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เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ศรีสวสัดิ  พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 
 

 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีสวัสดิ  พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ SAWAD”) ครังที 14/2559 

เมือวนัที 28 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาและอนมุติัในเรืองทีสาํคญั ดงันี  

 

1. อนุมัติให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพือพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซือหุ้นสามัญและทําคําเสนอซือหลักทรัพย์

ทังหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) (“BFIT”) เพือครอบงํากิจการตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ที ทจ.12/2554 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ใน

ราคาไม่เกินหุ้นละ 11.42 บาท โดยในการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดจะเกิดขึนก็ต่อเมือเหตุการณ์ดังต่อไปนีได้

เกิดขนึครบถ้วนแล้ว 

 

(1) บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาจะซือจะขายหุ้นกับนางสาวนริศรา กิจพิพิธ1 (ซึงเป็นผู้จะขายหุ้นและไม่เป็นบุคคลที

เกียวโยงกนั โดยผู้จะขายหุ้นจะดําเนินการรวบรวมหุ้นของ BFIT ให้ได้เป็นจํานวนรวม 53,011,000 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 26.51 ของหุ้นทีชําระแล้วทงัหมดของ BFIT) ในราคาหุ้นละไม่เกิน 10.50 บาท และเงือนไขบังคับก่อนที

กําหนดในสญัญาจะซือจะขายหุ้นดงักลา่วได้เกิดขนึครบถ้วนแล้ว 

(2) ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ เข้าซือหุ้นของ BFIT และทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน 

BFIT ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

 

ในการเข้าทํารายการซือหุ้น BFIT และการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT เข้าข่ายเป็นการเข้าซือหรือการรับ

โอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ดงันนั บริษัทฯ จงึมีหน้าทีต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเข้าทํารายการ

ดงักลา่ว โดยมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระนี จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ ถือหุ้ นทีมาประชุม

                                                             
1  เมอืวนัที 28 ธนัวาคม 2559 SAWAD ได้ทําสญัญาจะซือจะขายหุ้น BFIT จํานวน 19,620,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.81 ในราคา 

8.20 บาทต่อหุ้น กับนางสาวนริศรา กิจพิพิธ (ซึงเป็นตวัแทนรวบรวมหุ้นทําหน้าทีประสานงานระหว่างบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิม BFIT ที
ประสงค์จะขายหุ้น และดําเนินการใดๆ ตามทีจําเป็นเพือรวบรวมหุ้น BFIT ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง SAWAD และนางสาวนริศรา 
กิจพิพิธ เมอืวนัที 10 มถินุายน 2559  โดยนางสาวนริศรา กิจพิพิธ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับผู้ ถือหุ้น BFIT ทีประสงค์จะขายหุ้น 2 
ราย อนัได้แก่ นางสาวกนกนชุ ชลวานิช ทีมคีวามประสงค์จะขายหุ้น BFIT จํานวน 9,970,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.99 และนางพิรดา อิน
ทามระ ทีมคีวามประสงค์จะขายหุ้น BFIT จํานวน 9,734,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.87 ในราคา 10.50 บาทต่อหุ้น รวมทัง ได้ทําการตก
ลงด้วยวาจากับนายสมยศ วินิจฉัยกุลและนายธนิตย์ เศรษฐีกุล ซึงประสงค์จะขายหุ้น BFIT จํานวน 9,901,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
4.95  และ จํานวน 3,786,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.89 ตามลําดับ ในราคา 10.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นหุ้นรวมจากที SAWAD ทํา
สญัญาซือขายกับนางสาวนริศรา กิจพิพิธ และจากการทีนางสาวนริศรา กิจพิพิธ ลงนามในบนัทึกข้อตกลงกับผู้ ถือหุ้นอีก 2 ราย รวมทงั
ตกลงด้วยวาจากับผู้ ถือหุ้นอีก 2 ราย รวมเป็นหุ้นจํานวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 
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และมีสทิธิออกเสยีง และยงัถือเป็นรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 

เรือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์”) ซึงมีขนาด

รายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 30.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ ซึงคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตน

สทุธิของ BFIT ตามสดัสว่นการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ทีร้อยละ 90.16 (ภายใต้สมมติฐานทีผู้ ถือหุ้น ของ BFIT ทุกราย

ตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมด) เปรียบเทียบกบัมลูค่าสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ 

วนัที 30 กนัยายน 2559 และเมือคํานวณรวมขนาดรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ทีเกิดขึนทังหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

ทีผ่านมา ได้แก่ รายการได้มาซงึหุ้น BFIT จํานวน 19,680,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทังสิน 157,718,136 บาท (ซึงบริษัทฯ 

ได้เปิดเผยข้อมลูต่อนกัลงทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) แล้วเมือวันที 27 มิถุนายน 

2559)  ซงึจะทําให้ขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้อยละ 34.72 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

ประเภทที 2 คือรายการทีมีมลูค่าเท่ากบัหรือสงูกว่าร้อยละ 15.00 แต่ตํากว่าร้อยละ 50.00 ตามประกาศรายการได้มา

จําหน่ายไป ดงันนั บริษัทฯ จงึมีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซงึสนิทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ ปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1.1 ของรายงานฉบบัน)ี 

 

2. อนมุติัให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) เพือให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ที สนส.6/2553 เรือง หลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว จะ

ประกอบด้วยการดําเนินการดงัต่อไปนี 

(1)  การโอนธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ซึงได้แก่ ธุรกิจสินเชือแบบมีหลักประกันทุกชนิด ซึงรวมถึงการโอนสัญญา 

ทรัพย์สนิและหนีสนิทงัหมดทีเกียวข้องและทีใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสาขาทังหมดของบริษัทฯและ

บคุลากรทีจําเป็นในการดําเนินธุรกิจ (“การโอนกิจการบางสว่น”) ให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ  พาวเวอร์ 2014 จํากัด (“ศรี

สวัสดิ  2014”) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นในศรีสวัสดิ  2014 ในสดัส่วนร้อยละ 97.00 ของหุ้ น

ทงัหมดของศรีสวสัดิ  2014) เพือเปลยีนลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบริษัทโฮลดิงทีไม่มีการประกอบ

ธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) ทีจะดําเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้ นเพือการมีอํานาจ

ควบคมุในกิจการอืนเพียงอย่างเดียว โดยจะเริมดําเนินการภายหลงัจากทีบริษัทฯ เข้าซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขาย

เสร็จสนิ ซงึจะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้มาซึงอํานาจควบคุมกิจการของ BFIT โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดําเนินการ

แล้วเสร็จได้ภายในรอบปีบญัชี 2560 

 

อนงึ การโอนกิจการบางสว่นให้กบัศรีสวสัดิ  2014 ดังกล่าวถือเป็นการโอนกิจการบางส่วนทีสําคัญให้แก่บริษัท

อืนตามนัยของมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไข

เพิมเติม) บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเพือขออนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว และ

จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อย่างไรก็

ดี รายการดงักลา่วเป็นการเข้าทํารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นในศรีสวัสดิ  

พาวเวอร์ 2014 ในสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 90.00) จึงเป็นรายการทีได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรือง
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รายการทีเกียวโยงกัน และเนืองจากเป็นการโอนทรัพย์สินเพือปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย 

จงึไม่ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ทีต้องปฏิบติัตามประกาศรายการได้มาจําหน่ายไปฯ เช่นเดียวกนั 

ทังนี ภายหลงัจากการโอนกิจการบางส่วนข้างต้น บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ต่อไป ตามเกณฑ์ Holding โดยมีศรีสวัสดิ  2014 ซึงเป็นผู้ รับโอนธุรกิจสินเชือมาดําเนินงานแทน

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแกน ทงันี บริษัทฯ จะดํารงสดัส่วนการถือหุ้นในศรีสวัสดิ  2014 ร้อยละ 99.99 ภายหลงั

การเข้าทํารายการ ซงึมากกว่าร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีกฎเกณฑ์ที

เกียวข้องกําหนด เพือให้ศรีสวสัดิ  2014 มีสถานะเป็นบริษัทแกนตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทงันี ปัจจบุนั SAWAD ถือหุ้นศรีสวสัดิ  2014 ร้อยละ 97.00 และภายหลงัการเข้าทํารายการ SAWAD มีแผนจะ

เพิมสดัสว่นการถือหุ้นศรีสวสัดิ  2014 เป็นร้อยละ 99.99 
 

(2)  การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุม่บริษัทฯ ภายหลงัการโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทฯ มายังศรี

สวสัดิ  2014 แล้วเสร็จ โดยแผนการเบืองต้น ศรีสวัสดิ  2014 จะบริหารพอร์ตสินเชือเดิมจนสินสดุสญัญา และ

ให้บริการสนิเชือใหม่แบบมีหลกัประกนับางประเภท นอกจากนี จะมุ่งเน้นการบริหารสาขาและให้บริการตัวแทน

สนิเชือ (Banking Agent)  ขณะที BFIT จะขยายบริการสินเชือไปยังสินเชือแบบมีหลกัประกันในประเภททีไม่

ทับซ้อนกันกับศรีสวัสดิ  2014 และสินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน (Personal Loan) โดยใช้บริการ

ตัวแทนสินเชือของศรีสวัสดิ  2014 นอกจากนี บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด (“เงินสดทันใจ”) ซึงเดิมให้บริการ

สินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน (Personal Loan) และสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้

การกํากับ (Nano Finance) จะคงเหลือเพียงธุรกิจสินเชือ Nano Finance เพือไม่ให้เกิดการดําเนินธุรกิจทับ

ซ้อนกนักบับริษัทอืนภายในกลุม่ สาํหรับบริษัทอืนๆ จะยงัคงดําเนินธุรกิจเดิมต่อไป ทังนี การปรับโครงสร้างการ

ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะไม่มีการโอนพอร์ตสินเชือระหว่างกัน (นอกจากกรณีการโอนกิจการบางส่วนจาก

บริษัทฯ มายังศรีสวัสดิ  2014) การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นไปเพือให้

โครงสร้างการดําเนินงานเกิดความชัดเจน ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างโอกาสในการขยาย

ธุรกิจสนิเชือเพือการเติบโตอย่างยงัยืนของบริษัทในอนาคต ทงันี หาก BFIT จะเริมดําเนินการขยายธุรกิจสินเชือ

ประเภทอืนเพิมเติมจากทีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเพือ

ประเมินความพร้อมก่อนให้บริการ 
 

3. อนมุติัให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเปลียนแปลงชือของบริษัทฯ ตราประทับ และการแก้ไข

เพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 1. รวมทงัตราประทบัของบริษัทฯ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงชือของบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดดงัน ี

ชือภาษาไทย  : บริษัท ศรีสวสัดิ  คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

ชือภาษาองักฤษ  : Srisawad Corporation Public Company Limited 

ตราประทบั  : คณะทํางานอยู่ระหว่างการออกแบบและจดัทําตราประทบัใหม่ของบริษัทฯ 

 ทงันี บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลยีนแปลงชือย่อหลกัทรัพย์แต่อย่างใด 

 

4. อนุมัติให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการ

เปลียนแปลงชือบริษัท และการเปลียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจลงทุนในหุ้ น 

(Holding Company)  
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ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 14/2559 เมือวันที 28 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตังให้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ 

จํากัด (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระในการให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขของการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคํา

เสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดใน BFIT เพือประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการของบริษัทฯ ในครังนี  แม้ว่าขนาดรายการ

เข้าซือหุ้น BFIT ดงักลา่ว จะไม่ถงึเกณฑ์ทีบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นในการเข้าทํารายการ

ดงักลา่วก็ตาม 

 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน ีจดัทําขนึจากข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ และ

ข้อมลูทีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทวัไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ในการ

พิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้อมูลทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมี

นัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซึงข้อมูลทีใช้ในการจัดทํา

รายงานฉบบันี เช่น 

 มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

 สารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงหุ้นใน BFIT และสารสนเทศเกียวกับการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตัง

กลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

 ข้อมลูข่าวสารทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ ซงึเผยแพร่ผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ/หรือเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และ BFIT และ/หรือข้อมลูทีเปิดเผยในสาธารณะ 

 รายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ปี 2558 ของบริษัทฯ และ BFIT 

 งบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับปี

สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 9 เดือน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2559 

 งบการเงินของ BFIT ทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาตของ BFIT สําหรับปีสินสดุวันที 

31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 9 เดือน สินสดุวันที 30 กันยายน 2559 และงบการเงินของ BFIT ก่อน

ตรวจสอบ สาํหรับปีสนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2559 

 สญัญาทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ 

 หนงัสอืเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทฯ เพือขออนญุาตเข้าถือหุ้น BFIT เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของหุ้น

ทีชําระแล้วทังหมด ฉบับลงวันที 19 ตุลาคม 2559 และหนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในเรือง

ดงักลา่ว ฉบบัลงวนัที 26 ธันวาคม 2559 

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ BFIT 

 ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ เช่น ข้อมลูบริษัทและลกัษณะการประกอบธุรกิจของ SAWAD ตามทีเปิดเผย

ในแบบ 56-1 ปี 2558 ซงึมีการปรับปรุงข้อมลูเป็น ณ วนัที 30 กนัยายน 2559  รายชือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ SAWAD ณ 

วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ (วนัที 20 มกราคม 2560) ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 

1/2560 เพืออนมุติัรายการในครังน ี
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นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมติฐาน ดงัน ี 

 ข้อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถเชือถือได้และใกล้เคียงกับ

สภาพความจริง ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ และ BFIT 

 สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และ BFIT ทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้องตาม

กฎหมาย มีผลบงัคบัใช้และผลผกูพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลยีนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลกิ  

 

ข้อจํากดัความรับผิดของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการจดัทําความเห็น 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็น โดยได้ทําการตรวจสอบสถานะการประกอบธุรกิจของ BFIT (Business 

