หรือเช่าซือ้  รถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ สว่นสนิเช่ือเพื่อการจดัหาที่อยูอ่าศยัชะลอตวัลงเนื่องจากมาตรการกระตุ้นสงัหาริมทรัพย์ของ
ภาครัฐสิน้สุดลง สําหรับคุณภาพของสินเช่ือปรับตัวลดลงสะท้อนจากการเพิ่มขึน้ของสดัสํวนหนีท้ี่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (Non - Performing Loan) ตอ่สนิเช่ือรวม ซึง่เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 2.72 ในไตรมาส 2 มาอยูท่ี่
ร้อยละ 2.89 ของไตรมาส 3 ปี 2559 รวมทัง้สดัสํวนของสินเช่ือจดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ (Special -Mention 
Loan) ต่อสินเช่ือรวมที่ปรับตวัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 2.17 ในไตรมาส 2 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.38 ในไตรมาส 3 ปี 
2559 

4) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (Yield)  ในไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่าอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาล
ปรับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าในเกือบทกุช่วงอายโุดยมีสาเหตมุาจาก  (1) นกัลงทนุชะลอการลงทนุ
จากการคาดว่าจะมีการออกตราสารหนีร้ะยะยาวมลูค่ากว่า  86,000 ล้านบาท และ (2) การคาดการณ์ว่า
อตัราดอกเบีย้นโยบายที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (“Federal Reserve Bank” หรือ “Fed”) ปรับขึน้จะทํา
ให้นกัลงทนุตา่งชาติทยอยขายตราสารหนีใ้นภมูิภาค  

3.2 สถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยปี 2559 

ข้อมลูจากศนูย์วิจยักสิกรไทย ณ เดือน ธันวาคม 2559 ระบสุถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยในไตรมาส 3 ปี 2559 
ชะลอการเติบโตลงอย่างต่อเนื่องโดยมีอตัราขยายตวัร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะที่ 
ณ สิน้ ปี 2558 สถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยมีอตัราขยายตวัร้อยละ 5.2 และอยู่ในระดบัเลข 2 หลกัในช่วงปี 2552 
– 2556 อนัเป็นผลจากความระมดัระวงัในการปลอ่ยสินเช่ือของสถาบนัการเงินและการจํากดัการก่อหนีใ้หม่ของ
ภาคครัวเรือน ทัง้นีห้นีค้รัวเรือนในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับลดลงเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกนัมาอยู่ที่ร้อยละ 81.0 ต่อ 
GDP เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 81.3 ต่อ GDP โดยการปรับลดลงดงักลา่วคาดว่าเป็นผลของการ
เติบโตที่ชะลอลงในสนิเช่ือรายยอ่ยหลายประเภททัง้สนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (ซึง่มีสดัสว่นใหญ่ที่สดุในหนีค้รัวเรือน) ที่
เติบโตเพียงร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และขยายตวัลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่ง
ขยายตวัร้อยละ 8.7 อนัเป็นผลจากการปรับลดลงของจํานวนท่ีอยู่อาศยัโอนกรรมสิทธ์ิในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เช่นเดียวกบัสนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภคและสนิเช่ืออเนกประสงค์ที่เติบโตชะลอลงจากการใช้นโยบาย
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เครดิตที่ระมัดระวังมากขึน้ของสถาบนัการเงินเพื่อดูแลปัญหาหนีเ้สียในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตวัเต็มที่  
อยา่งไรก็ดีสนิเช่ือบตัรเครดิตยงัเติบโตได้จากการใช้จ่ายผ่านบตัรที่เติบโตดีขึน้และสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ก็สามารถ
เติบโตได้แม้ต้องเผชิญแรงกดดนัจากการคืนสนิเช่ือในโครงการรถยนต์คนัแรก อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณายอดคงค้าง
หนีค้รัวเรือนแล้วจะพบว่าแม้ยอดคงค้างหนีค้รัวเรือนจะปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าจํานวน  9.81 หมื่นล้าน
บาท แตเ่มื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อนพบวา่การเติบโตของหนีย้งัคงชะลอลงอย่างต่อเนื่องมาที่ระดบัร้อยละ  4.1 
เมื่อเที่ยบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า (ซึ่งเป็นระดบัตํ่าที่สดุนบัแต่ปี 2547) ทัง้นีศ้นูย์วิจยักสิกรไทยคาดว่าสิน้ปี 
2559 หนีค้รัวเรือนจะขยบัเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ร้อยละ 81.5 ตอ่ GDP อนัเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเช่ือ
ท่ีอยูอ่าศยัและมีปัจจยัสนบัสนนุจากการเร่งโอนกรรมสทิธ์ิของผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ก่อนปิดปี รวมถึงการ
เข้าสูฤ่ดกูาลจบัจ่ายใช้สอยช่วงท้ายปีของประชาชนซึ่งช่วยผลกัดนัให้สินเช่ือสว่นบคุคล สินเช่ือบตัรเครดิต และ
สนิเช่ืออเนกประสงค์อื่นมีการเติบโตเพิ่มขึน้กวา่ช่วงไตรมาส 3 ที่ผา่นมา อย่างไรก็ดีหนีค้รัวเรือนในปี 2559 ยงัเป็น
ระดบัท่ีตํ่าลงจากสิน้ปี 2558 

3.3 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 

สศช.คาดวา่เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตวัร้อยละ 3.0 – 4.0 ปรับตวัขึน้ตอ่เนื่องจากการขยายตวัร้อยละ 
2.8 และ 3.2 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 - 2.0 และดลุบญัชี
เดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 10.2 ของ GDP โดยปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐจากการใช้จ่ายเพื่อการ
อปุโภคบริโภคภาคเอกชนซึง่คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.7 ในปี 2560 ชะลอลงเลก็น้อยจากการขยายตวัประมาณ
ร้อยละ 3.0 ในปี 2559 โดยเป็นการชะลอลงในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 ซึ่งเป็นการชะลอตวัจากฐานที่สงูในปี 
2559 (ที่ได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการเร่งขึน้ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการเพิ่มขึน้ของรายจ่าย
ในหมวดสินค้ารถยนต์ในช่วงของการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่) อย่างไรก็ตาม การขยายตวัของการใช้จ่ายเพื่อการ
อปุโภคบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ตามแนวโน้มการปรับตวัดีขึน้ของฐาน
รายได้ของภาคครัวเรือนซึ่งได้รับปัจจัยสนบัสนุนจากการปรับตวัดีขึน้ของภาคการส่งออกและการผลิตในภาค
เกษตร ในขณะท่ีการใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคภาครัฐบาลคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 2.1 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวั
ร้อยละ 0.6 ในปี 2559 

3.4 แนวโน้มอัตราดอกเบีย้และสถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยปี 2560 

สาํหรับทิศทางนโยบายการเงินของไทยในปี 2560 ศนูย์วิจยักสกิรไทยคาดการณ์วา่กนง.จะยงัคงสง่สญัญาณรักษา
ขีดความสามารถในการดําเนินนโยบาย (Policy Space) และดําเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนปรนต่อไป เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้ายงัคงมีความเปราะบาง ขณะที่เงินเฟ้อที่อาจจะขยบัขึน้ในปี 2560 จะยงัคงอยู่ใน
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งยงัไม่น่าจะสร้างแรงกดดนัต่อกนง .มากนกัทําให้มีความ
เป็นไปได้ที่กนง.จะคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ระดบัร้อยละ 1.50 ตลอดทัง้ปี 2560 