Due Diligence) จากข้อมลู BFIT ทีเปิดเผยในสาธารณะ และข้อมูลทีได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือบริษัททีปรึกษาทางการเงิน

ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้มีสว่นร่วมในการเจรจาซือขายหุ้น BFIT ระหว่างตัวแทนรวบรวมหุ้นกับ 

SAWAD  นอกเหนือจากข้อมลูเอกสารและข้อมลูทีได้รับจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและ/หรือทีปรึกษาทางการเงินของ SAWAD 

ด้วยข้อจํากดัดงักลา่วข้างต้นนี ทีปรึกษาทางการเงินจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนต่อ SAWAD ในอนาคต

อนัเกิดจากโครงสร้างในการซือหุ้น BFIT เพิมเติมจากตวัแทนรวบรวมหุ้นและผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT จํานวน 4 รายทีประสงค์จะ

ขายหุ้น BFIT ให้แก่ SAWAD  

 

ทงัน ีทีปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ

บริษัทฯ เป็นสาํคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทีได้รับจาก

บริษัทฯ รวมถงึจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็น

ข้อมูลทีถูกต้องและเป็นความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นนี  ดังนัน หากข้อมูลดังกล่าว

ข้างต้นไม่ถกูต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผล

กระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจ

ยืนยนัถงึผลกระทบทีอาจเกิดขนึต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจัยดังกล่าวได้ อีกทังความเห็นของทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระในครังนี มีวตัถปุระสงค์เพือให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดย

การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัสาํหรับการเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือ

หุ้นควรจะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสยีง ข้อจํากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที

เกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทังนี การให้ความเห็นนีมิได้เป็นการรับรอง

ผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขนึจากการเข้าทํารายการดงักลา่ว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน ี
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

เมือวันที 10 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับนางสาวนริศรา กิจพิพิธ (ตัวแทนรวบรวมหุ้น) ซึงไม่เป็น

บคุคลทีเกียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้ตวัแทนรวบรวมหุ้นทําหน้าทีประสานงานระหว่างบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิม

ของ BFIT ทีประสงค์จะขายหุ้น และดําเนินการใดๆ ตามทีจําเป็นเพือรวบรวมหุ้น BFIT ในจํานวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 

ต่อมาเมือวนัที  27 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ ได้ซือหุ้นสามญัของ BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT 2 ราย ได้แก่ นางสาวเสาวคนธ์ 

ลมิอกัษร จํานวน 9,940,000 หุ้น และนางสาวสภิุดา ฉตัราภิรักษ์ จํานวน 9,740,000 หุ้น รวมจํานวน 19,680,000 หุ้น หรือคิด

เป็นร้อยละ 9.84 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT ในราคา 8.00 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าการซือขายรวมค่าธรรมเนียม

เท่ากบั 157,718,136 บาท (ซึงไม่เกินร้อยละ 10.00 อันเป็นสดัส่วนการถือหุ้นในสถาบันการเงินทีอนุญาตเป็นการทัวไปตาม

พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (“พรบ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน”))  

 

ทงันี เนืองจากบริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจทีเป็นประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพือเสริมสร้างรายได้ 

กําไร และศกัยภาพการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึงคณะกรรมการบริษัทของ SAWAD พิจารณาเห็นว่า การลงทุนเพิมเติมใน

หุ้นของ BFIT เป็นกลยทุธ์สาํคญัประการหนงึทีจะช่วยเพิมโอกาสในการขยายธุรกิจสนิเชือของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีบริการสินเชือที

มีความหลากหลาย เพือรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจให้บริการสนิเชือแก่บคุคลรายย่อยของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี บริษัทฯ ยัง

เลง็เห็นโอกาสการจดัหาแหลง่เงินทนุทีมีต้นทุนตําจากเงินรับฝากจากประชาชนผ่านการดําเนินงาน BFIT ซึงจะช่วยสนับสนุน

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิงขึน โดยการเพิมสดัส่วนการถือหุ้นใน BFIT เพือให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วม

กําหนดนโยบายทางธุรกิจทีสําคัญของ BFIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เพิมความ

แข็งแกร่งทางการเงินและเพิมโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในอนาคต บริษัทฯ จึงดําเนินการยืนขออนุญาตถือหุ้นใน

สถาบันการเงินเกินร้อยละ 10.00 จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพือเข้าถือหุ้นใน BFIT เพิมเติมในสดัส่วนทีทําให้บริษัทฯ 

สามารถเข้าร่วมกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ทีสําคัญของ BFIT โดยในระหว่างวันที 13 กันยายน 2559 และวันที 11 ตุลาคม 

2559 ตวัแทนรวบรวมหุ้นมีการได้มาซงึหุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย รวมจํานวน 19,620,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.81 

ของหุ้นสามญัทงัหมดของ BFIT  ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท  

 

จากนนัเมือวนัที 27 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืแจ้งอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที 26 

ธันวาคม 2559 อนญุาตให้บริษัทฯ สามารถเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้ถึงร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT 

เป็นเหตุให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SAWAD ครังที 14/2559 เมือวันที 28 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติให้เสนอที

ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซือหุ้นสามัญ BFIT และการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทนุที ทจ.12/2554 เรืองหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการ  รวมที

แก้ไขเพิมเติม  (“ประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการ”)  โดยมีรายละเอียดของรายการ ดงัน ี

(1) ซือหุ้นสามญัของ BFIT เพิมเติมจํานวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT 

ผู้ขายจํานวน 5 ราย (รวมเรียกว่า “กลุม่ผู้ขาย”) ซงึไม่เป็นบคุคลทีเกียวโยงกัน ประกอบด้วย (1) นางสาวกนกนุช ชลวา

นิช (2) นายสมยศ วินิจฉัยกุล (3) นางพิรดา อินทามระ (4) นายธนิตย์ เศรษฐีกุล2 ซึงถือหุ้นรวมจํานวน 33,391,000 

หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท และ (5) นางสาวนริศรา กิจพิพิธ (“ตัวแทนรวบรวมหุ้น”) ซึงถือหุ้นจํานวน 19,620,000 

                                                             
2 นางสาวกนกนชุ ชลวานิช ประสงค์ขายหุ้น BFIT จํานวน 9,970,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.99 นายสมยศ วินิจฉัยกุล ประสงค์ขายหุ้น 

BFIT จํานวน 9,901,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.95 นางพิรดา อินทามระ ประสงค์ขายหุ้น BFIT จํานวน 9,734,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
4.87 และนายธนิตย์ เศรษฐีกลุ ประสงค์ขายหุ้น BFIT จํานวน 3,786,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.89 
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หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท (ซงึเป็นราคาเดียวกบัทีตวัแทนรวบรวมหุ้นได้เข้าซือจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT 2 ราย) คิด

เป็นจํานวนเงินรวมทังสิน 511.49 ล้านบาท โดยนางสาวนริศรา กิจพิพิธได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รวบรวมหุ้นให้แก่

บริษัทฯ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างนางสาวนริศรา กิจพิพิธและบริษัทฯ ลงวันที 10 มิถุนายน 2559 (รายละเอียด

บนัทกึข้อตกลงดงักลา่วปรากฎในสว่นที 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี) โดยเมือนับรวมกับจํานวนหุ้น BFIT ทีบริษัทฯ 

ถืออยู่ในปัจจุบัน จํานวน 19,680,000 หุ้น จะส่งผลให้ภายหลงัการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขาย บริษัทฯ จะถือหุ้นใน 

BFIT รวมทงัสิน 72,691,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.35 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทังหมดของ BFIT ทังนี การซือ

ขายหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายจะทําการซือขายบนกระดานซือขายรายใหญ่ (Big Lot) 

(2) ทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดของ BFIT โดยบริษัทฯ จะทําคําเสนอซือหุ้นสามัญของ BFIT ส่วนทีเหลือทังหมด

จํานวน 127,309,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.65 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทังหมดของ BFIT ในราคาเสนอซือไม่

เกินหุ้นละ 11.42 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทีใช้ในการทําคําเสนอซือ 1,453.87 ล้านบาท  

การได้มาซงึหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายคิดเป็นเงินจํานวนรวม 511.49 ล้านบาท เมือรวมกับมูลค่าสิงตอบแทนสําหรับการทําคํา

เสนอซือหลกัทรัพย์สว่นทีเหลอืทงัหมดใน BFIT อีกจํานวน 1,453.87 ล้านบาท จะทําให้มูลค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับการ

ทํารายการในครังน ีเท่ากบั 1,965.36 ล้านบาท และหากรวมค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องจํานวน 6.89 ล้านบาท และค่าตอบแทนจ่าย

ให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้น จํานวน 8.00 ล้านบาท จะมีมลูค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับการทํารายการ เท่ากับ 1,980.25 ล้าน

บาท (รายละเอียดมลูค่าการเข้าทํารายการปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1.1 ของรายงานฉบบัน)ี  

 

อย่างไรก็ดี การทํารายการซือหุ้ นจากกลุ่มผู้ ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT แบบมีเงือนไขจะเกิดขึน 

ต่อเมือเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเกิดขนึครบถ้วนแล้ว 

(1) ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ เข้าซือหุ้นของ BFIT และทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT 

ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง (บริษัทฯ มีกําหนดจัดประชุมวิสามัญ

ผู้ ถือหุ้นครังที 1/2560 เพือพิจารณาอนมุติัเรืองดงักลา่ว ในวนัที 8 มีนาคม 2560)  

(2) ตังแต่วันทีมีการเข้าทําสัญญาจะซือจะขายหุ้ น จนถึงวันทีซือขายหุ้ นเสร็จสมบูรณ์ จะต้องไม่มีเหตุการณ์หรือการ

เปลียนแปลงใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สินของ BFIT อย่างมี

นยัสาํคญั 

 

ทังนี กรณีทีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขาย

ภายในเดือนมีนาคม 2560 และเริมดําเนินการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของ BFIT ในระหว่างเดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม 2560 (โดยมีขันตอนและระยะเวลาตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการและกฎเกณฑ์อืนๆ ที

เกียวข้อง) อย่างไรก็ดี ในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าซือหุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย ซึงมีข้อตกลงทีกระทํากันด้วยวาจา 

(อนัได้แก่ นายสมยศ วินิจฉยักลุ และนายธนิตย์ เศรษฐีกลุ) บริษัทฯ จะถือหุ้นใน BFIT รวมทังสิน 59,004,000 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 29.51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมด ซงึถือเป็นการได้มาซึงหุ้นของกิจการทีข้ามจุดทีต้องทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมด

ของกิจการตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ส่งผลให้ SAWAD จะดําเนินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ที

เหลอืทงัหมดจากผู้ ถือหุ้น BFIT ทกุรายต่อไป  สาํหรับในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิม 4 รายของ BFIT ทีได้ตกลงกับตัวแทนรวบรวมหุ้นว่าจะ

ขายหุ้น BFIT ให้แก่ SAWAD ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงซือหุ้น BFIT ร้อยละ 9.81 จากตัวแทนรวบรวมหุ้น 

(ซงึได้เข้าซือหุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT 2 ราย เมือวันที 13 กันยายน 2559 และวันที 11 ตุลาคม 2559 แทนบริษัทฯ) ซึง

จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้น BFIT รวมร้อยละ 19.65 ภายหลงัการซือหุ้น BFIT จากตัวแทนรวบรวมหุ้น และบริษัทฯ จะ

ดําเนินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการแบบสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ต่อไป 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 

 10 

                                                  

สรุปการดําเนินการของ SAWAD ในกรณีต่างๆ ภายหลังได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขาย 

การถือหุ้น BFIT ของ 
SAWADภายหลังการ
ซือหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย 
(รวมกับหุ้น BFIT ที
ถืออยู่เดิมร้อย 9.84) 

ทาํคาํเสนอ
ซือหลักทรัพย์ 

BFIT 

ปรับ
โครงสร้าง
ธุรกิจใน

กลุ่ม 
SAWAD* 

ตัวแทน
รวบรวมหุ้น 

ผู้ถือหุ้น BFIT 
2 ราย ทมีี

บนัทกึข้อตกลง
กับตัวแทน
รวบรวมหุ้น 

ผู้ถือหุ้น BFIT 
2 ราย ทตีกลง
ด้วยวาจากับ

ตัวแทนรวบรวม
หุ้น 

กรณีท ี1 ซือหุ้น BFIT 
จากกลุม่ผู้ขายได้
ครบ  

 
ซือหุ้น BFIT 
ร้อยละ 9.81 

 
ซือหุ้น BFIT 

รวมร้อยละ 9.86 

 
ซือหุ้น BFIT 

รวมร้อยละ 6.84 
ร้อยละ 36.35   

กรณีท ี2 ซือหุ้น BFIT 
จากตวัแทนรวบรวม
หุ้นและผู้ถือหุ้น BFIT 
2 รายทมีีบนัทกึ
ข้อตกลงกบัตวัแทน
รวบรวมหุ้น  

 
ซือหุ้น BFIT 
ร้อยละ 9.81 

 
ซือหุ้น BFIT 

รวมร้อยละ 9.86 
 ร้อยละ 29.51   

กรณีท ี3 ซือหุ้น BFIT 
จากตวัแทนรวบรวม
หุ้น แต่ไม่สามารถซือ
หุ้นจากผู้ถือหุ้น BFIT 
4 ราย  

 
ซือหุ้น BFIT 
ร้อยละ 9.81 

  ร้อยละ 19.65 

 
ทาํคําเสนอซือ
หุ้น BFIT แบบ

สมคัรใจ 
(Voluntary 

Tender Offer) 

** 

หมายเหตุ * เป็นการปฏิบัติตามเงือนไขในหนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที 26 ธันวาคม 2559 ให้บริษัทฯ 
สามารถเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้ถึงร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT ซึงบริษัทฯ ต้องดําเนินการขอ
อนญุาตจดัตงักลุ่มธรุกิจการเงินโดยทนัที หากบริษัทฯ ซือหุ้น BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้วทงัหมดของ BFIT หรือจนมอํีานาจควบคมุกิจการของ BFIT เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพรบ.ธรุกิจสถาบนัการเงิน  

              **  กรณีทีไมไ่ด้หุ้น BFIT เพิมเติมจากการทําคําเสนอซือหุ้น BFIT แบบสมคัรใจ 
 

นอกจากนี เนืองจากหนงัสอือนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที 26 ธันวาคม 2559 ให้บริษัทฯ สามารถเข้าถือ

หุ้นใน BFIT ได้ถงึร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมดของ BFIT นัน มีเงือนไขให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการขออนุญาต

จดัตงักลุม่ธุรกิจการเงินโดยทนัที หากบริษัทฯ ซือหุ้น BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด

ของ BFIT หรือจนมีอํานาจควบคมุกิจการของ BFIT เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ทีกําหนดให้

สถาบนัการเงินทีมีบริษัทแม่ หรือมีบริษัทร่วมและบริษัทลกูทีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกัน ต้องดําเนินการจัดตังกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินตามประกาศทีเกียวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกรณีทีบริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือบริษัทที

ประกอบธุรกิจทางการเงินทีมีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ บริษัทแม่จะต้องมีสถานะเป็นบริษัทโฮลดิง (Holding 

Company) ทีมีคุณสมบัติและลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นไปตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ดังนัน ทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทของ SAWAD ครังที 14/2559 เมือวนัที 28 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบในวาระต่อเนืองให้เสนอทีประชุม

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การ

กํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)  เพือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในมาตรา 54 แห่งพรบ. ธุรกิจ

สถาบนัการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 6/2553 เรือง หลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม ตามเงือนไข

การถือหุ้นใน BFIT ทีได้รับอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว จะประกอบด้วยการ

ดําเนินการใน 2 สว่นหลกั ดงันี 

(1) การโอนธุรกิจบางสว่นของบริษัทฯ อนัได้แก่ ธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนัทุกชนิด ซึงรวมถึงการโอนสญัญา ทรัพย์สิน

และหนสีินทังหมดทีเกียวข้องและทีใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสาขาทังหมดของบริษัทฯ และบุคลากรที
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จําเป็นในการดําเนินธุรกิจให้กบัศรีสวสัดิ  2014 ซงึปัจจบุนัเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 97.00 ของ

หุ้นทีชําระแล้วทงัหมด เพือเปลยีนลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบริษัทโฮลดิงทีไม่มีการประกอบธุรกิจของ

ตนเอง (Non-operating Holding Company) ทีจะดําเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพือการมีอํานาจควบคุมในกิจการอืน

เพียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ คาดว่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาทีออกตาม

ประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรือง 

กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัด เพือ

ยกเว้นรัษฎากร รวมทงัประกาศอืนๆ ทีเกียวข้องกบัเรืองดงักลา่ว (รวมเรียกว่า “เงือนไข PBT”) 
 

ทงันี บริษัทฯ จะดําเนินการในเรืองดงักลา่วภายหลงัจากทีทีประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2560 ซึงมีกําหนดจัดขึนใน

วันที 8 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทํารายการซือหุ้น BFIT และวาระอืนๆ ทีเกียวเนือง และบริษัทฯ ได้

ดําเนินการซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและทําคําเสนอซือหุ้นทงัหมดของ BFIT เสร็จสนิ จากนนับริษัทฯ จะดําเนินการขอ 

อนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จดัตงักลุม่ธุรกิจทางการเงินในรูปแบบ Holding Company โดยมีบริษัทฯ เป็น

บริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน และมี BFIT และบริษัทย่อยอืนๆ เป็นบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึงบริษัทฯ 

คาดว่าจะสามารถดําเนินการโอนธุรกิจบางสว่นของบริษัทฯ ให้แก่ศรีสวัสดิ  2014 แล้วเสร็จได้ภายในรอบปีบัญชี 2560  

โดยภายหลงัการโอนกิจการบางสว่นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะหยุดให้บริการสินเชือใหม่ และจะเปลียนชือเป็น “บริษัท ศรี

สวสัดิ  คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน)” และจะดําเนินการแก้ไขเปลยีนแปลงข้อบงัคบัของบริษัทฯ เพือให้บริษัทฯ สามารถ

กํากับดูแลและบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ต่อไปตามเกณฑ์ Holding โดยมีศรีสวสัดิ  2014 ซงึเป็นผู้ รับโอนธุรกิจสินเชือมาดําเนินงานแทนบริษัทฯ ใน

ฐานะบริษัทแกน และบริษัทฯ จะดํารงสดัสว่นการถือหุ้นในศรีสวสัดิ  2014 ร้อยละ 99.99 ภายหลงัการเข้าทํารายการ ซึง

มากกว่าร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของศรีสวัสดิ  2014 ไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง

กําหนด เพือให้ศรีสวสัดิ  2014 มีสถานะเป็นบริษัทแกนตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทังนี ปัจจุบัน 

SAWAD ถือหุ้นศรีสวสัดิ  2014 ร้อยละ 97.00 และภายหลงัการเข้าทํารายการ SAWAD มีแผนจะเพิมสดัส่วนการถือหุ้น

ศรีสวสัดิ  2014 เป็นร้อยละ 99.99 
 

สาํหรับมลูค่าการโอนกิจการดงักลา่วจะอ้างอิงจากราคายติุธรรมของทรัพย์สนิทีโอน ณ วันโอนธุรกิจ เพือให้เป็นไปตาม

เงือนไข PBT ทงันี มลูค่าการโอนกิจการทีเกิดขนึจริงจะขนึอยู่กบัช่วงเวลาทีทําการโอนและทรัพย์สิน/ หนีสินทีจะทําการ

โอน โดยก่อนวนัรับโอนกิจการ ศรีสวสัดิ  2014 จะต้องดําเนินการเพิมทนุจดทะเบียนอย่างน้อยให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิทีจะรับโอน โดยบริษัทฯ จะเข้าซือหุ้นสามญัเพิมทนุของศรีสวสัดิ  2014 ดังกล่าวทังจํานวน ซึงภายหลงัการเพิมทุน

ดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือหุ้นในศรีสวสัดิ  2014 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทีชําระแล้วทงัหมดของศรีสวสัดิ  2014   
 

(2) การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ เพือให้โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เกิดความ

ชัดเจน  ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสินเชือเพือการเติบโตอย่างยังยืนของ

บริษัทฯ ในอนาคต ทงันี ภายหลงัการโอนกิจการบางสว่นจากบริษัทฯ มายังศรีสวัสดิ  2014 ในข้อ (1) ข้างต้นแล้วเสร็จ 

บริษัทฯ จะดําเนินปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุม่ โดยแผนเบอืงต้น มีดงัน ี

o ศรีสวสัดิ  2014 ซงึรับโอนธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนัจากบริษัทฯ จะบริหารพอร์ตสินเชือเดิมจนสินสดุสญัญา 

และให้บริการสนิเชือใหม่แบบมีหลกัประกนับางประเภท นอกจากนี ศรีสวสัดิ  2014 จะมุ่งเน้นการบริหารสาขาและ

ให้บริการตวัแทนสนิเชือ (Banking Agent)  
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o  BFIT จะขยายบริการสนิเชือไปยงัสนิเชือแบบมีหลกัประกนัในประเภททีไม่ทับซ้อนกับศรีสวัสดิ  2014 และสินเชือ

สว่นบคุคลแบบไม่มีหลกัประกนั (Personal Loan) (แทนเงินสดทันใจซึงเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลของ

กลุม่ SAWAD ในปัจจบุนั) โดย BFIT จะใช้บริการตวัแทนสนิเชือของศรีสวสัดิ  2014 ซงึมีสาขาจํานวน 2,027 แห่ง 

ในทกุภูมิภาคทวัประเทศ (ข้อมลูจํานวนสาขา ณ วนัที 30 กนัยายน 2559) 
 

ทงันี ข้อมลูจากผู้บริหาร SAWAD ระบวุ่า ประเภทของสนิเชือแบบมีหลกัประกันที SAWAD พิจารณาให้ศรีสวัสดิ  2014 

และ BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตโดยมิให้มีประเภทหลกัประกนัทีทบัซ้อนกนันนั  ขนึอยู่กบัสดัสว่นการถือหุ้น 

BFIT ของ SAWAD ภายหลงัเสร็จสนิการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ดงัน ี
 

สินเชือแบบมีหลักประกันทีศรีสวัสดิ 2014 และ BFIT จะดําเนินธุรกิจภายหลังการเข้าทํารายการ 

 ศรีสวัสดิ 2014 BFIT 

กรณี 1 SAWAD ถือหุ้น BFIT ร้อยละ 36.35  

(SAWAD ไมไ่ด้หุ้น BFIT เพิมเติมจากการทําคํา

เสนอซือ) ถึงตํากวา่ร้อยละ 60.00  

สินเชือแบบมีหลกัประกัน ประเภท

รถจกัรยานยนต์ รถบรรทกุ และรถ

เพือการเกษตร  

สินเชือแบบมีหลกัประกัน ประเภทโฉนด

ทีดิน บ้าน อาคารชดุ รถยนต์ 4 ล้อ 

กรณี 2 SAWAD ถือหุ้น BFIT เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 60.00  

สินเชือแบบมีหลกัประกันประเภท
รถจกัรยานยนต์ 

สินเชือแบบมีหลกัประกันประเภทโฉนด
ทีดิน บ้าน อาคารชดุ รถยนต์ 4 ล้อ  

รถบรรทกุ และรถเพือการเกษตร 

หมายเหตุ   กรณีภายหลังการเข้าทํารายการ SAWAD ถือหุ้น BFIT น้อยกว่าร้อยละ 36.35 ประเภทของสินเชือแบบมีหลักประกันที 
SAWAD พิจารณาให้ศรีสวสัดิ  2014 และ BFIT ดําเนินการต่อไปในอนาคต อาจมกีารเปลียนแปลงไปจากตารางข้างต้น 

 

ผู้บริหาร SAWAD พิจารณาว่าหลงัจากการย้ายสนิเชือบางประเภทไปดําเนินการที BFIT เมือรวมกับการให้บริการทาง

การเงินประเภทอืนๆ ทีสามารถกระทําได้เพิมเติมภายใต้ใบอนญุาตประกอบธุรกิจเงินทนุของ BFIT จะทําให้กลุม่บริษัทฯ 

สามารถเสนอผลติภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่ลกูค้าได้อย่างหลากหลายและครบวงจรมากขึน ซึงจะส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีฐานรายได้และฐานลกูค้าเพิมมากขนึ และสามารถขยายธุรกิจสินเชือให้เติบโตได้ดียิงขึนกว่ากรณีทีSAWAD 

ดําเนินธุรกิจบนผลิตภัณฑ์สินเชือประเภทเดิม ทังนี อัตราส่วนการถือหุ้นใน BFIT ทีใช้ในการกําหนดโครงสร้างธุรกิจ

สนิเชือแบบมีหลกัประกนัของกลุม่ SAWAD ภายหลงัการเข้าทํารายการตามตารางข้างต้น มาจากการจัดทําประมาณ

การทางการเงินของ SAWAD เปรียบเทียบระหว่างกรณีที SAWAD ถือหุ้นใน BFIT และได้ย้ายธุรกิจสินเชือบางประเภท

ให้ BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจ เทียบกับกรณีที SAWAD ให้บริการสินเชือแบบมีหลกัประกันต่อไป โดยอัตราส่วนร้อยละ 

60.00เป็นสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT ที Break-even point ทีจะทําให้กําไรสทุธิต่อหุ้น (EPS) ของสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้น 

SAWAD ภายหลงัการย้ายธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนัทกุประเภท (ยกเว้นรถจักรยานยนต์)ไปทําที BFIT ไม่ด้อยลง

กว่าเดิม  
 

o เงินสดทนัใจซงึเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.00 ของหุ้นทีชําระแล้วทงัหมด ทีเดิมให้บริการ

สนิเชือสว่นบคุคลแบบไม่มีหลกัประกัน (Personal Loan) และสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การ

กํากบั (Nano Finance) จะคงเหลอืเพียงธุรกิจสนิเชือ Nano Finance เพือไม่ให้เกิดการดําเนินธุรกิจทบัซ้อนกันกับ

บริษัทอืนภายในกลุม่  

o บริษัทอืนๆ ในกลุม่ SAWAD จะยงัคงดําเนินธุรกิจเดิมต่อไป  
 

ทงันี การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจดงักลา่วจะไม่มีการโอนพอร์ตสนิเชือระหว่างกนั (นอกจากกรณีการโอนกิจการ

บางสว่นจากบริษัทฯ มายงัศรีสวสัดิ  2014) และกรณีที BFIT จะเริมดําเนินการขยายธุรกิจสนิเชือประเภทอืนเพิมเติมจาก
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ทีให้บริการอยู่ในปัจจบุนั จะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเพือประเมินความพร้อมก่อนให้บริการ 

นอกจากนี หลงัจากที SAWAD เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ BFIT ภายหลังการเข้าทํารายการในครังนี BFIT ไม่มี

นโยบายให้เงินกู้ ยืมแก่กิจการในกลุ่ม SAWAD เพือเป็นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจหรือปล่อยสินเชือต่อ โดยเงินสดใน

ธุรกิจของแต่ละบริษัทจะใช้เพือการปลอ่ยสนิเชือให้แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของแต่ละบริษัทเท่านนั 

 

นอกจากนี บริษัทฯ ประสงค์ให้ BFIT มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป โดยกรณี SAWAD มี

สดัส่วนการถือหุ้น BFIT มากกว่าร้อยละ 85.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมด ภายหลังเสร็จสินการทําคําเสนอซือ

หลักทรัพย์ ซึงจะส่งผลให้ BFIT มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2554 ทีกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดํารงคณุสมบติัเรืองการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจํานวน

ผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุน

ชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียนนัน  SAWAD คาดว่าจะใช้วิธีการจําหน่ายหุ้น BFIT ทีถือโดย SAWAD ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ เพือให้ BFIT มีคณุสมบติัเรืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง  

 

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังการได้มาซึงหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของ BFIT และ

โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ ภายหลงัการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ์

การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)  เพือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แห่งพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และ

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้อง มีรายละเอียดตามแผนภาพดงัน ี

 

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังการได้มาซึงหุ้น BFIT ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ 

 
 

  

บมจ.ศรีสวัสด ิพาวเวอร์ 1979 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ธุรกิจสินเชือแบบมีหลักประกนัทุกประเภท 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯประกอบธุรกิจเงินทนุ 

 

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร  
 

ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี 

บจก.ศรีสวัสดิ  
พาวเวอร์ 2014 

ให้บริการสินเชือส่วนบุคคล และ 
นาโนไฟแนนซ์ 

บจก.เงินสดทันใจ 
 

ซือหนีด้อยคณุภาพเพือมา

บริหารติดตามจัดเก็บหนี 

บบส.เอสดับบลิวพี 
 

ลงทนุในบริษัทอืน 
ทงัในและต่างประเทศ 

บจก.ศรีสวัสดิ อินเตอร์
เนชันแนล โฮลดิง 

ลงทนุในบริษัทอืน 
ในต่างประเทศ 

บจก.ยูไนเต็ด โคสทอล 
 

ให้บริการบริหารจัดการ และ

ทีปรึกษาด้านการจัดการ
ระบบสินเชือรายย่อยแก่

บริษัทในอาเซียน 

บจก.เอสดับบลิวพี 
เซอร์วิสเซส 

บริการสินเชือมีหลกัประกัน
ประเภทรถทกุประเภทใน

ประเทศเวียดนาม 

Srisawad Vietnam LLC 
 

97% 100% 90% 90% 

100% 100% 100% หมายเหตุ *  สดัส่วนการถือหุ้น BFIT สดุท้ายของบริษัทฯ 
ขึนอยู่กบัผลการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์  

36.35% -100%* 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจตามแผนการจดัตังกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

 
 

 

ข้อมลูจากผู้บริหาร SAWAD ระบวุ่า ประเภทของสนิเชือแบบมีหลกัประกนัที SAWAD พิจารณาให้ศรีสวสัดิ  2014 และ BFIT เป็น

ผู้ ดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตโดยมิให้มีประเภทหลกัประกันทีทับซ้อนกันนัน  ขึนอยู่กับสดัส่วนการถือหุ้ น BFIT ของ SAWAD 

ภายหลงัเสร็จสนิการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ดงัตารางทีแสดงไว้ข้างต้น 

 

ทงันี เนืองจากการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่ม SAWAD 

และการเปลียนแปลงชือบริษัท ตราประทับ และการแก้ไขเปลียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ SAWAD เป็นเรืองทีมีความ

เกียวเนืองกนั ดงันนั การพิจารณาอนมุติัเรืองดงักลา่วของทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะถือเป็นเงือนไขซงึกนัและกัน โดยหากเรืองในวาระ

ใดวาระหนงึไม่ได้รับการอนมุติัจะถือว่าเรืองอืนๆ ทีได้รับอนมุติัแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอืนๆ ต่อไป 

โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรืองต่างๆ ทังหมดไม่ได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์ผู้บริหาร SAWAD ระบวุ่า กรณีทีทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2560 ของบริษัทฯ ซึงจะจัดขึนในวันที 8 มีนาคม 

2560 มีมติไม่อนมุติัให้บริษัทฯ เข้าซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดของ BFIT บริษัทฯ ยังคงมี

ภาระตามเงือนไขในบันทึกข้อตกลงระหว่าง SAWAD กับตัวแทนรวบรวมหุ้น ในการซือหุ้น BFIT ร้อยละ 9.81 จากตัวแทน

รวบรวมหุ้นซึงได้เข้าซือหุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT 2 ราย เมือวันที 13 กันยายน 2559 และวันที 11 ตุลาคม 2559 

แทนบริษัทฯ ตามเงือนไขของบนัทกึข้อตกลงระหว่าง SAWAD กบัตวัแทนรวบรวมหุ้น ฉบบัวนัที 10 มิถนุายน 2559 

 

การทํารายการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT เข้าข่ายเป็นการซือหรือรับโอน

กิจการของบริษัทอืนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีแก้ไข

เพิมเติม) ซงึกําหนดให้บริษัทฯ มีหน้าทีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุติัการซือกิจการของ BFIT โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับ

อนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บมจ.ศรีสวัสด ิคอร์ปอเรชัน 
(เดมิชือ บมจ. ศรีสวัสด ิพาวเวอร์ 1979) 

 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ/ ธุรกิจบริการสินเชือ

ธุรกิจ SME สินเชือแบบมีหลกั 
ประกัน** และสนิเชือส่วนบุคคล 

 

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร 

บริหารสาขาของ SAWAD 

สินเชือแบบมีหลกัประกัน** 
บริการติดตามหนี 

 

บจก.ศรีสวัสดิ  
พาวเวอร์ 2014 

สินเชือนาโนไฟแนนซ์ 

บจก.เงินสดทันใจ 
 

ซือหนีด้อยคณุภาพเพือมา

บริหารติดตามจัดเก็บหนี 

บบส.เอสดับบลิวพี 
 

ลงทนุในบริษัทอืน 
ทงัในและต่างประเทศ 

บจก.ศรีสวัสดิ อินเตอร์
เนชันแนล โฮลดิง 

ลงทนุในบริษัทอืน 
ในต่างประเทศ 

บจก.ยูไนเต็ด โคสทอล 
 

ให้บริการบริหารจัดการ และ

ทีปรึกษาด้านการจัดการ
ระบบสินเชือรายย่อยแก่

บริษัทในอาเซียน 

บจก.เอสดับบลิวพี 
เซอร์วิสเซส 

บริการสินเชือมีหลกัประกัน
ประเภทรถทกุประเภทใน

ประเทศเวียดนาม 

Srisawad Vietnam LLC 
 

99.99% 100% 90% 90% 

100% 100% 100% 

หมายเหต ุ *   สดัสว่นการถือหุ้น BFIT สดุท้ายของบริษัทฯ ขึนอยู่
กบัผลการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ 

               **   ประเภทหลกัประกนัทีแตกตา่งกนั เพือไม่ให้เกิดการ
ดําเนินธุรกิจทบัซ้อนกนั 

                    บริษัททีมีการเปลียนแปลงลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้าง 

                     บริษัททีไม่มีการเปลียนแปลงลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้าง 

 

36.35% -100%* 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 
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ลงคะแนน  รวมทัง ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ โดยมีขนาด

รายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 30.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ ซึงคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิของ 

BFIT ตามสัดส่วนการเข้าถือหุ้ นของบริษัททีร้อยละ 90.16 (ภายใต้สมมติฐานทีผู้ ถือหุ้น BFIT ทุกรายตอบรับคําเสนอซือ

หลกัทรัพย์ทงัหมด) เปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 กันยายน 2559  

และเมือคํานวณรวมกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ได้แก่ รายการได้มาซึงหุ้น BFIT จํานวน 

19,680,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่าทงัสนิ 157,718,136 บาท (ซงึบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน และตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว

เมือวันที 27 มิถุนายน 2559) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จึงเข้าข่ายเป็น

รายการได้มาซงึสนิทรัพย์ประเภทที 2 คือ รายการทีมีมลูค่าเท่ากบัหรือสงูกว่าร้อยละ 15.00 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50.00 ดังนัน 

บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้ น

ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ (รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ ปรากฏในส่วนที 1 ข้อ 

1.1.1 ของรายงานฉบบัน)ี 

 

สาํหรับการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่ศรีสวัสดิ 2014 เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือ

บางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีมีการแก้ไข

เพิมเติม) ซงึบริษัทฯ มีหน้าทีต้องจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับ

อนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  ทงันี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 14/2559 เมือวันที 28 ธันวาคม 2559 จึงได้กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้ นในวันที 8 มีนาคม 2560 เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการ และมีมติแต่งตังทีปรึกษาการเงินอิสระในการให้

ความเห็นต่อการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

สินทรัพย์ เพือให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจทีเพียงพอในการพิจารณาการเข้าซือหุ้น BFIT ดังกล่าว แม้ว่าขนาด

รายการเข้าซือหุ้น BFIT จะไม่ถึงเกณฑ์ทีบริษัทจะต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นในการเข้าทํารายการ

ดงักลา่วก็ตาม 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นต่อการเข้าทํารายการ ดงัน ี

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. เป็นการลงทุนในกิจการทีมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเป็นธุรกิจทีเอือประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของ

กลุม่บริษัทฯ โดยกลุม่ SAWAD และ BFIT สามารถนําศักยภาพและ/หรือข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกิจของตนมา

ประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้โครงสร้างกิจการของกลุม่ SAWAD ตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึง

เป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของกลุ่ม SAWAD และ BFIT มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนืองไปในอนาคต 

โดยประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกนัทีจะเกิดขนึภายหลงัการเข้าทํารายการ เช่น เพิมความ

หลากหลายและความครบวงจรของผลิตภัณฑ์สินเชือและ/หรือบริการทางการเงินของกลุ่ม SAWAD ในอนาคต เพิม

ทางเลอืกในการจดัหาแหลง่เงินทนุในการประกอบธุรกิจของกลุม่ SAWAD จากเงินรับฝากจากประชาชนของ BFIT ซึงมี

ต้นทนุตํากว่าเมือเทียบกบัต้นทนุจากแหลง่เงินทนุอืน  เพิมช่องทางการให้บริการและการเข้าถึงลกูค้าเป้าหมายสําหรับ

ธุรกิจของ BFIT ทีจะดําเนินการแทนกลุ่ม SAWAD ในอนาคต (อันได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชือแบบมีหลกัประกันบาง
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ประเภทของ SAWAD และธุรกิจให้บริการสนิเชือสว่นบุคคลของเงินสดทันใจ) ผ่านจํานวนสาขาของกลุ่ม SAWAD ทีมี

อยู่ทวัประเทศและการให้บริการงานสนบัสนนุธุรกิจจากบคุลากรทีมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการทําปฏิบัติ

หน้าทีในธุรกิจสนิเชือของกลุม่ SAWAD เป็นต้น ทงันี การประสานความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าวจะส่งผลให้ SAWAD 

ในฐานะบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดีจากการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท

ร่วม (รวมถงึ BFIT) ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีวางไว้จากการเข้าทํารายการในครังนี ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ เห็น

ว่าผลประโยชน์จากการได้มาซงึหุ้น BFIT และการให้บริการสินเชือบางประเภทผ่าน BFIT แทนการดําเนินการเองของ 

SAWAD ทงัจากการขยายฐานเงินให้สนิเชือได้มากขนึ และจากต้นทนุทางการเงินทีตําลงมีความคุ้มค่า แม้ว่า SAWAD 

ต้องเสยีโอกาสในการดําเนินธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนับางประเภทให้แก่ BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ภายหลงัการเข้าทํารายการ  

2. เป็นการลงทุนในกิจการทีมีฐานะการเงินดีและมีผลประกอบการกําไร ประกอบกับมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 

(จากการมีใบอนญุาตประกอบธุรกิจให้บริการด้านเงินทนุและบริการทางการเงิน3 หลายประเภทมากกว่ากลุ่ม SAWAD 

รวมถงึการดํารงอตัราสว่นต่างๆ ทีสงูกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย BFIT จึงมีศักยภาพเพียงพอในการขยาย

สนิเชือและการลงทุนทีอาจมีขึนในอนาคตได้ รวมถึงการมีต้นทุนทางการเงินตํากว่าต้นทุนทางการเงินของ SAWAD) 

เอือให้กลุม่บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุตามเป้าหมายทีวางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง หากแผนงานใน

การประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ SAWAD ทีจะเกิดขึนจากการปรับโครงสร้าง

กิจการของกลุม่ SAWAD ภายหลงัการได้มาซงึหุ้น BFIT อนัได้แก่ ขยายการประกอบธุรกิจของ BFIT ไปยังธุรกิจสินเชือ

แบบมีหลกัประกนับางประเภท และสนิเชือสว่นบคุคล ประสบผลสาํเร็จตามแผนงานทีวางไว้ 

3. ทําให้กลุ่ม SAWAD สามารถเริมต้นธุรกิจและให้บริการทางการเงินประเภทใหม่ๆ ทียังไม่มีการให้บริการในปัจจุบัน  

เช่น บริการรับฝากเงิน  สินเชือธุรกิจ สินเชือสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงดําเนินการโดย BFIT 

รวมทงั เพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจและบริการทางเงินใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึน เมือเทียบกับ

การทีกลุม่ SAWAD ดําเนินการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจและให้บริการทางการเงินต่างๆ จากหน่วยงานกํากับดูแลที

เกียวข้อง และเริมต้นผลติภัณฑ์หรือบริการทางการเงินประเภทใหม่ๆ ด้วยตนเอง เนืองจาก BFIT มีความพร้อมในการ

ประกอบธุรกิจทงัด้านใบอนญุาตประกอบธุรกิจเงินทนุ บคุลากร ฐานลกูค้า ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทัง

มีชือเสยีงเป็นทีรู้จักของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในระดับหนึง เนืองจาก BFIT ดําเนินธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงิน

ต่างๆ มายาวนานอย่างต่อเนือง (ก่อตงักิจการเมือปี 2515) 

4. สร้างภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือในการให้บริการสินเชือประเภทต่างๆ และ/หรือบริการทางการเงินอืนๆ ของกลุ่ม 

SAWAD ทีบางส่วนจะดําเนินการโดย BFIT ในอนาคต (ซึง BFIT เป็นสถาบันการเงินทีได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทังมีฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานทีดีในช่วงทีผ่านมา) ให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอืนซึงเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ และรองรับต่อแผนงาน