ด้านแนวโน้มสถานการณ์หนีค้รัวเรือนไทยในปี 2560 ศนูย์วิจยักสกิรไทยคาดการณ์ว่าจะเร่ิมทรงตวัหรือขยบัลดลง 
โดยมีกรอบคาดการณ์ร้อยละ 80.5 – 81.5 บนสมมติฐาน GDP ขยายตวัร้อยละ 3.3 แม้ว่าอตัราการเติบโตของ
ยอดคงค้างหนีค้รัวเรือนจะสงูขึน้มาที่กรอบร้อยละ 4.0 – 5.0 จากสิน้ปี 2559 ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.6 
เนื่องจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ได้รับปัจจยัสนบัสนนุส่วนหนึ่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุ
ของภาครัฐ รวมถึงการปรับตวัขึน้ของราคาโภคภณัฑ์โดยเฉพาะราคานํา้มนัในตลาดโลก ทัง้นีผ้ลติภณัฑ์สนิเช่ือราย
ย่อยที่จะมีบทบาทต่อการเติบโตของหนีค้รัวเรือน ได้แก่สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั สินเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภค และ
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สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ โดยผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัจะมีปัจจยัสนบัสนนุจากการเปิดตวัโครงการใหม่ของ
ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์และการจดักิจกรรมการตลาดอย่างเข้มข้น ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ที่คาดว่าจะ
ทรงตวัในปี 2560 แตอ่าจเร่ิมขยบัขึน้ในปี 2561 จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจซือ้ที่อยู่อาศยัและเบิกใช้สินเช่ือ
สาํหรับผู้ที่ต้องการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งแท้จริงในปี 2560 เพื่อลอ็กต้นทนุดอกเบีย้ให้ยงัอยูใ่นระดบัตํ่าและเหมาะสมกบั
ความสามารถในการชําระคืนของผู้ซือ้ที่อยูอ่าศยั ขณะที่สนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภค ซึ่งรวมถึงสินเช่ือสว่นบคุคล
และสินเช่ือบตัรเครดิตคาดว่าจะได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากค่าครองชีพที่มีโอกาสปรับเพิ่มขึน้ตามต้นทุนพลงังาน
และค่าจ้างแรงงานที่ขยบัขึน้ สว่นสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ซึ่งหดตวัถึงทรงตวัมาหลายปีติดต่อกนัจะกลบัมาขยาย
ตวัอย่างชดัเจนขึน้ในปี 2560 สอดคล้องกบัการฟืน้ตวัของยอดขายรถยนต์ในประเทศและการปลดภาระหนีข้อง
ผู้ เข้าร่วมโครงการรถยนต์คนัแรกประมาณร้อยละ 30 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว ซึ่งทําให้การชะลอตวัของ
สนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2560 ลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมา ทัง้นีส้ถาบนัการเงินที่จะเป็นแกนหลกัในการให้สินเช่ือ
แก่ภาคครัวเรือนในปี 2560 ยงัคงเป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ขณะที่ผู้
ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank) จะกลบัมามีบทบาทเพิ่มขึน้หลงัหดตวัมานาน 2 ปี 
ติดตอ่กนั โดยศนูย์วิจยักสกิรไทยประเมินวา่ในปี 2560 ครัวเรือนไทยอาจใช้ช่วงเวลาดงักลา่วในการเตรียมแนวทาง
รับมือหรือสะสมเงินออมเพื่อรองรับการปรับเพิ่มของดอกเบีย้เงินกู้ที่อาจเกิดขึน้ในปี 2561 ซึ่งอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่
เพิ่มขึน้ดงักลา่วอาจกระทบตอ่ภาระหนีจ้่ายของครัวเรือนซึง่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวัโดยเฉพาะสินเช่ือที่อยู่
อาศยั (ซึง่ผา่นช่วงอตัราดอกเบีย้คงที่มาแล้ว) สนิเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเงินกู้สหกรณ์ที่มีสดัสว่นรวม
ประมาณร้อยละ 35 ต่อ GDP ขณะที่คาดว่าสถาบนัการเงินจะยงัคงใช้นโยบายเครดิตที่รัดกุมต่อเนื่องแม้
สถานการณ์หนีค้รัวเรือนในปี 2560 มีแนวโน้มทรงตวัหรือขยบัลดลงก็ตาม 

4. ผู้ถอืหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามบญัชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Book Closing Date) ลา่สดุ วนัท่ี 20 
มกราคม 2560 คํานวณจากมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รายช่ือ จํานวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 
1. กลุ่มแก้วบตุตา 455,778,660 43.60 

1.1. -นางสาวธิดา แก้วบตุตา 326,996,166 31.28 
1.2. -นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
1.3. –นางจริยา แก้วบตุตา 

66,052,494 
62,730,000 

6.32 
6.00 

2. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 78,412,500 7.50 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 69,864,175 6.68 
4. CHASE NOMINEES LIMITED 33,243,751 3.18 
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 30,291,548 2.90 

6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 13,000,000 1.24 
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 12,370,926 1.18 
8. นายสุทธิศกัดิ ์ชยัประดษิฐ 10,977,750 1.05 

9. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 341,557,182 32.67 
รวม 1,045,496,492 100.00 
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5. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

(1) รายช่ือกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559  

1. นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายวนิยั วทิวสัการเวช รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ 
5. นายสมยศ เงินดํารง กรรมการ 
6. นางสาวธิดา แก้วบตุตา กรรมการ 

7. นายเวทย์ นชุเจริญ กรรมการ 

8. นายพินิจ พวัพนัธ์ กรรมการ 

9. นายประยงค์ แสนนวล กรรมการ 

10. พล.ต.ท.ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

11. นายวีระชยั งามดีวไิลศกัดิ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

12. นายสเุมธ มณีวฒันา กรรมการอิสระ 

 

(2) รายช่ือผู้บริหาร ณ วนัท่ี วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559  

1. นายฉตัรชยั แก้วบตุตา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ 
3. นายวศษิฐ์ กาฐจนหตัถกิจ รองกรรมการผู้จดัการ 
4. นายวชัร์บรูย์ สรุสิงห์สฤษฎ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 
5. นายสมยศ เงินดํารง ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาสินเช่ือ 
6. นายวนาพร พรกิตพิงษ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
7. นายประยงค์ แสนนวล ผู้ อํานวยการฝ่ายบคุคลและพฒันาบคุคล 
8. นายเสกสรรค์ สภุาพวบิลูย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายกิจการสาขา 
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6. รายการระหว่างกนั  

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

1. บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จาํกัด 
 (“ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ซึง่ปัจจบุนัได้หยดุดําเนินธุรกิจ
สินเช่ือเช่าซือ้แล้ว 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทฯดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและ
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 49 ของศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร้อยละ 33.8 
และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 51 ของศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 

 
 

เจ้าหนีก้ิจการที่เก่ียวข้องกัน 

กลุ่มบริษัทฯ กู้ ยืมจากศรีสวัสดิ ์           
พาวเวอร์เน่ืองจากอยู่ระหว่างการ
ขอ วง เงิ นสิ น เ ช่ือ จากส ถาบัน
การเงิน 

 เจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีต้้นงวด 
บวก เพิ่มระหวา่งงวด 
หกั จ่ายระหวา่งงวด 

 เจ้าหนีป้ลายงวด 

 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 ดอกเบีย้จ่าย 
 
 

 
16,504,025 

- 
(16,504,025) 