ขยายธุรกิจให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ ทงัในประเทศและภูมิภาคอาเซียนของกลุม่ SAWAD ในอนาคต 

5. การพิจารณาให้ BFIT อนัเป็นสถาบนัการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัและอยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซงึปัจจบุนัมีการดํารงคณุสมบติัและดําเนินธุรกิจตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ

หน่วยงานภาครัฐทีกํากบัดแูลและเกียวข้องอยู่แล้ว  เป็นผู้ให้บริการสนิเชือแบบมีหลกัประกนัและสนิเชือส่วนบุคคล ของ

                                                             
3  BFIT ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั ตามใบอนญุาตเลขที 8/2516 ให้ประกอบธรุกิจเงินทนุ 4 ประเภท คือ กิจการเงินทุนเพือการ

พาณิชย์ กิจการเงินทนุเพือการพฒันา กิจการเงินทุนเพือการจําหน่ายและการบริโภค และกิจการเงินทุนเพือการเคหะ รวมทังได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธรุกิจเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
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กลุ่ม SAWAD ต่อไปในอนาคต แทน SAWAD และเงินสดทันใจ ซึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเงินทีมิใช่สถาบันการเงิน 

(Non-bank) จะเป็นแนวทางหนงึในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เพือลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนหากมีการออก

หรือเปลียนแปลงข้อกฎหมายเพือควบคุมการดําเนินธุรกิจดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจการเงินทีมิใช่สถาบันการเงิน 

(Non-bank) ทีอาจเกิดขนึในอนาคต  

6. ราคาในการซือหุ้น BFIT สงูสดุ (ผ่านการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์) ที 11.42 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสม ซึง

ประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและวิธีราคาตลาดของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ทีเท่ากับ 9.79 - 

13.68 บาทต่อหุ้น ทงันี รายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้น BFIT  ปรากฎในสว่นที 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบัน ี

7. เงือนไขการเข้าทํารายการตามทีระบใุนสญัญาจะซือจะขายมีความเหมาะสม โดยมีเงือนไขทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ ให้ได้มาซึงสินทรัพย์ซึงมีสภาพเป็นไปตามทีคาดหมายไว้ก่อนการเข้าทํารายการ ขณะทีเงือนไขและ/หรือ

ข้อกําหนดบางประการเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น การเข้าทํารายการต้องได้รับอนุมัติ

จากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง สาํหรับเงือนไขในการซือขายหุ้นเป็นเงือนไขปกติในการซือขายหุ้นทีคู่สญัญาสามารถตกลงร่วมกันด้วยความ

สมัครใจ เช่น การให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ทําหน้าทีรวบรวมหุ้นแทน SAWAD อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาทางการเงินเห็นว่า

SAWAD อาจมีความเสยีงทีจะได้รับผลกระทบจากเงือนไขในบนัทกึข้อตกลงกับตัวแทนรวบรวมหุ้นที SAWAD ยินยอม

รับผิดชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้นทุกประการ ในกรณีทีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้รับความเสียหายใดๆ จาก

การทําหน้าทีดงักลา่ว  

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัตกิารซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT อย่างไรก็ตาม การ

เข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทํา

รายการ ดงัน ี

1. ความเสยีงที SAWAD จะไม่ได้รับประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการเพิมสดัส่วน

การถือหุ้นใน BFIT ตามทีคาดการณ์ไว้ ในกรณี SAWAD ไม่ได้มาซึงหุ้น BFIT จากการทําคําเสนอซือ หรือได้มาใน

สดัส่วนไม่เพียงพอให้สามารถควบคุมทิศทางการดําเนินธุรกิจในเรืองทัวไปและ/หรือในเรืองทีมีความสําคัญของ BFIT 

เพือปรับเปลยีนนโยบาย แผนธุรกิจ การบริหารจดัการในด้านต่างๆ ของ BFIT ให้สอดรับกับแผนงานของ SAWAD ในการ

ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่ม SAWAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากผู้ ถือหุ้นส่วนทีเหลือของ BFIT 

เล็งเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของ BFIT ภายหลัง BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจสินเชือแบบมี

หลกัประกันบางประเภทและสินเชือส่วนบุคคลแทนกลุ่ม SAWAD ในอนาคต หรือหากราคาในการทําคําเสนอซือหุ้ น 

BFIT ทีไม่เกิน 11.42 บาทต่อหุ้ น ตํากว่าราคาหุ้ น BFIT ทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงการทําคําเสนอซือ

หลกัทรัพย์สว่นทีเหลอืของ BFIT ทงัหมด  

 

นอกจากนี ภายหลงัจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ SAWAD เสร็จสิน SAWAD จะมีรายได้จากผลการดําเนินงานของ

บริษัทย่อยอืนในปัจจุบัน เช่น รายได้ของศรีสวัสดิ  2014 จากรายได้ดอกเบียจากส่วนสินเชือแบบมีหลักประกันบาง

ประเภทและรายได้ค่าบริการตวัแทนสนิเชือทีให้บริการแก่ BFIT และบริษัทอืนในกลุ่ม SAWAD  รายได้ของเงินสดทันใจ

จากรายได้ดอกเบียจากสนิเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ (Nano Finance)  ขณะทีรายได้ดอกเบียจากสว่นสนิเชือทีมี

หลักประกันบางประเภท (ทีไม่ทับซ้อนกับศรีสวัสดิ  2014) และสินเชือส่วนบุคคล ซึง SAWAD จะให้ BFIT เป็น

ผู้ ดําเนินการต่อไปในอนาคตนนั SAWAD จะได้รับผลตอบแทนผ่านการถือหุ้นของ BFIT ตามสดัส่วนการถือหุ้นภายหลงั
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เสร็จสินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์แม้ว่า SAWAD จะได้รับค่าบริการจากการเป็นตัวแทนสินเชือ และค่าบริการอืนๆ 

ผ่านการบริการเพิมเติม อย่างไรก็ดี ด้วยเหตทุีรายได้จากการให้สนิเชือทีมีหลกัประกนับางประเภทของ BFIT ซึงจะเริมต้น

ให้บริการภายหลงัการเข้าทํารายการในครังนี ยังมีความไม่แน่นอนขึนอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจของ BFIT 

และ SAWAD และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจทีจะเกิดขึนในอนาคต ดังนัน SAWAD อาจมีความเสียงทีจะได้รับ

ผลตอบแทนจากการเพิมสดัสว่นการลงทนุใน BFIT และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม SAWAD น้อยกว่า

เมือเทียบกับผลตอบแทนและ/หรือโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ทีกลุ่ม SAWAD อาจจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจต่อไปด้วย

ตนเอง  

 

อย่างไรก็ดี เนืองจากการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตงักลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นการดําเนินการตามเงือนไข

การอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริษัทฯ ซือหรือมีไว้ซงึหุ้นของ BFIT เกินร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้น

ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด และเป็นแนวทางหนึงในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจของ SAWAD หากมีการออกหรือ

เปลยีนแปลงข้อกฎหมายเพือควบคมุการดําเนินธุรกิจสนิเชือประเภทต่างๆ ในอนาคต อีกทงั ผู้บริหารของ SAWAD เชือมนั

ว่า ด้วยแผนงานของ SAWAD ในการขยายธุรกิจของ BFIT โดยใช้ข้อได้เปรียบทางธุรกิจของทังสองกิจการ จะมีส่วนช่วย

สนบัสนนุให้ธุรกิจของ BFIT มีโอกาสเติบโตเพิมขึนในอนาคต และส่งผลให้ SAWAD มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดีจาก

การลงทนุจาก BFIT และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่ SAWAD โดยรวมในระยะยาว  

 

2.  เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต เนืองจากการเพิมขึน

ของภาระหนีสนิและค่าใช้จ่ายดอกเบียจากการกู้ ยืมเงินของ SAWAD เพือใช้ชําระค่าหุ้น BFIT ทังนีกรณี SAWAD ได้หุ้น

จากกลุ่มผู้จะขายครบถ้วนและผู้ ถือหุ้น BFIT ส่วนทีเหลือทังหมดตอบรับคําเสนอซือ ซึงจะมีมูลค่าการเข้าทํารายการ

จํานวน 1,980.25 ล้านบาท (รวมค่าตอบแทนจ่ายให้แก่ตัวแทนรวบรวมหุ้นและค่าธรรมเนียมในการซือขายทีเกียวข้อง) 

จะส่งผลให้ SAWAD มีหนีสินรวมเพิมขึนเป็นจํานวน 14,914.90 ล้านบาท โดยเป็นหนีสินทีมีภาระดอกเบีย จํานวน 

14,333.86 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเพิมขึนเป็นประมาณ 2.40 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 รวมถงึผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีทีมูลค่าการได้มา

ซงึหุ้น BFIT ในครังนี สงูกว่ามลูค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีสินของ BFIT ณ วันทําการซือขาย โดยหากภายหลงัการ

เข้าทํารายการ ผลการดําเนินงานของ BFIT ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทําการประเมินการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าวในภายหลงั ซึงจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต ทังนี 

SAWAD อาจได้รับผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยมในกรณีมีสดัส่วนการถือหุ้น BFIT ภายหลงัการเข้าทํารายการ

ประมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 54.73 โดยในกรณี SAWAD ถือหุ้น BFIT ร้อยละ 100.00 จะเกิดค่าความนิยม

ประมาณ 104.49 ล้านบาท (คํานวณจากมลูค่าการเข้าทํารายการรวม 1,980.25 ล้านบาท ประกอบด้วยมูลค่าการซือหุ้น 

BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องและค่าตอบแทนสําหรับตัวแทนรวบรวมหุ้น) 

โดยผู้บริหาร SAWAD เห็นว่าส่วนของราคาซือทีสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิของ BFIT นัน เป็น

มูลค่าของใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเงินทุน และเห็นว่าค่าความนิยมจํานวนดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของ SAWAD ทงันี เนืองจากบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหนีสนิของ BFIT ทงัทีมีตวัตน และไม่มีตวัตน ณ วนัทําการซือขาย ซงึมลูค่าของค่าความนิยมอาจแตกต่างจากจํานวน

ดังกล่าว อย่างไรก็ดี กรณี SAWAD ได้มาซึงหุ้น BFIT ร้อยละ 26.51 จากกลุ่มผู้ขายและไม่มีผู้ ถือหุ้น BFIT ตอบรับคํา

เสนอซือหลกัทรัพย์ ซงึสง่ผลให้ SAWAD ถือหุ้น BFIT รวมร้อยละ 36.35 ภายหลงัการเข้าทํารายการนัน จะเกิดกําไรจาก
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การต่อรองราคาซือประมาณ 28.95 ล้านบาท (คํานวณจากมลูค่าการเข้าทํารายการรวม 522.49 ล้านบาท ประกอบด้วย

มลูค่าการซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการซือหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย และค่าตอบแทนสําหรับตัวแทน

รวบรวมหุ้น) เนืองจากราคาซือเฉลยีตํากว่ามลูค่าตามบญัชี ซึงจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน (รายละเอียดเพิมเติมปรากฏ

ในสว่นที 1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบัน)ี 

 

3. ความเสียงทีบริษัทฯ จะมิได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนเพิมเติมใน BFIT ตามทีคาดการณ์ไว้ เนืองจากผลการ

ดําเนินงานของ BFIT ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ จากปัจจยัต่างๆ เช่น  

o การลดลงของจํานวนเงินรับฝาก ซงึเป็นหนงึในแหล่งเงินทุนทีสําคัญของการให้บริการสินเชือของ BFIT ในปัจจุบัน

และเพือรองรับการขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต  (ได้แก่ สินเชือแบบมีหลักประกันและสินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มี

หลกัประกนั ซงึ BFIT จะดําเนินการต่อไปแทน SAWAD และเงินสดทนัใจ) อันเป็นผลจากการลดลงของจํานวนเงิน

ฝากของบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันในอนาคต ภายหลัง SAWAD เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ BFIT  หรือ

ผลกระทบจากการทยอยปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก ตามการประกาศพระราชกฤษฏีกากําหนดจํานวนเงินฝากที

ได้รับการคุ้มครองเป็นการทวัไป พ.ศ.2559 เมือวนัที 7 กรฏาคม 2559  ซงึอาจสง่ผลให้ผู้ฝากเงินพิจารณาเลือกฝาก

เงินกบัสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ และ/หรือผู้ฝากเงินรายใหญ่อาจแบ่งสดัส่วนเงินฝากไปยังสถาบันการเงินหลาย

แห่ง เพือลดความเสยีงในการสญูเสยีเงินฝาก อย่างไรก็ดี ในช่วงทีผ่านมา บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันดังกล่าว

มีการฝากเงินกบั BFIT มาอย่างต่อเนือง  

o พอร์ตสนิเชือแบบมีหลกัประกนับางประเภทและสนิเชือสว่นบคุคลจากลกูค้ารายใหม่ ซงึ BFIT จะเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจ

ดังกล่าวต่อไปในอนาคต (แทน SAWAD และเงินสดทันใจ ซึงเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจดังกล่าวในปัจจุบัน) ไม่เติบโต

เพิมขนึตามแผนงานทีคาดไว้  

ซงึกรณีดงักลา่วอาจเกิดขนึได้จากหลายสาเหต ุเช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจในประเทศ ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีอาจ

รุนแรงเพิมขนึในอนาคต การเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด เป็นต้น  

 

4.     เพิมภาระหน้าทีของ SAWAD ในฐานะบริษัทแม่ (Holding Company) ในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทอืนๆ 

ในกลุม่ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มและประกาศอืนๆ ทีเกียวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เช่น การตงัสาํรองค่าเผือหนีสงสยัจะสญู การประเมินความเพียงพอของระดับเงินกองทุนและสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน การรายงานนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม และการกําหนดนโยบายการบริหารความเสียงภายในด้าน

ต่างๆ รวมถงึการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น  นอกจากนี  การเข้าลงทุนเพิมเติมใน BFIT 

ซึงดําเนินธุรกิจบางส่วนคล้ายคลึงกับ SAWAD ส่งผลให้กลุ่ม SAWAD มีความเสียงจากการประกอบธุรกิจให้บริการ

สนิเชือและบริการทางการเงินต่างๆ เพิมขนึ ซงึกรณีกลุม่ SAWAD ไม่สามารถประเมินและ/หรือจัดให้มีระบบการควบคุม

และป้องกนัความเสยีงต่างๆ ในการประกอบธุรกิจทีมีประสิทธิภาพได้อย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานของกลุม่ SAWAD ในอนาคตได้  

 

อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของ SAWAD ร่วมกบัทีปรึกษาทางการเงินของ SAWAD ได้ร่วมจดัทําประมาณการทางการเงินของ

กลุม่ธุรกิจทางการเงินในช่วง 3 ปีข้างหน้า ทงัในระดบั Solo Basis (BFIT) และ Full Consolidation Basis (บริษัททังหมด

ในกลุม่ SAWAD) เพือประเมินถงึผลกระทบในเบืองต้นต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุม่ SAWAD และคาด

ว่าการปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ข้างต้น จะไม่สง่ผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของกลุ่ม SAWAD อีกทัง ยังช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม 
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SAWAD มีการกํากบัดแูลกิจการทีดี มีฐานะการเงินทีแข็งแกร่งขนึและมีความเสยีงจากการดําเนินงานลดลง ประกอบกับ

หาก BFIT จะเริมดําเนินการขยายธุรกิจสินเชือประเภทอืนเพิมเติมจากสินเชือทีมีการให้บริการอยู่ในปัจจุบันแล้ว 

แผนงานดงักลา่วต้องผ่านการประเมินความพร้อมก่อนให้บริการจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

5.  ความเสยีงที SAWAD จะไม่ได้มาซงึหุ้น BFIT ครบตามจํานวนร้อยละ 26.51 ที SAWAD ได้คาดหมายไว้ อันมีสาเหตุจาก

ผู้ ถือหุ้นอืนอีก 4 รายทงัหมดหรือผู้ ถือหุ้นบางราย โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้น 2 ราย ซงึมีข้อตกลงทีกระทํากันด้วยวาจา (อันได้แก่ 

นายสมยศ วินิจฉยักลุ และนายธนิตย์ เศรษฐีกลุ) ไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงในการขายหุ้น BFIT ให้แก่ SAWAD ตามทีได้ตก

ลงกบัตวัแทนรวบรวมหุ้น โดยหากเกิดกรณีดงักลา่ว SAWAD จะได้หุ้น BFIT เพิมจากตัวแทนรวบรวมหุ้นอีกเพียงร้อยละ 

9.81  

 

6. ความเสียงทีบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากเงือนไขในบันทึกข้อตกลงกับตัวแทนรวบรวมหุ้นที SAWAD ยินยอมรับผิด

ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ตัวแทนรวบรวมหุ้นทุกประการ ในกรณีทีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้รับความเสียหายใดๆ จากการทํา

หน้าทีดงักลา่ว และตวัแทนรวบรวมหุ้นอาจรียกร้องให้บริษัทฯ ซือหุ้น BFIT ร้อยละ 9.81 ตามเงือนไขของบันทึกข้อตกลง

ดงักลา่ว 

 

7. บริษัทฯ และ BFIT อาจมีความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจลดลง เนืองจากทังสองกิจการมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซงึมีหน้าทีต้องปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น กรณีที BFIT 

ซงึมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ หรือกรณีการทํารายการทีเกียว

โยงกัน ซึงกรณีทีมูลค่าและขนาดของรายการเกินกว่าเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด (โดย

พิจารณามลูค่าและขนาดรายการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ BFIT) อาจส่งผลให้ต้องมีการขอ

อนมุติัการทํารายการจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นของทงัสองกิจการ 

 

8. กรณีผู้ ถือหุ้นสว่นทีเหลอืทงัหมดของ BFIT ตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อันเป็นผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 

100.00 ใน BFIT จะสง่ผลให้ BFIT มีความเสยีงในการดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เนืองจากมีการกระจายการถือ

หุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การดํารงสถานะ

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2554 ทีกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดํารงคุณสมบัติเรืองการกระจาย

การถือหุ้น โดยต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 15.00 ของทนุชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ซึงอาจทําให้ SAWAD จําเป็นต้องเพิกถอน BFIT ออกจากการ

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระบุ ภายหลงัเสร็จ

สนิการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ กรณี SAWAD มีสดัส่วนการถือหุ้น BFIT เกินกว่าร้อยละ 85.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ว

ทังหมด SAWAD คาดว่าจะใช้วิธีการจําหน่ายหุ้น BFIT ทีถือโดย SAWAD ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือให้ BFIT มี

คณุสมบติัเรืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง  

 

9. ความเสยีงทีบริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าทํารายการได้ และต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการโดยสญู

เปลา่ ในเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการไม่บรรลผุลสําเร็จ เช่น การเข้าทํารายการไม่ได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือ

หุ้นของ SAWAD ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

หรือเกิดเหตกุารณ์หรือการเปลยีนแปลงใดๆ ทีอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สิน
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ของ BFIT อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนถึงวันทีซือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผู้บริหารของ SAWAD เห็นว่า

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการไม่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ เมือเทียบกับประโยชน์ทีบริษัทฯ จะ

ได้รับจากการเข้าทํารายการ 

 

ทงันี ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมลูข้อดี ข้อด้อย ความเสยีงของการเข้าทํารายการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคํา

เสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดใน BFIT ได้เพิมเติมในสว่นที 1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบันี 
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ส่วนที 1   การซือหุ้นสามัญและการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด 

(มหาชน) 

 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ  

                                                   

เมือวันที 10 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับนางสาวนริศรา กิจพิพิธ (ตัวแทนรวบรวมหุ้น) ซึงไม่เป็น

บคุคลทีเกียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้ตวัแทนรวบรวมหุ้นทําหน้าทีประสานงานระหว่างบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิม

ของ BFIT ทีประสงค์จะขายหุ้น และดําเนินการใดๆ ตามทีจําเป็นเพือรวบรวมหุ้น BFIT ในจํานวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 

ต่อมาเมือวนัที 27 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ ได้ซือหุ้นสามญัของ BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT 2 ราย รวมจํานวน 19,680,000 

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.84 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท รวมมูลค่าการซือขายรวม

ค่าธรรมเนียมเท่ากบั 157,718,136 บาท (ซงึไม่เกินร้อยละ 10.00 อนัเป็นสดัสว่นการถือหุ้นในสถาบนัการเงินทีอนุญาตเป็นการ

ทวัไปตาม พรบ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน)  

 

ทงันี เนืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิมสดัส่วนการถือหุ้นใน BFIT จากปัจจุบันทีบริษัทฯ ถือครองหุ้น BFIT ในสดัส่วน

ร้อยละ 9.84 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT เพือให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมกําหนดนโยบายทางธุรกิจทีสําคัญของ 

BFIT อนัเป็นกลยทุธ์สาํคัญประการหนึงทีจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจในธุรกิจให้บริการสินเชือและธุรกิจเงินทุนทีเกียวเนือง 

รวมทงัเพิมขีดความสามารถการแข่งขนัและความแข็งแกร่งทางการเงินเพือสร้างศกัยภาพการเติบโตของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ จงึดําเนินการยืนขออนญุาตถือหุ้นในสถาบนัการเงินเกินร้อยละ 10.00 จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพือเข้าถือหุ้นใน 

BFIT เพิมเติมในสดัสว่นทีทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ทีสําคัญของ BFIT โดยในระหว่างวันที 13 

กันยายน 2559 และวันที 11 ตุลาคม 2559 ตัวแทนรวบรวมหุ้นมีการได้มาซึงหุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย รวมจํานวน 

19,620,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.81 ของหุ้นสามญัทงัหมดของ BFIT  ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท  

 

จากนนัเมือวนัที 27 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับหนงัสอือนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถือหุ้นใน 

BFIT ได้ถึงร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT ได้ โดยมีเงือนไขให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการขออนุญาต

จดัตงักลุม่ธุรกิจการเงินโดยทนัที หากบริษัทฯ ซือหุ้น BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด

ของ BFIT หรือจนมีอํานาจควบคมุกิจการของ BFIT เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ทีกําหนดให้

สถาบนัการเงินทีมีบริษัทแม่ หรือมีบริษัทร่วมและบริษัทลกูทีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกัน ต้องดําเนินการจัดตังกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินตามประกาศทีเกียวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกรณีทีบริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือบริษัทที

ประกอบธุรกิจทางการเงินทีมีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ บริษัทแม่จะต้องมีสถานะเป็นบริษัทโฮลดิง (Holding 

Company) ทีมีคุณสมบัติและลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นไปตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ดังนัน ทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทของ SAWAD ครังที 14/2559 เมือวนัที 28 ธันวาคม 2559 มีมติอนมุติัให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึงมี

กําหนดการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2560 ในวนัที 8 มีนาคม 2560 เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าซือหุ้น BFIT จากกลุ่ม

ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดของ BFIT  การปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ของบริษัทฯ ตามเงือนไขการถือหุ้นใน BFIT ทีได้รับอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย และการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวเนือง

กบัการปรับโครงสร้างกิจการ  โดยรายละเอียดการเข้าทํารายการทีจะขออนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น มีดงัน ี
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(1) อนมุติัการซือหุ้นสามญัของ BFIT และการทําคําเสนอซือหุ้นสามญัของ BFIT ได้แก่ 

o การเข้าซือหุ้นสามัญของ BFIT เพิมเติมจํานวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้ นทีจําหน่ายแล้ว

ทงัหมดของ BFIT จากกลุม่ผู้ขาย รวมจํานวน 5 ราย ดงัน ี

ผู้ขาย 
จํานวนหุ้น  

BFIT ทจีะขาย 
สัดส่วน  

(%) 
ราคาซือ  

(บาทต่อหุ้น) 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ผู้ถือหุ้นเดิมของ BFIT 

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

2.  นายสมยศ วินิจฉัยกลุ** 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*** 19,620,000 9.81 8.20**** 160.88 

รวม 53,011,000 26.51  511.49 
 

หมายเหต ุ  * มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพือขายหุ้นกับนางสาวนริศรา กิจพิพิธ ในฐานะตัวแทนรวบรวมหุ้ น 
แล้วเมอืวนัที 9 พฤศจิกายน 2559 

 ** มกีารตกลงด้วยวาจา ในการขายหุ้นกับนางสาวนริศรา กิจพิพิธในฐานะตวัแทนรวบรวมหุ้น 
 *** มกีารทําสญัญาซือขายหุ้นกับ SAWAD แล้ว เมอืวนัที 28 ธนัวาคม 2559 
 **** เป็นราคาเดียวกับทีตวัแทนรวบรวมหุ้นได้เข้าซือจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT 2 ราย เมอืวนัที 13 กันยายน 

2559 และวนัที 11 ตลุาคม 2559 
 

o การทําคําเสนอซือหุ้นสามัญของ BFIT ส่วนทีเหลือทังหมด จํานวน 127,309,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.65 

ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทงัหมดของ BFIT ในราคาเสนอซือไม่เกินหุ้นละ 11.42 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทีใช้ใน

การทําคําเสนอซือ 1,453.87 ล้านบาท 

การได้มาซงึหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายคิดเป็นเงินจํานวนรวม 511.49 ล้านบาท เมือรวมกับมูลค่าสิงตอบแทนสําหรับการ

ทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์สว่นทีเหลอืทงัหมดใน BFIT อีกจํานวน 1,453.87 ล้านบาท จะทําให้มลูค่ารวมของสงิตอบแทน

สําหรับการทํารายการในครังนี เท่ากับ 1,965.36 ล้านบาท หากรวมค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องจํานวน 6.89 ล้านบาทและ

ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้น จํานวน 8.00 ล้านบาท จะมีมลูค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับการทํารายการ 

เท่ากบั 1,980.25 ล้านบาท (รายละเอียดมลูค่าการเข้าทํารายการปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1.1 ของรายงานฉบับนี) ทังนี 

การซือขายหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายจะทําการซือขายบนกระดานซือขายรายใหญ่ (Big Lot) 
 

การเข้าทํารายการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหุ้นสามัญของ BFIT ส่วนทีเหลือทังหมด ข้างต้น 

จะเกิดขนึต่อเมือเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเกิดขนึครบถ้วน  

o ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ เข้าซือหุ้นของ BFIT และทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน 

BFIT ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (บริษัทฯ มีกําหนดจัด

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2560 เพือพิจารณาอนมุติัเรืองดงักลา่ว ในวนัที 8 มีนาคม 2560)  

o ตังแต่วันทีมีการเข้าทําสญัญาจะซือจะขายหุ้น จนถึงวันทีซือขายหุ้ นเสร็จสมบูรณ์ จะต้องไม่มีเหตุการณ์หรือการ

เปลียนแปลงใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สินของ BFIT อย่างมี

นยัสาํคญั 
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ทังนี กรณีทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครังที 1/2560 ของบริษัทฯ อนุมัติการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคํา

เสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของ BFIT รวมถงึวาระอืนๆ ทีเกียวเนือง บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการซือหุ้น BFIT จากกลุ่ม

ผู้ขายภายในเดือนมีนาคม 2560 และเริมดําเนินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดของ BFIT ในระหว่างเดือน

มีนาคม – พฤษภาคม 2560  (โดยมีขนัตอนและระยะเวลาตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการและ

กฎเกณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้อง) อย่างไรก็ดี ในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย ซึงมีข้อตกลงที

กระทํากนัด้วยวาจา (อนัได้แก่ นายสมยศ วินิจฉยักลุ และนายธนิตย์ เศรษฐีกุล)  บริษัทฯ จะถือหุ้นใน BFIT รวมทังสิน 