           -0- 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

เน่ืองจากในช่วงต้นปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในขัน้ตอน
จัดหาวงเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพ่ือใช้ในการ
ปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกค้าและเป็นเงินทนุหมนุเวียน กลุ่ม
บริษัทฯ จึงพิจารณากู้ ยืมเงินระยะสัน้จากศรีสวสัดิ์ พาว
เวอร์ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดย
ส่วนท่ีนํามาใช้ในการชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดําเนินงานบนัทกึเป็นรายการเจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้อง    

ทัง้นี ้อัตราดอกเบีย้ท่ีศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ คิดกับกลุ่ม
บริษัทฯ ทัง้ เงินกู้ ยืม ระยะสัน้  และเจ้าหนีก้ิจการ ท่ี
เก่ียวข้องกัน เป็นอตัราเดียวกบัท่ี ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ กู้
จากธนาคารพาณิชย์ ในอตัราร้อยละ MLR-1.5 (อ้างอิง
อตัรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ) และเป็นอตัราเดียวกบั
ท่ีกลุ่มบริษัทฯ สามารถกู้ โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์ 
ซึง่การกู้ ยืมเงินดงักล่าวเป็นไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ    

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแล้ว 
โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ชําระคืนเจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วทัง้จํานวน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการกู้ ยืมเงินระยะสัน้ และเจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้อง
กันเป็นไปเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัทฯ  โดยอัตราดอกเบีย้ท่ีจ่ายเป็นอัตราเดียวกับท่ี
กลุ่มบริษัทฯ กู้ จากธนาคารพาณิชย์โดยตรง รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้ชําระคืนหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
ดงักล่าวทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ค่าบริหารจัดการ 
กลุ่ มบ ริษัทฯ  ชํ าระค่าบ ริหาร
จดัการให้แก่ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ซึง่
หลักๆ ได้แก่ ค่าเช่าสาขาท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ ใช้เป็นช่องทางดําเนิน
ธุรกิจ 
 คา่บริหารจดัการ 

 

   
จากการซือ้และรับโอนกิจการจาก ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 
เม่ือปี 2554 ยงัคงมีสาขาของกลุ่มบริษัทฯ บางแห่งท่ีศรี
สวัสดิ์  พาวเวอร์เป็นผู้ เ ช่า และรับภาระค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องอยู่ เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าสาธารณูปโภค เป็น
ต้น ดงันัน้กลุ่มบริษัทฯ และศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ จึงได้ทํา
สัญญาว่าจ้างบริการโดยในปี 2556 บริษัทฯ และศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ได้ตกลงอัตราค่าธรรมเนียมให้เท่ากับ
ค่าใช้จ่ายท่ีศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์จ่ายจริง เพ่ือให้สะท้อน
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  



หน้า 12 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

เป็นการรับบริการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ โดย
เกณฑ์และวิธีการคํานวณการคิดค่าบริการระหว่างกัน 
สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง รายการดงักล่าวจึง
มีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 

2. บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จาํกัด 
 (“ศรีสมานคอนโดเทล”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.32 และ

และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อย
ละ 50  และเป็นกรรมการในศรีสมานคอนโดเทล  

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 33.8 
และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 50 และเป็นกรรมการในศรีสมาน
คอนโดเทล 

เช่าอาคาร 

ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ า พื น้ ท่ี เ นื อ้ ท่ี 
2,039.57 ตารางเมตร ค่าเช่า 
171.80  บาท/ตารางเมตร/เดือน 
และห้องพัก ตัง้อยู่ ท่ีอาคาร  ศรี
สมานคอนโดเทล               ซอย
อินทามาระ  41 ถนนสุท ธิสาร
วนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กทม. เพ่ือใช้เป็นสํานักงานและ
ส ถ า น ท่ี เ ก็ บ เ อ ก ส า ร แ ล ะ
หลกัประกนัของกลุ่มบริษัทฯ และ
เ ป็ น ท่ี พั ก พ นั ก ง า น  โ ด ย มี
ระยะเวลาเช่าตามสญัญาเท่ากับ 
1 ปี  
 คา่เช่า 
 คา่เช่าค้างจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,636,300 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,822,100 
651,400 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าสถานท่ีจากศรีสมานคอนโดเทล เพ่ือใช้
เป็นสํานักงานและสถานท่ีเก็บสัญญาและหลักประกัน 
ระหว่างรอนําส่งธนาคาร และเป็น      ท่ีพักสําหรับ
พนักงานท่ีมาฝึกอบรมเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ และ
อัตราค่าบริการท่ีเรียกเก็บและเง่ือนไขการชําระเงิน
เป็นไปตามที่ศรีสมาน คอนโดเทล คิดกบับุคคลภายนอก
และเป็นไปตามธุรกิจปกตขิองศรีสมานคอนโดเทล  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
สัญญาเช่าคิดราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ
อาคารในบริเวณใกล้เคียง และเป็นอตัราเดียวกบัการให้
บุคคลภายนอกเช่าห้อง และเง่ือนไขการชําระราคา
เป็นไปตามธุรกิจ รายการดงักล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตสุมผล 

3. บริษัท ศรีสมาน กรุงเทพ  จาํกัด 
 (“ศรีสมานกรุงเทพ”) 

เช่าอาคาร 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

ลกัษณะธุรกิจ 
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นายฉตัรชยั แก้วบุตตาผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็นกรรมการของศรี
สมานกรุงเทพ 

- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จดัการและของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ11  ในศรี
สมานกรุงเทพ 

- นางจริยา แก้วบตุตา  
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อย

ละ 6.32 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา     ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 33.8  และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉตัรชยั แก้วบตุตา   ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
6 และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ประธาน

เพ่ือใช้เป็นสํานกังานสาขา 
จํานวน 2 แหง่ ระยะเวลาเช่าตาม
สญัญาเทา่กบั 3 ปี ตัง้แต่
มกราคม 2556 สิน้สดุ ธนัวาคม 
2558  
1. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชัน้ 4 
คหูา เนือ้ท่ีรวม 80.3 ตารางวา 
ตัง้อยู่ท่ีถนนสายรังสิต-ปทมุธานี 
ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง 
จงัหวดัปทมุธานี  
2. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชัน้ 2 
คหูา เนือ้ท่ีรวม 36.0 ตารางวา 
ตัง้อยู่ท่ีถนนรามคําแหง แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.  
 คา่เช่า 
 คา่เช่าค้างจ่าย 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,228,164 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

967,185 
967,185 

 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากศรีสมานกรุงเทพ เพ่ือใช้เป็น
สาขาทําการ 2 แห่ง ในการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าของสาขาปทุมธานี มีราคา
เท่ากับอัตราค่าเช่าท่ีประเมินโดยบริษัท ฟาสท์ แอนด์ 
แฟร์ แวลเูอชัน่ จํากดั (“ผู้ประเมินอิสระ”)  สําหรับสาขา
รามคําแหง มีอัตราค่าเช่าตํ่ากว่าค่าเช่าท่ีประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ โดยรายงานประเมินทัง้ 2 ฉบับ เพ่ือ
วัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งประเมินค่าเช่าตามราคา
ตลาดปัจจบุนัรวม 108,000 บาทตอ่เดือน 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทําบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเช่าระบุว่าภายหลงัสญัญาเช่า
สิน้สุดลงในปี 2558 ผู้ ให้เช่าจะปรับอตัราค่าเช่าไม่เกิน
ร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่าเดิม และกําหนดอายุการต่อ
สญัญาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