59,004,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมด ซึงถือเป็นการได้มาซึงหุ้นของกิจการทีข้ามจุดที

ต้องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของกิจการตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ ส่งผลให้ 

SAWAD จะดําเนินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทีเหลอืทงัหมดจากผู้ ถือหุ้น BFIT ทกุรายต่อไป 

 

สําหรับในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิม 4 รายของ BFIT ทีได้ตกลงกับตัวแทนรวบรวมหุ้นว่าจะขายหุ้น BFIT ให้แก่ SAWAD ไม่

ปฏิบติัตามข้อตกลงดงักลา่ว บริษัทฯ จะยงัคงซือหุ้น BFIT ร้อยละ 9.81 จากตัวแทนรวบรวมหุ้น (ซึงได้เข้าซือหุ้น BFIT 

จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT 2 ราย เมือวนัที 13 กนัยายน 2559 และวนัที 11 ตุลาคม 2559 แทนบริษัทฯ) ซึงจะส่งผลให้

บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้น BFIT รวมร้อยละ 19.65 ภายหลงัการซือหุ้น BFIT จากตัวแทนรวบรวมหุ้น และบริษัทฯ จะ

ดําเนินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการแบบสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) ต่อไป 

 

สรุปการดําเนินการของ SAWAD ในกรณีต่างๆ ภายหลังได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขาย 

การถือหุ้น BFIT ของ 
SAWADภายหลังการ
ซือหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย 
(รวมกับหุ้น BFIT ที
ถืออยู่เดิมร้อย 9.84) 

ทาํคาํเสนอ
ซือ

หลักทรัพย์ 
BFIT 

ปรับ
โครงสร้าง
ธุรกิจใน

กลุ่ม 
SAWAD* 

ตัวแทน
รวบรวมหุ้น 

ผู้ถือหุ้น BFIT 
2 ราย ทมีี

บนัทกึข้อตกลง
กับตัวแทน
รวบรวมหุ้น 

ผู้ถือหุ้น BFIT 
2 ราย ทตีกลง
ด้วยวาจากับ

ตัวแทนรวบรวม
หุ้น 

กรณีท ี1 ซือหุ้น 
BFIT จากกลุม่
ผู้ขายได้ครบ  

 
ซือหุ้น BFIT 
ร้อยละ 9.81 

 
ซือหุ้น BFIT 

รวมร้อยละ 9.86 

 
ซือหุ้น BFIT 

รวมร้อยละ 6.84 
ร้อยละ 36.35   

กรณีท ี2 ซือซือหุ้น 
BFIT จากตวัแทน
รวบรวมหุ้นและผู้
ถือหุ้น BFIT 2 ราย
ทมีีบนัทกึข้อตกลง
กบัตวัแทนรวบรวม
หุ้น  

 
ซือหุ้น BFIT 
ร้อยละ 9.81 

 
ซือหุ้น BFIT 

รวมร้อยละ 9.86 
 ร้อยละ 29.51   

กรณีท ี3 ซือหุ้น 
BFIT จากตวัแทน
รวบรวมหุ้น แต่ไม่
สามารถซือหุ้นจาก
ผู้ถือหุ้น BFIT 4 
ราย  

 
ซือหุ้น BFIT 
ร้อยละ 9.81 

  ร้อยละ 19.65 

 
ทาํคําเสนอซือ
หุ้น BFIT แบบ

สมคัรใจ 
(Voluntary 

Tender Offer) 

** 

หมายเหตุ * เป็นการปฏิบัติตามเงือนไขในหนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที 26 ธันวาคม 2559 ให้บริษัทฯ 
สามารถเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้ถึงร้อยละ 100.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT ซึงบริษัทฯ ต้องดําเนินการขอ
อนญุาตจดัตงักลุ่มธรุกิจการเงินโดยทนัที หากบริษัทฯ ซือหุ้น BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้วทงัหมดของ BFIT หรือจนมอํีานาจควบคมุกิจการของ BFIT เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพรบ.ธรุกิจสถาบนัการเงิน  

              **  กรณีทีไมไ่ด้หุ้น BFIT เพิมเติมจากการทําคําเสนอซือหุ้น BFIT แบบสมคัรใจ 
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ทงันี บริษัทฯ ประสงค์ให้ BFIT มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป โดยกรณี SAWAD มีสดัส่วน

การถือหุ้น BFIT มากกว่าร้อยละ 85.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมด ภายหลงัเสร็จสินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ 

ซงึจะสง่ผลให้ BFIT มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2554 ทีกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดํารงคุณสมบัติเรืองการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นสามัญ

รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนชําระแล้วของ

บริษัทจดทะเบียนนนั  SAWAD คาดว่าจะใช้วิธีการจําหน่ายหุ้น BFIT ทีถือโดย SAWAD ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพือให้ 

BFIT มีคณุสมบติัเรืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง 
 

(2) อนมุติัการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การกํากับแบบ

รวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)  เพือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในมาตรา 54 แห่งพรบ.ธุรกิจสถาบัน

การเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 6/2553 เรือง หลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม ซึงมีแผนงาน

ในเบืองต้น สรุปดงันี 

(2.1)  การโอนกิจการบางสว่นของบริษัทฯ มายงับริษัทย่อย อนัได้แก่ ธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกันทุกชนิด ซึงรวมถึง

การโอนสญัญา ทรัพย์สินและหนีสินทังหมดทีเกียวข้องและทีใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสาขา

ทงัหมดของบริษัทฯ และบคุลากรทีจําเป็นในการดําเนินธุรกิจให้กับศรีสวัสดิ  2014 ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ 

ถือหุ้ นในสดัส่วนร้อยละ 97.00 ของหุ้นทีชําระแล้วทังหมดของศรีสวัสดิ  ในราคายุติธรรมของทรัพย์สินและ

หนีสินทีจะโอน ณ วันโอนกิจการ โดยบริษัทฯ สามารถยืนขอยกเว้นภาษีทีเกียวข้องกับการโอนกิจการต่อ

กรมสรรพากร หากการโอนกิจการบางสว่นดงักลา่วเป็นไปตามเงือนไข PBT  
 

 ทงันี บริษัทฯ จะดําเนินการโอนกิจการบางส่วน ภายหลงัจากที (1) ทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการ

ซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย การทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ BFIT และการปรับโครงสร้าง

กิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ และ(2) บริษัทฯ ได้ดําเนินการซือหุ้น BFIT จาก

กลุ่มผู้ ขายเป็นทีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ก่อนวันโอนกิจการ ศรีสวัสดิ  2014 จะต้องดําเนินการเพิมทุนจด

ทะเบียนอย่างน้อยให้เท่ากบัมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิทีจะรับโอน โดยบริษัทฯ จะเข้าซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวทัง

จํานวน  ซงึภายหลงัการเพิมทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือหุ้นในศรีสวัสดิ  2014 ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที

ชําระแล้วทังหมด และบริษัทฯ จะยังคงกํากับดูแลรวมถึงเป็นผู้ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจของศรีสวัสดิ  

2014 ด้วยการสง่บคุคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารหลกั ซึงจะเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกับที

เคยบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนโอนกิจการบางสว่นให้แก่ศรีสวัสดิ  2014 เพือให้มันใจว่าการดําเนินธุรกิจของ

ศรีสวสัดิ  2014 จะ เป็นไปด้วยความต่อเนืองและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
 

(2.2) การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ  เพือให้โครงสร้างการดําเนินงานเกิดความ

ชดัเจน และขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัททีมีการเปลยีนแปลงการประกอบธุรกิจมีดงันี  

ชอืบริษัท 
สถานะกิจการ 

และการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั 
สถานะกิจการและการประกอบธุรกจิ 
ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 

SAWAD o มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์  

o ประกอบธุรกิจสินเชือแบบมีหลักประกัน

ทกุประเภท 

o มสีถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

o เปลียนชือบริษัทฯ เป็น “บริษัท ศรีสวัสดิ  คอร์ปอเรชัน จํากัด 

(มหาชน)” แต่ไมเ่ปลียนแปลงชือย่อหลกัทรัพย์  

o หยดุให้บริการสินเชือใหม ่เพือเปลียนสถานะเป็นบริษัทโฮลดิง
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ชอืบริษัท 
สถานะกิจการ 

และการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั 
สถานะกิจการและการประกอบธุรกจิ 
ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 

ทีไมม่กีารประกอบธุรกิจของตนเอง โดยจะเข้าลงทุนในบริษัท

อืนเพือให้ได้มาซึงอํานาจในการควบคมุกิจการ 

ศรีสวสัดิ  2014 o ม ีSAWAD เป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

97.00 

o ประกอบธรุกิจรับจ้างติดตามหนี 

 

o ม ีSAWAD เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 

o บริหารพอร์ตสินเชือเดิมทีรับโอนจาก SAWAD จนสินสดุสญัญา 

และให้บริการสินเชือใหมแ่บบมหีลกัประกันบางประเภท  

o มุง่เน้นการบริหารสาขาและให้บริการตัวแทนสินเชือ (Banking 

Agent) แก่ BFIT ในการรับและตรวจสอบความถูกต้องครบ 
ถ้วนของใบคําขอและเอกสาร รวมถึงการประเมินคุณสมบัติผู้

ขอสินเชือเบืองต้น และการรับชําระค่างวด  

BFIT o มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์  

o ม ีSAWAD เป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

9.84  
o ประกอบธรุกิจให้บริการสินเชือธุรกิจและ

สินเชือสวัสดิการพนักงานกองทุนสํารอง

เลียงชีพเป็นหลกั 

 

o มสีถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

o มี SAWAD เป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 36.35 –100.00 

(สัดส่วนการถือหุ้ นสุดท้ายขึนอยู่กับผลการทําคําเสนอซือ

หลกัทรัพย์) 
o ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือธุรกิจและสินเชือสวัสดิการ

พนกังานกองทนุสํารองเลียงชีพ  

o ขยายธุรกิจสินเชือ ซึงครอบคลุมสินเชือแบบมีหลักประกันใน

ประเภททีไมท่บัซ้อนกับศรีสวัสดิ  2014 สินเชือ SME และสินเชือ

ส่วนบคุคลแบบไมม่หีลกัประกัน (Personal Loan) ผ่านตวัแทน
สินเชือ (Banking Agent) ทีศรีสวัสดิ  2014 ทําหน้าทีเป็นผู้

ให้บริการ 

เงินสดทนัใจ o ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือส่วนบคุคล 

ภายใต้การกํากับ (Personal Loan) และ

สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากับ (Nano Finance) 

o คงเหลือเพียงการให้บริการสินเชือเพือการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากับ (Nano Finance)  

o ดําเนินการคืนใบอนญุาตประกอบธรุกิจสินเชือส่วนบคุคลภายใต้

การกํากับ แก่กระทรวงการคลงัเป็นลําดบัถัดไป 

หมายเหต ุ บริษัทย่อยอืนๆ ของ SAWAD ยงัคงดําเนินธรุกิจเดิมต่อไป 
     

ข้อมลูจากผู้บริหาร SAWAD ระบุว่า ประเภทของสินเชือแบบมีหลกัประกันที SAWAD กําหนดให้ศรีสวัสดิ  2014 และ 

BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตโดยมิให้มีประเภทหลกัประกนัทีทบัซ้อนกนันนั  ขนึอยู่กบัสดัสว่นการถือครองหุ้น

ของ BFIT ของ SAWAD ภายหลงัเสร็จสนิการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ดงัน ี

 

สินเชือแบบมีหลักประกันทีศรีสวัสดิ 2014 และ BFIT จะดําเนินธุรกิจภายหลังการเข้าทํารายการ 

 ศรีสวัสดิ 2014 BFIT 

กรณี 1 SAWAD ถือหุ้น BFIT ร้อยละ 

36.35  (SAWAD ไมไ่ด้หุ้น BFIT 

เพิมเติมจากการทําคําเสนอซือ) ถึงตํา

กว่าร้อยละ 60.00 

สินเชือแบบมีหลกัประกันประเภท

รถจกัรยานยนต์ รถบรรทกุ และรถเพือ

การเกษตร  

สินเชือแบบมีหลกัประกันประเภทโฉนด

ทีดิน บ้าน อาคารชดุ รถยนต์ 4 ล้อ 

กรณี 2 SAWAD ถือหุ้น BFIT เท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 60.00  

สินเชือแบบมีหลกัประกันประเภท
รถจกัรยานยนต์ 

สินเชือแบบมีหลกัประกันประเภทโฉนด
ทีดิน บ้าน อาคารชดุ รถยนต์ 4 ล้อ 

รถบรรทกุ และรถเพือการเกษตร 

หมายเหตุ   กรณีภายหลังการเข้าทํารายการ SAWAD ถือหุ้น BFIT น้อยกว่าร้อยละ 36.35 ประเภทของสินเชือแบบมีหลักประกันที 
SAWAD พิจารณาให้ศรีสวสัดิ  2014 และ BFIT ดําเนินการต่อไปในอนาคต อาจมกีารเปลียนแปลงไปจากตารางข้างต้น 
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ผู้บริหาร SAWAD พิจารณาว่าหลงัจากการย้ายสนิเชือบางประเภทไปดําเนินการที BFIT เมือรวมกับการให้บริการทาง

การเงินประเภทอืนๆ ทีสามารถกระทําได้เพิมเติมภายใต้ใบอนญุาตประกอบธุรกิจเงินทนุของ BFIT จะทําให้กลุม่บริษัทฯ 

สามารถเสนอผลติภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่ลกูค้าได้อย่างหลากหลายและครบวงจรมากขึน ซึงจะส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีฐานรายได้และฐานลกูค้าเพิมมากขนึ และสามารถขยายธุรกิจสินเชือให้เติบโตได้ดียิงขึนกว่ากรณีที SAWAD 

ดําเนินธุรกิจบนผลิตภัณฑ์สินเชือประเภทเดิม ทังนี อัตราส่วนการถือหุ้นใน BFIT ทีใช้ในการกําหนดโครงสร้างธุรกิจ