การเช่าอาคารทัง้ 2 แห่ง เป็นรายการท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลกัษณะทรัพย์สินท่ีเช่ามีความ
จําเป็นและเหมาะสม เม่ือเทียบเคียงกับสาขาอ่ืนท่ีเช่า
จากบุคคลภายนอก โดยอัตราค่าเช่าปัจจุบันสามารถ
เทียบเคียงได้กบัค่าเช่าท่ีสํารวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่มี
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็นกรรมการของศรี
สมาน กรุงเทพ 

วตัถุประสงค์สาธารณะ และเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตาม
ธุรกิจรายการดงักล่าวจงึมีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 

4. บริษัท ไอ.ดี. 2007 จาํกัด 
 (“ไอ.ดี. 2007”) 

ลกัษณะธุรกิจ 
ซือ้ขายจดัสรรท่ีดิน 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- นายฉตัรชยั แก้วบุตตาผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 และดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าบริหารของ
บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 และเป็นกรรมการ
ของไอ.ดี. 2007  

- นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.32 ดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30 ใน ไอ.ดี. 
2007 

- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 33.8  
และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 1 ในไอ.ดี. 2007 

- นางจริยา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6  ของบริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

เช่าที่ดนิและอาคาร 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าท่ีดินและอาคาร
ตัง้อยู่ท่ีถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่
สองห้อง เขตหลกัส่ี  
กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลา
เช่าตามสญัญาเท่ากบั 3 ปี ตัง้แต่
มกราคม 2556 สิน้สดุ ธนัวาคม 
2558 
1. ท่ีดนิเนือ้ท่ีรวม 7-1-61 ไร่ 
(2,961 ตารางวา) เพ่ือใช้เป็น
สถานท่ีเก็บทรัพย์สินรอการขาย 
2. อาคารสิ่งปลกูสร้าง ซึง่
ประกอบด้วยอาคารสํานกังาน
สาขาและอาคารโกดงัเก็บของชัน้
เดียว เนือ้ท่ีใช้สอยรวม 728 
ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
สํานกังานสาขาและโกดงั 
 คา่เช่า 

 คา่เช่าค้างจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

1,373,880 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

1,079,100 

 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าท่ีดินและอาคารจากไอ.ดี. 2007 เพ่ือใช้
เป็นสถานท่ีเก็บรถยึดท่ีไม่ได้ทําการขายท่ีสาขา ส่วน
อาคารใช้เป็นสาขาของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ และอัตราค่าเช่าปัจจุบนัท่ีกลุ่มบริษัทฯ เช่า
อยู่ตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เพ่ือ
วัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งประเมินค่าเช่าตามราคา
ตลาดปัจจบุนัรวม 682,000 บาทตอ่เดือน  

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทําบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเช่าระบุว่าภายหลงัสญัญาเช่า
สิน้สุดลงในปี 2558 ผู้ ให้เช่าจะปรับอตัราค่าเช่าไม่เกิน
ร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่าเดิม และกําหนดอายุการต่อ
สญัญาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  

 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าท่ีดินและอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความจําเป็น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

6.32 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา     ผู้ ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 33.8  และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 

- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 
และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

- เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของไอ.ดี. 2007 

 

 
 1,079,100 

 

สําหรับการดําเนินธุรกิจโดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้ว
ตํ่ ากว่าค่ า เ ช่ า ท่ี สํ า รวจ โ ดยผู้ ป ระ เมินอิส ระ  ซึ่ ง มี
วตัถุประสงค์สาธารณะและเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตาม
ธุ รกิจ  ลักษณะทรัพย์สิน ท่ี เช่ามีความจําเ ป็นและ
เหมาะสมรายการดังกล่าวจึ ง มีความจําเ ป็นและ
สมเหตสุมผล 

5. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.32 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ของบริษัทฯ 
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 6 

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กบันางจริยา แก้ว
บตุตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 

- พ่ีของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร้อยละ 
33.8 และกรรมการของบริษัทฯ 

 

การคํา้ประกัน 
นางสาวดวงใจ แก้วบตุตาเป็นผู้
คํา้ประกนัและนําทรัพย์สินส่วนตวั
มาเป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงิน
กู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ 
 คํา้ประกนั 

-วงเงินเบกิเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ระยะสัน้ 

  
 

 
 
 
 
 
 

- 
500,000,000 

 
 
 
 
 
 

- 
500,000,000 

กลุ่มบริษัทฯ  มีวงเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยวงเงินกู้ ยืม
ดังกล่าวคํา้ประกันโดยนางสาวดวงใจ แก้วบุตตาและ
ทรัพย์สินส่วนตวัของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตาซึง่เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการคํา้ประกันดังกล่าว ทัง้นี ้
บริษัทฯ ขอถอนการคํา้ประกันดังกล่าวทัง้จํานวนแล้ว
หลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการคํา้ประกนัแตอ่ย่างใด 

6. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร ของบริษัทฯ 
- บดิาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 

33.8 และกรรมการของบริษัทฯ  
- บดิาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

6.32 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการของบริษัทฯ 

 
 

เช่าท่ีดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อาคาร 

กลุ่ ม บ ริ ษั ทฯ  เ ช่ า ท่ีดิ น พ ร้ อ ม
อาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ระยะเวลา
เช่าตามสญัญาเท่ากบั 3 ปี ตัง้แต่
มกราคม 2556 สิน้สุด ธันวาคม 
2558 
1. ท่ีดินเนือ้ท่ี 519 ตารางวา และ
อาคารพาณิชย์ จํานวน 2 ชัน้ (ชัน้
ใต้ดินและชัน้ลอย) ตัง้อยู่ ท่ีถนน
สายหล่มสัก-เพชรบูรณ์ ตําบลชัย
น า ร า ย ณ์  อํ า เ ภ อ ชัย บ า ด า ล 
จงัหวดัลพบรีุ  
2. ท่ีดินเนือ้ท่ี 213 ตารางวา และ
อาคารพาณิชย์ จํานวน 2 ชัน้ 
ตัง้อยู่ท่ีถนนสดุบรรทดั ตําบลปาก
เพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จงัหวดั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าท่ีดนิและอาคารจากนายฉตัรชยั แก้วบุต
ตาดงันี ้

 ท่ีดนิ และอาคารจงัหวดัลพบุรี เพ่ือใช้เป็นสาขา และท่ี
จอด/ขายรถท่ียึดซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถเชิงเกษตร รถ
แทรกเตอร์ จงึจําเป็นต้องใช้พืน้ท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ 

 ท่ีดนิ และอาคารจงัหวดัสระบุรี เพ่ือใช้เป็นสาขาตัง้อยู่
ในแหล่งชุมชน ริมถนนใหญ่ สามารถใช้พืน้ท่ีส่วนหนึ่ง
ในการจัดวางรถมอเตอร์ไซด์เ พ่ือขาย และมีห้อง
จัดเก็บทรัพย์สินรอการขายท่ีเป็นสัดส่วน อีกทัง้ยังมี
พืน้ท่ีจอดรถด้านหลงัเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลูกค้า
ท่ีมาใช้บริการ 

โดยอตัราคา่เช่าปัจจบุนัของทัง้ 2 แห่ง ตํ่ากว่าอตัราค่า
เช่าท่ีประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระเพ่ือวัตถุประสงค์
สาธารณะ ซึ่งประเมินหาค่าเช่าตามราคาตลาด
ปัจจบุนัรวม 257,000 บาทตอ่เดือน 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทําบันทึก
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

สระบรีุ 
 

 คา่เช่า 

 คา่เช่าค้างจ่าย 

 
 

 

 
 

1,790,364 

 
 

1,440,963 

1,440,963 

ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเช่าระบุว่าภายหลงัสญัญาเช่า
สิน้สุดลงในปี 2558 ผู้ ให้เช่าจะปรับอตัราค่าเช่าไม่เกิน
ร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่าเดิม และกําหนดอายุการต่อ
สญัญาไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การเช่าท่ีดินและอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความจําเป็น
สําหรับการดําเนินธุรกิจเพราะนอกจากจะเป็นสาขาแล้ว 
บริษัทฯ  ยังสามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ ท่ี ใ ห้ เกิด
ประโยชน์สงูสดุ  

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วตํ่ากว่าค่าเช่า
ท่ีสํารวจโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่มีวตัถุประสงค์สาธารณะ  
และเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามธุรกิจ ลกัษณะทรัพย์สินท่ี
เช่ามีความจําเป็นและเหมาะสม รายการดังกล่าวจึงมี
ความจําเป็นและสมเหตสุมผล 

 การคํา้ประกัน 

นายฉัตรชัย แก้วบุตตา เป็นผู้ คํา้
ประกันและนําทรัพย์สินส่วนตัว
มาเป็นหลักประกันสําหรับวงเงิน
กู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์  เพ่ือใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ โดยวงเงินกู้ ยืม
ดังกล่าวคํ า้ประกันโดยนายฉัตรชัย แก้วบุตตา และ
ทรัพย์สินส่วนตวัของนายฉัตรชัย  แก้วบุตตา ซึ่งเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการคํา้ประกันดังกล่าว ทัง้นี ้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

 คํา้ประกนั 
-วงเงินเบกิเกินบญัชี 
-วงเงินกู้ระยะสัน้ 

  

 

- 

500,000,000 

 

- 

500,000,000 

บริษัทฯ ขอถอนการคํา้ประกันดังกล่าวทัง้จํานวนแล้ว
หลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีคา่ใช้จ่ายในการคํา้ประกนัแตอ่ย่างใด 
 

7. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 33.8 ของบริษัทฯ 
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 6 

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ กับ
นางจริยา แก้วบตุตาผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6 ของบริษัทฯ 

- น้องสาวของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา     ผู้ ถือหุ้นร้อย
ละ 6.32 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการของบริษัทฯ 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ 
จํานวน 4 ชัน้ 2 คหูา เนือ้ท่ีรวม 
55.3 ตารางวา ตัง้อยู่ท่ีถนนราม
อินทรา แขวงคนันายาว เขตคนั
นายาว กทม. เพ่ือใช้เป็น
สํานกังานสาขา ระยะเวลาตาม
สญัญาเช่า 3 ปีตัง้แตม่กราคม 
2556 สิน้สดุ ธนัวาคม 2558 

 คา่เช่า 

 คา่เช่าค้างจ่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

549,552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

432,801 

432,801 

 

 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางสาวธิดา แก้วบุตตา เพ่ือ
ใช้เป็นสาขาสําหรับการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท
ฯ  และอตัราค่าเช่าปัจจุบนัท่ีกลุ่มบริษัทฯ เช่าอยู่ ตํ่ากว่า
อัต ราค่า เช่ า ท่ีประ เมิ นโดยผู้ ป ร ะ เ มินอิส ระ  เ พ่ื อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะซึง่ประเมินค่าเช่าตามราคาตลาด
ปัจจบุนั 48,000 บาทตอ่เดือน 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทําบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเช่าระบุว่าภายหลงัสญัญาเช่า
สิน้สุดลงในปี 2558 ผู้ ให้เช่าจะปรับอตัราค่าเช่าไม่เกิน
ร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่าเดิม และกําหนดอายุการต่อ
สญัญาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

ลกัษณะทรัพย์สินท่ีเช่ามีความจําเป็นและเหมาะสม เม่ือ
เทียบเคียงกับสาขาอ่ืนท่ีเช่าจากบุคคลภายนอก โดย
อัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วตํ่ากว่าค่าเช่าท่ีสํารวจโดยผู้
ประเมินอิสระ ซึ่งมีวตัถุประสงค์สาธารณะ และเง่ือนไข
การเช่าเป็นไปตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จําเป็นและสมเหตสุมผล 

8. นางจริยา  แก้วบุตตา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบตุตา  ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

6.32 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการของบริษัทฯ 

- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อย
ละ 33.8 และกรรมการของบริษัทฯ 

- ภรรยานายฉตัรชยั แก้วบตุตา ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 6  
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบริษัทฯ 

เช่าอาคาร 
กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์
รวมจํานวน 3 แห่งระยะเวลาเช่า
ตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี  ตัง้แต่
มกราคม 2556 สิน้สุด ธันวาคม 
2558 
1. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชัน้ 2 
คูหา เนือ้ท่ีรวม 36.7 ตารางวา 
ตัง้อยู่ ท่ีถนนเทพารักษ์ ตําบล
เ ท พ า รั ก ษ์  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  จั ง ห วั ด
สมทุรปราการ  
2. อาคารพาณิชย์ จํานวน 3 ชัน้ 2 
คูหา เนือ้ท่ีรวม 64 ตารางวา 
ตัง้อยู่ท่ีถนนสายรังสิต-ปทุมธานี 
ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารจากนางจริยา แก้วบุตตาเพ่ือใช้
เป็นสาขา และอตัราค่าเช่าปัจจุบนัท่ีกลุ่มบริษัทฯ เช่าอยู่ 
ตํ่ากว่าอัตราค่าเช่าท่ีประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระเพ่ือ
วัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งประเมินค่าเช่าตามราคา
ตลาดปัจจบุนัรวม 231,000 บาทตอ่เดือน 

นอกจากนัน้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าได้ร่วมกันจัดทําบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเช่าระบุว่าภายหลงัสญัญาเช่า
สิน้สุดลงในปี 2558 ผู้ ให้เช่าจะปรับอตัราค่าเช่าไม่เกิน
ร้อยละ 12 ของอตัราค่าเช่าเดิม และกําหนดอายุการต่อ
สญัญาไม่น้อยกวา่ 3 ปี  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ลกัษณะทรัพย์สินท่ีเช่ามีความจําเป็นและเหมาะสม เม่ือ
เทียบเคียงกับสาขาอ่ืนท่ีเช่าจากบุคคลภายนอก โดย
อัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วตํ่ากว่าค่าเช่าท่ีสํารวจโดยผู้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

บรีุ จงัหวดัปทมุธานี  
3. อาคารพาณิชย์ จํานวน 4 ชัน้ 3 
คูหา เนือ้ท่ีรวม 54 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่ ท่ีถนนสุขุมวิท ตําบลนา
เกลืออําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบรีุ  

 
 คา่เช่า 
 คา่เช่าค้างจ่าย 

 

 

 

 

 

2,610,372 
 

 

 

 

 

 

 2,104,766 
2,104,766 

 

ประเมินอิสระ ซึง่มีวตัถุประสงค์สาธารณะ  และเง่ือนไข
การเช่าเป็นไปตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จําเป็นและสมเหตสุมผล 

9. นายโชตพิงษ์ สุรสิงห์สฤษฎ์ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- บดิานายวชัรบรูย์ สรุสิงห์สฤษฎ์ ผู้ อํานวยการฝ่าย

การตลาด 

เช่าอาคาร 

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์
จํานวน 1 แหง่ 2 ชัน้ 1 คหูา ตัง้อยู่
ท่ีเลขท่ี 353 ถนนเจริญเมือง 
ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ 
จงัหวดัแพร่ เนือ้ท่ี 32 ตารางเมตร 
ระยะเวลาเช่าตามสญัญาเท่ากับ 
3 ปี เ ร่ิมตัง้แต่พฤษภาคม 2556 
สิน้สดุเมษายน 2559 

 คา่เช่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

71,469 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

56,451 

 
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ า อ า ค า ร จ า ก น า ย โ ช ติ พ ง ษ์               
สุรสิงห์สฤษฎ์ เพ่ือใช้เป็นสาขา และอัตราค่าเช่าเป็น
ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเช่าใกล้เคียง 
เง่ือนไขการชําระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกบั
บุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตสุมผล 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นรายการท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ลักษณะทรัพย์สินท่ีเช่ามีความจําเป็นและเหมาะสม 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

อัตราค่าเช่าและเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
รายการดงักล่าวจงึมีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 

10.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
ลกัษณะธุรกิจ 
ธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
- นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการของ

บริษัทฯ เป็นรองประธานประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั 
(มหาชน) 

ขายต๋ัวแลกเงนิ 
บริษัทฯขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้
ให้กบัธนาคาร ซึง่การเป็นตัว๋แลก
เงินระยะสัน้อายไุม่เกิน 270 วนั 
โดยมีอตัราดอกเบีย้เป็นอตัราคดิ
ลดจากหน้าตัว๋ 
 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 
 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน เป็น
ดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า 
 
ดอกเบีย้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

3,817,968 

 บริษัทฯมีวงเงินขายตั๋วแลกเงินระยะสัน้จํานวน 3,000 
ล้านบาท ซึง่บริษัทฯเสนอขายผ่านสถาบนัการเงินต่างๆ 
เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งอัตรา
ดอกเบีย้คิดลดก็เป็นอัตราเดียวกับท่ีบริษัทฯจ่ายให้กับ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึง่บริษัทฯทํารายการกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆก็จะทําด้วย
อัตราเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตสุมผล 

 เงนิกู้ยืมระยะยาว 
บริษัทฯได้วงเงินกู้ ยืมระยะยาว 3 
ปี จากธนาคาร  
- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 
- ดอกเบีย้จ่าย 

 
 
 

400,000,000 
 

8,806,575 

 
 
 

400,000,000 
 

12,232,787 

บริษัทฯต้องมีวงเงินกู้ ระยะยาวไว้ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
ในการขยายกิจการของบริษัท โดยท่ีอตัราดอกเบีย้ก็เป็น
อัตราใกล้เคียงกับท่ีบริษัทฯจ่ายให้กับสถาบันการเงิน
อ่ืนๆ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล  

ของรายการ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ปี 2558 9 เดือนของปี 2559 

- ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
-คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงิน 
 
 

1,392,877 
116,111 

 

1,299,454 
150,000 

 

เป็นรายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึง่บริษัทฯทํารายการกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆก็จะทําด้วย
อัตราเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตสุมผล 

 ค่ารับประกันการจัดจาํหน่าย 
บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้ นกู้
ด้อยสิทธิให้แก่นักลงทนุรายใหญ่
และนกัลงทนุสถาบนั 
- คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย 
- คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 
 

703,514 
2,615,753 

 
 
 
 

833,241 
1,708,649 

บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีสถาบนัการเงินเป็น
ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  ซึง่ค่าธรรมเนียมในการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์เป็นอัตราเดียวกับท่ีจ่ายให้กับ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นรายการท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึง่บริษัทฯทํารายการกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆก็จะทําด้วย
อัตราเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตสุมผล 
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7. สรุปผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ  

ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษทั และบริษัทย่อยส าหรบัปี 2556–2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 

ฐานะทางการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 100.4 1.7 348.0 4.1 332.8 2.4 545.3 2.9 
เงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 20.6 0.3 61.3 0.7 3.6 0.0 202.9 1.1 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั - - 0.0 0.0 - - - - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ที่ถึงกําหนดชาํระภายใน 

1 ปี - สทุธิ 
912.6 15.1 1,202.9 14.0 1,515.2 11.1 1,689.2 8.8 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยมืสว่นบคุคล
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี - สทุธิ 

3,074.7 50.8 4,117.4 47.9 6,826.0 50.0 9,635.5 50.3 

ลกูหนีอ่ื้น - - - - 186.4 1.4 218.4 1.1 
ทรัพย์สินรอการขาย - สทุธิ 94.5 1.6 207.8 2.4 94.6 0.7 103.5 0.5 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 82.4 1.4 82.3 1.0 6.1 0.0 6.9 0.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,285.2 70.9 6,019.7 70.1 8,964.7 65.6 12,401.7 64.8 
เงินลงทนุเผ่ือขาย - สทุธิ - - - - - - 200.8 1.1 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ - สทุธิ 822.8 13.6 1,120.9 13.0 1,307.0 9.6 1,437.5 7.5 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยมืสว่นบคุคล 

- สทุธิ 
729.1 12.1 1,101.9 12.8 1,564.6 11.5 2,450.3 12.8 

เงินลงทนุในลกูหนีส้ทุธิ - - - - 1,264.7 9.3 2,016.2 10.5 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 145.3 2.4 245.5 2.9 390.9 2.9 453.3 2.4 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 6.9 0.1 8.6 0.1 7.8 0.1 8.1 0.0 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 33.3 0.5 58.5 0.7 73.7 0.5 83.0 0.4 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 23.9 0.4 36.6 0.4 66.3 0.5 90.0 0.5 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,761.3 29.1 2,572.0 29.9 4,675.0 34.4 6,739.2 35.2 
รวมสินทรัพย์ 6,046.5 100.0 8,591.7 100.0 13,639.7 100.0 19,140.9 100.0 
หนีสิ้น         

เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 19.7 0.3 16.7 0.2 - - - - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 
4,565.3 75.5 3,464.4 40.3 1,010.0 7.4 4,359.9 22.8 

เจ้าหนีอ่ื้น - - - - 337.1 2.5 424.5 2.2 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 74.0 1.2 300.0 3.5 - - - - 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
- - - - 500.0 3.7 916.7 4.8 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อ
ใช้ในการซือ้ลกูหนีท้ี่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

- - - - 821.4 6.0 183.9 1.0 

สว่นของหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงินที่ครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี 

5.8 0.1 6.0 0.1 12.5 0.1 20.0 0.1 
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ฐานะทางการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สว่นของหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธ์ิและไมมี่หลกัประกนัที่

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
- - 500.0 5.8 200.0 1.5 2,200.0 11.5 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 77.8 1.3 142.0 1.7 187.8 1.4 142.1 0.7 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 169.2 2.8 224.9 2.6 3.8 0.0 5.2 0.0 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,911.8 81.2 4,654.0 54.2 3,072.6 22.6 8,252.3 43.1 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 500.0 5.8 1,000.0 7.3 854.2 4.5 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้ในการ

ซือ้ลกูหนี ้
- - - - 155.2 1.1 31.3 0.2 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั - - - - 400.0 2.9 400.0 2.1 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน - - - - 33.4 0.2 47.7 0.2 
หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั - - - - 4,200.0 30.8 3,340.0 17.4 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.1 0.1 5.6 0.1 6.7 0.1 9.1 0.0 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4.1 0.1 505.6 5.9 5,795.3 42.4 4,682.3 24.4 
รวมหนีสิ้น 4,915.9 81.3 5,159.6 60.1 8,867.9 65.0 12,934.6 67.5 

สว่นของผู้ ถือหุ้น         
ทนุที่ออกและชําระแล้ว 750.0 12.4 1,000.0 11.6 1,020.0 7.5 1,045.5 5.5 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - 1,421.8 16.6 1,421.8 10.4 1,421.8 7.4 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 36.2 0.6 36.2 0.4 36.2 0.3 36.2 0.2 
กําไรสะสม 344.4 5.7 974.1 11.3 2,287.8 16.8 3,656.2 19.1 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น - - - - 0.0 0.0 33.7 0.2 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อํานาจควบคมุ - - - - 6.0 0.0 12.9 0.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,130.6 18.7 3,432.1 39.9 4,771.8 35.0 6,206.3 32.5 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,046.5 100.0 8,591.7 100.0 13,639.7 100.0 19,140.9 100.0 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีสนิทรัพย์รวมจํานวน 6,046.5 ล้าน
บาท 8,591.7 ล้านบาท 13,639.7 ล้านบาท และ 19,140.9 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 – 
2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จํานวน 2,545.2 ล้านบาท 5,048.0 ล้าน
บาท และ 5,501.2 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.10 ร้อยละ 58.75 และร้อยละ 40.33 ตามลําดบั 
โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของพอร์ตลกูหนีส้นิเช่ือ ทัง้นีส้นิทรัพย์หลกัของ SAWAD ได้แก่ ลกูหนีต้ามสญัญา
เช่าซือ้ และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมสว่นบคุคล 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีมลูค่าลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้
สทุธิรวมจํานวน 1,735.4 ล้านบาท  2,323.8 ล้านบาท  2,822.2 ล้านบาท และ 3,126.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 28.70 ร้อยละ 27.05 ร้อยละ 20.69 และร้อยละ 16.33 ของสนิทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลําดบั โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 – 2558 SAWAD มีลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิรวมเพิ่มขึน้จํานวน 588.4 ล้านบาท และ 498.4 
ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.91 และร้อยละ 21.45 ตามลําดบั เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ขณะที่ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้เพิ่มขึน้จํานวน 304.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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10.79 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของลกูหนีด้งักลา่วคือการขยายสาขาอย่าง
ตอ่เนื่องของ SAWAD ทําให้สามารถขยายฐานลกูค้าครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืมสทุธิรวม
จํานวน 3,803.8 ล้านบาท  5,219.3 ล้านบาท  8,390.6 ล้านบาท และ 12,085.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
62.91  ร้อยละ 60.75  ร้อยละ 61.52 และร้อยละ 63.14 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลําดบั โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 – 2558 SAWAD มีลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืมสทุธิรวมเพิ่มขึน้จํานวน 1,415.5 ล้านบาท และ 
3,171.3 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.21 และร้อยละ 60.76 ตามลําดบั เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 
และณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีลกูหนีต้ามสญัญาให้กู้ยืมสทุธิรวมเพิ่มขึน้จํานวน 3,695.2 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 44.04 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของลกูหนีด้งักลา่วคือ
การขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่องของ SAWAD ทําให้สามารถขยายฐานลกูค้าครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้ 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีหนีส้ินทัง้หมดจํานวน 4,915.9 
ล้านบาท 5,159.6 ล้านบาท 8,867.9 ล้านบาท และ 12,934.6 ล้านบาท ตามลําดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 – 2558 SAWAD มีหนีส้ินเพิ่มขึน้จํานวน 243.7 ล้านบาท และ 3,708.3 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 4.96 และร้อยละ 71.87 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ขณะที่ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีหนีส้ิน
เพิ่มขึน้จํานวน 4,066.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.86 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตหุลกัของการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมมาจากหนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายตวัของลกูหนี  ้

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,130.6 
ล้านบาท 3,432.1 ล้านบาท 4,771.8 ล้านบาท และ 6,206.3 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
– 2558 SAWAD มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 2,301.5 ล้านบาท และ 1,339.7 ล้านบาท ตามลําดบั หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 203.56 และร้อยละ 39.03 จากปีก่อนหน้า ตามลําดบั และสําหรับ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 
เพิ่มขึน้จํานวน 1,434.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.06 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยการเพิ่มขึน้ของ
สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 เป็นผลจากการที่ SAWAD ได้เพิ่มทนุเรียกชําระจํานวน 250 ล้านบาท จากการเสนอ
ขายให้กบัประชาชนทัว่ไปเพื่อนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และยงัทําให้ SAWAD มีสว่นเกินมลูค่า
หุ้นจํานวน 1,421.8 ล้านบาท และสําหรับการเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 30 
กนัยายน 2559 สว่นใหญ่มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของกําไรสะสมซึง่มาจากกําไรสทุธิในแตล่ะงวด 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิมีจํานวน 39,997,885 ล้านหน่วย 
โดยจะครบกําหนดอายแุละวนัใช้สทิธิวนัสดุท้ายในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรบัปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2558 – 2559 

ผลการดาํเนินงานรวม 

สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 9 เดือนแรกของปี 
2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเชา่ซือ้ 412.7 21.3 502.2 18.7 634.2 16.8 465.1 17.3 544.9 14.4 
รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 1,033.5 53.4 1,452.5 54.0 2,179.9 57.7 1,545.5 57.4 2,286.4 60.3 
รายได้อ่ืน 490.7 25.3 734.6 27.3 962.6 25.5 680.8 25.3 957.3 25.3 

รวมรายได้ 1,936.9 100.0 2,689.3 100.0 3,776.7 100.0 2,691.4 100.0 3,788.6 100.0 

คา่ใช้จา่ยในการบริการ 122.4 6.3 125.6 4.7 126.5 3.3 96.8 3.6 113.7 3.0 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 726.5 37.5 1,094.6 40.7 1,551.1 41.1 1,095.9 40.7 1,530.1 40.4 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 131.6 6.8 188.8 7.0 168.1 4.5 119.7 4.4 133.6 3.5 

รวมค่าใช้จ่าย 980.5 50.6 1,409.0 52.4 1,845.7 48.9 1,312.4 48.7 1,777.4 46.9 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และภาษีเงนิได้ 

956.4 49.4 1,280.3 47.6 1,931.0 51.1 1,379.0 51.3 2,011.2 53.1 

ต้นทนุทางการเงิน 230.3 11.9 218.5 8.1 280.6 7.4 204.2 7.6 261.2 6.9 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 150.7 7.8 207.1 7.7 314.3 8.3 235.8 8.8 351.0 9.3 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี/งวด 575.4 29.7 854.7 31.8 1,336.1 35.4 939.0 34.9 1,399.0 36.9 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:             
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 
- - - - 0.7 0.0 - - - - 

ภาษีเงินได้ที่เก่ียวกบัรายการที่จะ
ไมถ่กูจดัประเภทรายการใหมเ่ข้า
ไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุใน
ภายหลงั 

- - - - (0.1) 0.0 - - - - 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 

- - - - 0.6 0.0 - - - - 

กําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ
เผ่ือขาย 

- - - - - - - - 43.1 1.1 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงคา่งบการเงิน 

- - - - 0.0 0.0 - - (1.0) 0.0 

ภาษีเงินได้ที่เก่ียวกบัรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุใน
ภายหลงั 

- - - - - - - - (8.6) (0.2) 

รวมรายการที่จะจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 

- - - - 0.0 0.0 - - 33.5 0.9 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 575.4 29.7 854.7 31.8 1,336.7 35.4 939.0 34.9 1,432.5 37.8 

การแบ่งปันกาํไร:             

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 575.4 29.7 854.7 31.8 1,336.1 35.4 938.9 34.9 1,397.0 36.9 
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ผลการดาํเนินงานรวม 

สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 9 เดือนแรกของปี 
2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่

อํานาจควบคมุ 
- - - - - - 0.1 0.0 2.0 0.0 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี/งวด 575.4 29.7 854.7 31.8 1,336.1 35.4 939.0 34.9 1,399.0 36.9 

รายได้จากการดาํเนินงาน 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีรายได้รวมจํานวน 1,936.9 ล้านบาท 2,689.3 
ล้านบาท  3,776.7 ล้านบาท และ 3,788.6 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นีร้ายได้หลกัของ SAWAD มาจากรายได้
ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 

ในปี 2556 – 2558 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีรายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้จํานวน 412.7 
ล้านบาท 502.2 ล้านบาท 634.2 ล้านบาท และ 544.9 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2557 เพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปี ก่อนหน้าจํานวน 89.5 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.69 ในปี 2558 เพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปี ก่อนหน้า จํานวน 132.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.28 และงวด 9 เดือนปี 2559 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าจํานวน 79.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.17 

นอกจากนี ้SAWAD มีรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมจํานวน 1,033.5 ล้านบาท 1,452.5 ล้านบาท 2,179.9 ล้าน
บาท และ 2,286.4 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2556 – 2558 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 โดยมีจํานวน
เพิ่มขึน้ 419.0 ล้านบาท 727.4 ล้านบาท และ 740.9 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.53 ร้อยละ 50.08 
และร้อยละ 47.94 ตามลาํดบัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2556 – 2558 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมจํานวน 980.5 
ล้านบาท 1,409.0 ล้านบาท 1,845.7 ล้านบาท และ 1,777.4 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2557 – 2558 
SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมเพิ่มขึน้จํานวน 428.5 ล้านบาท และ 436.7 ล้านบาท ตามลําดบั หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.71 และร้อยละ 30.99 ตามลําดบั เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 
SAWAD มีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึน้จํานวน 465.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.43 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนหน้าซึ่งเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของรายได้และจํานวนสาขา  ทัง้นีค้่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ของ SAWAD หลกัคือคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 726.5 ล้านบาท 
1,094.6 ล้านบาท 1,551.1 ล้านบาท และ 1,530.1 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 74.10  ร้อยละ 77.69 
ร้อยละ 84.04 และร้อยละ 86.09 ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมในแตล่ะปี ตามลาํดบั โดยในปี 2557 – 2558 
SAWAD มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จํานวน 368.1 ล้านบาท และ 456.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 50.67 
และร้อยละ 41.70 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ตามลําดบั มีสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ่มขึน้จํานวน 
202.2 ล้านบาท และ 241.9 ล้านบาทตามลําดบั และค่าเช่าเพิ่มขึน้จํานวน 80.7 ล้านบาท และ 73.7 ล้านบาท 
ตามลําดบั  เนื่องมาจากการขยายตวัของธุรกิจจากการเพิ่มจํานวนสาขา สําหรับในงวด 9 เดือนของปี 2559 
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SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จํานวน 434.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.62 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนสาขา  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ 

SAWAD มีกําไรจากการดําเนินงานหรือกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2559 จํานวน 726.1 ล้านบาท 1,061.8 ล้านบาท 1,650.4 ล้านบาท และ 1,750.0 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิด
เป็นอตัราสว่นกําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 37.49  ร้อยละ 39.48  ร้อยละ 43.70 และร้อยละ 
46.19 ตามลําดบั ในปี 2557 – 2558 SAWAD มีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้จํานวน 335.7 ล้านบาท และ 
588.6 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.22 และร้อยละ 55.43 ตามลาํดบั  

เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าสําหรับในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีกําไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จํานวน 
575.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.97 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตจุากรายได้
ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้และเงินให้กู้ยืมที่เพิ่มมากขึน้ตามการเติบโตของพอร์ตลกูหนีข้องกิจการ  และสง่ผลให้ 
SAWAD มีรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ปรับสงูขึน้ด้วยเช่นกนั  ประกอบกบัที่ SAWAD มีความสามารถใน
การควมคมุค่าใช้จ่ายที่ดีขึน้รวมถึงต้นทนุทางการเงินที่มีอตัราสว่นต่อรายได้รวมลดลง  เนื่องจาก SAWAD ได้เข้า
ระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์และสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุท่ีมีต้นทนุถกูกวา่เดิม 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีกําไรสทุธิ จํานวน 575.4 ล้านบาท 854.7 ล้าน
บาท 1,336.1 ล้านบาท และ 1,399.0 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราสว่นกําไรสทุธิที่ร้อยละ 29.71 ร้อยละ 
31.78 ร้อยละ35.38 และร้อยละ 36.93 ตามลําดบั โดยในปี 2557 – 2558 SAWAD มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จํานวน 
279.3 ล้านบาท และ 481.4 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.53 และร้อยละ 56.32 ตามลําดบั เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า และสาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จํานวน 460.0 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขนึร้อยละ 49.00 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตมุาจากการขยายตวัของรายได้รวม 

8. หนีส้นิ 

(1) ยอดรวมตราสารหนีท้ี่ออกและจําหนา่ยแล้วและยงัมิได้ออกจําหนา่ยตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กลุม่บริษัทและบริษัทมียอดรวมตราสารหนีท้ี่ออกและจําหนา่ยแล้วรวมเทา่กบั 
5,540.0 ล้านบาท ดงันี ้

หนีส้ิน บริษัท 
จํานวน 

(ล้านบาท) 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้ว   

หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 5,540.0 
รวม  5,540.0 

(2) ยอดรวมเงินกู้ที่มีกําหนดระยะเวลาและหนีส้นิประเภทอื่น ระบภุาระการนําทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนั 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 กลุม่บริษัทและบริษัทมียอดเงินกู้และหนีส้ินประเภทอื่น รวมเท่ากบั 2,453.7 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินกู้ยืมดงัตอ่ไปนี ้
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หนีส้ิน บริษัท 
จํานวน 

(ล้านบาท) 
หลกัประกนั 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 1,770.8 ไม่มี 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 400.0 ไม่มี 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี 215.2 ไม่มี 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 67.7 ไม่มี 

รวม 2,453.7  

 

(3) หนีส้นิและภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุม่บริษัทและบริษัทมีหนีส้นิและภาระผกูพนัท่ีต้องจา่ยในอนาคตทัง้สิน้
ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: ล้านบาท ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 2559 31 ธ.ค. 2558 
ภายใน 1 ปี 214.33 198.79 213.63 197.94 

มากกวา่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 212.79 188.03 211.67 187.60 

 427.12 386.83 425.30 385.54 

 

9. สรุปข้อมูลของสัญญาที่มีสาระสาํคัญ  

กลุม่บริษัทฯและบริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเช่าพืน้ที่ในอาคาร และรถยนต์ อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 4 ปี โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 กลุม่บริษัทและบริษัทมีภาระผกูพนัจากการ
เช่าสาขาคิดเป็นมลูคา่สญัญาเช่ารวมทัง้สิน้  427.12 ล้านบาท 

10. คดหีรือข้อเรียกร้องที่ มีสาระสาํคัญซ่ึงอยู่ระหว่างดาํเนินการ  

-ไมม่ี- 

 