สนิเชือแบบมีหลกัประกนัของกลุม่ SAWAD ภายหลงัการเข้าทํารายการตามตารางข้างต้น มาจากการจัดทําประมาณ

การทางการเงินของ SAWAD เปรียบเทียบระหว่างกรณีที SAWAD ถือหุ้นใน BFIT และได้ย้ายธุรกิจสินเชือบางประเภท

ให้ BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจ เทียบกับกรณีที SAWAD ให้บริการสินเชือแบบมีหลกัประกันต่อไป โดยอัตราส่วนร้อยละ 

60.00เป็นสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT ที Break-even point ทีจะทําให้กําไรสทุธิต่อหุ้น (EPS) ของสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้น 

SAWAD ภายหลงัการย้ายธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนัทกุประเภท (ยกเว้นรถจักรยานยนต์)ไปทําที BFIT ไม่ด้อยลง

กว่าเดิม  

   

กระบวนการด้านสินเชือของ BFIT ผ่านสาขาของศรีสวัสดิ 2014 ภายหลังการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ 

 
หมายเหต ุ*  SAWAD มแีผนงานให้ BFIT จดัตงัสํานกังานอํานวยสินเชือในแต่ละภมูภิาค เพือทําหน้าทีพิจารณาอนมุตัิสินเชือ (ยกเว้น

กรณีหลักประกันเป็นโฉนดทีดินหรือบ้าน ซึงสํานักงานอํานวยสินเชือจะส่งเรืองต่อให้สํานักงานใหญ่ของ BFIT เป็น
ผู้อนมุตัิ) อย่างไรก็ดี การจดัตงัสํานกังานอํานวยสินเชือดงักล่าวต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย อนึง 
ใบอนญุาตประกอบธรุกิจเงินทนุของ BFIT มไิด้มข้ีอกําหนดเรืองการขยายสาขา อย่างไรก็ดี ในการขยายธุรกิจสินเชือของ 
BFIT ภายหลงัการเข้าทํารายการ BFIT จะใช้บริการตัวแทนสินเชือ (Banking Agent Service) ของศรีสวัสดิ 2014 เป็น
ช่องทางในการติดต่อกับลกูค้า โดยไมม่กีารขยายสาขาด้วยตนเอง ซึง BFIT จะต้องดําเนินการขออนุญาตในเรืองดังกล่าว
อย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ดี SAWAD ได้ระบุแผนงานดังกล่าวในหนังสือเสนอต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทฯ เพือขออนุญาตเข้าถือหุ้น BFIT เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของหุ้นทีชําระแล้วทังหมด 
ฉบบัลงวนัที 19 ตลุาคม 2559 โดย SAWAD ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้น BFIT ได้ร้อยละ 100 
โดยมเีงือนไขต้องจดัตงักลุ่มธุรกิจการทางเงินทันที หากซือหุ้น BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50.00 หรือจนมีอํานาจควบคุม
กิจการ 

 

ทงันี ศรีสวัสดิ  2014 จะเรียกเก็บค่าบริการสําหรับการทําหน้าทีเป็นตัวแทนสินเชือ (Banking Agent) จาก BFIT หรือ

บริษัทอืนทีใช้บริการ ในอตัราของยอดสนิเชือทีได้รับการอนมุติัของลกูค้าทีขอสินเชือผ่านสาขาของศรีสวัสดิ  2014 และ

เรียกเก็บค่าบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการออกและจดัสง่ใบแจ้งหนี ค่าบริการติดตามทวงถาม เป็นต้น ในอัตรา

ร้อยละของยอดเงินต้นคงเหลือของลกูหนีแต่ละรายจาก BFIT หรือบริษัทอืนทีใช้บริการ ทังนี รายการระหว่างกันทีจะ

สาขาของศรีสวัสดิ 2014 (Banking Agent) 

ศรีสวัสด ิ2014  BFIT  

ลกูค้าติดต่อขอใช้บริการสนิเชอืต่างๆ 

ตรวจสอบความถกูต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร 

เงินสดทันใจ 

รับชําระค่างวด/ ติดตามทวงถาม 

สํานักงานอาํนวยสินเชือของ BFIT* สํานักงานใหญ่ของ BFIT 

พิจารณา/ อนมุตัิสนิเชือ 

จดัเก็บเอกสาร/
หลกัประกนั 

จดัเก็บเอกสาร 
ออกหนงัสือปฏิเสธ 

การให้สนิเชือ 

โอนเงินเข้าบญัชีลกูค้า 

จ่ายเช็คนามลกูค้า 

สินเชือมีหลกัประกัน 
บางประเภท 

สินเชือ Nano 
Finance 
 

สินเชือมีหลกัประกันบาง
ประเภทสินเชือสว่นบคุคล 

ส่งข้อมลู 
ผ่านระบบ 
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เกิดขนึในกลุม่ SAWAD ในอนาคตจะเป็นการทํารายการทีมีราคาและเงือนไขเป็นไปตามราคาตลาดหรือเสมือนทํากับ

บคุคลภายนอก และในกรณีทีไม่มีราคาตลาดเทียบเคียง คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีพิจารณาและให้ความ 

เห็นถงึความเหมาะสมและสมเหตสุมผลของการทํารายการ ภายใต้กฎระเบียบทีเกียวข้อง โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

 

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้ศรีสวัสดิ  2014 ในข้อ (2.1) ข้างต้น คาดว่าเริม

ดําเนินการและแล้วเสร็จได้ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 สําหรับการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ ในข้อ (2.2) ข้างต้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี เพือให้สินเชือเดิมทีศรีสวัสดิ  2014 ได้รับโอนมา

จากบริษัทฯ มีจํานวนลดลงในแต่ละปีจากการทีสญัญาเงินให้กู้ ยืมเริมทยอยสินสดุสญัญา โดยคาดว่าสญัญาเดิมจะ

หมดอายุลงจนหมดภายในเวลา 2 – 3 ปี นับจากวันรับโอนกิจการบางส่วน นอกจากนี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหาร SAWAD ระบวุ่า ภายหลงัการเข้าทํารายการในครังนี  SAWAD อาจพิจารณาให้ BFIT เพิมทุนจดทะเบียนภาย 

ในปี 2560 เพือรองรับการขยายธุรกิจของ BFIT ในอนาคต โดยการเพิมทุนจะเป็นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้องต่อไป 

และหลงัจากที SAWAD เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ BFIT ภายหลงัการเข้าทํารายการในครังนี BFIT ไม่มีนโยบายให้

เงินกู้ ยืมแก่กิจการในกลุม่ SAWAD เพือเป็นเงินทนุในการดําเนินธุรกิจหรือปล่อยสินเชือต่อ โดยเงินสดในธุรกิจของแต่

ละบริษัทจะใช้เพือการปลอ่ยสนิเชือให้แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของแต่ละบริษัทเท่านนั 

  

(3) อนมุติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทและศรีสวัสดิ  2014 และ/หรือบริษัทอืนในกลุ่ม เพือให้บริษัทฯ สามารถกํากับดูแลและ

บริหารจดัการกิจการบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดเกียวกับการบริหารจัดการตามนโยบายการควบคุมด้าน

การบริหารของบริษัทใหญ่ ทีกําหนดโดยสํานักงาน กลต. พร้อมทังเปลียนชือบริษัทฯ จากบริษัท ศรีสวัสดิ  พาวเวอร์ 

1979 จํากดั (มหาชน) เป็น บริษัท ศรีสวสัดิ  คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน)   

 

โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ ภายหลงัการได้มาซงึหุ้นของ BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ และโครงสร้างกลุ่ม

บริษัทฯ ภายหลงัการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปรากฎอยู่ในบทสรุปสําหรับ

ผู้บริหาร สาํหรับโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการตามที

ระบไุว้ในข้อ (2) ข้างต้นนนั บริษัทฯ จะยงัคงมีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท

ย่อยต่างๆ ผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบริหารของบริษัทย่อย  ซึงจะเป็นบุคคลทีบริษัทฯ ใน

ฐานะผู้ ถือหุ้ นใหญ่เป็นผู้ เสนอแต่งตัง โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเป็นตามข้อกําหนดที

เกียวข้องของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยจะยงัคงแนวทางการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติ

ของการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเกียวข้อง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจ

พิจารณาปรับเปลียนโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานในอนาคต ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจ หากมีการเริมดําเนินธุรกิจใหม่หรือมีการปรับเปลยีนแผนธุรกิจของบริษัทฯ  

 

ระยะเวลาในการซือหุ้น BFIT เพิมเติมจากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ รวมถึงการปรับโครงสร้างกิจการตาม

แผนการจดัตงักลุม่ธุรกิจทางการเงินของ SAWAD มีรายละเอียดโดยสรุปตามแผนภาพด้านล่าง ซึงผู้บริหารของ SAWAD แจ้ง

ว่า กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการเข้าทํารายการดงักล่าว SAWAD จะดําเนินการต่างๆ ตามกําหนดเวลาทีได้วางไว้ โดยคาด

ว่าการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี เพือให้สินเชือเดิมทีศรีสวัสดิ  2014 

ได้รับโอนมาจากบริษัทฯ มีจํานวนลดลงในแต่ละปีจากการทีสญัญาเงินให้กู้ ยืมเริมทยอยสนิสดุสญัญา ซึงคาดว่าสญัญาเดิมจะ
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หมดอายุลงจนหมดภายในเวลา 2 – 3 ปี นับจากวันรับโอนกิจการบางส่วน ในขณะที BFIT จะเริมให้บริการสินเชือแบบ

หลกัประกนัทีไม่ทบัซ้อนกบัศรีสวสัดิ  2014 กับลกูค้าใหม่ทีขอรับบริการ จึงทําให้ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ทีจะทําให้ธุรกิจ

ของ BFIT ไม่ทบัซ้อนกบัศรีสวสัดิ  2014   

 
 

 
 

ทงันี เนืองจากการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่ม SAWAD 

และการเปลียนแปลงชือบริษัท ตราประทับ และการแก้ไขเปลียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ SAWAD เป็นเรืองทีมีความ

เกียวเนืองกนั ดงันนั การพิจารณาอนมุติัเรืองดงักลา่วของทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะถือเป็นเงือนไขซงึกนัและกัน โดยหากเรืองในวาระ

ใดวาระหนงึไม่ได้รับการอนมุติัจะถือว่าเรืองอืนๆ ทีได้รับอนมุติัแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอืนๆ ต่อไป 

โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรืองต่างๆ ทังหมดไม่ได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์ผู้บริหาร SAWAD ระบวุ่า กรณีทีทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2560 ของบริษัทฯ ซึงจะจัดขึนในวันที 8 มีนาคม 

2560 มีมติไม่อนมุติัให้บริษัทฯ เข้าซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดของ BFIT บริษัทฯ อาจถูก

ตวัแทนรวบรวมหุ้นเรียกร้องให้บริษัทฯ ซือหุ้น BFIT ร้อยละ 9.81 (ซึงตัวแทนรวบรวมหุ้นซึงได้เข้าซือหุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิม

ของ BFIT 2 ราย เมือวันที 13 กันยายน 2559 และวันที 11 ตุลาคม 2559 แทนบริษัทฯ) ตามเงือนไขของบันทึกข้อตกลง

ระหว่าง SAWAD กบัตวัแทนรวบรวมหุ้น ฉบบัวนัที 10 มิถนุายน 2559  

  

27 มิ.ย.59 : SAWAD ซือ
หุ้น BFIT ร้อยละ 9.84 

15 ต.ค.59 : SAWAD  
ยืนขออนญุาตถือหุ้น 
ใน BFIT เกินร้อยละ 
10 ต่อธปท. 

27 ธ.ค.59 : SAWAD ได้รับ
หนงัสืออนญุาตจาก ธปท. ให้
ถือหุ้น BFIT ได้ร้อยละ 100  
โดยมีเงือนไขต้องจดัตงักลุม่
ธุรกิจการทางเงินทนัที หากซือ
หุ้น BFIT ได้มากกวา่ร้อยละ 50 
หรือจนมีอํานาจควบคุมกิจการ 

28 ธ.ค.59 : คณะกรรมการ SAWAD  
มีมติเรียกประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ 
o ขออนมุตัิซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและทํา

คําเสนอซือหลกัทรัพย์หุ้น BFIT สว่นทีเหลือ
ทงัหมด 

o ขออนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการตาม
แผนการจดัตงักลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

o ขออนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของ SAWAD และ/
หรือบริษัทอืนในกลุม่ และเปลียนชือ บริษัท
ของ SAWAD ให้สอดคล้องกบัการเป็น 
Holding Company 

8 มี.ค.60 :  
วนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 
 

ภายในเดือนมีนาคม 2560 :  
o ซือหุ้น BFIT ร้อยละ 26.51 

จากกลุม่ผู้ขาย 
o SAWAD ยืนแบบ 247-3 และ 

247- 4 เพือทําคําเสนอซือ
หลกัทรัพย์ทีเหลือของ BFIT 

o SAWAD เริมทําคําเสนอซือ
หลกัทรัพย์ (โดยมีระยะเวลา 
25 วนัทําการ) 

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2560 : เสร็จสนิการทําคํา
เสนอซือหลกัทรัพย์ 

ภายใน 2 – 3 ปี* นบัจาก SAWAD โอนธุรกิจ
ให้แก่ศรีสวสัดิ  2014 : ปรับโครงสร้างการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยในกลุม่ SAWAD 
ให้เป็นไปตามแผนการจดัตงักลุม่ธุรกิจทาง
การเงิน  
หมายเหต ุ* เป็นระยะเวลาโดยประมาณที
สญัญาให้สนิเชือเดิมจะหมดอายุลง นบัจาก
วนัรับโอนธุรกิจให้ศรีสวสัดิ  2014 
 

ภายในปี 2560 : 
BFIT เพมิทนุเพือ
รองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต 

10 มิ.ย.59 : SAWAD ทําบนัทกึ
ข้อตกลงกบัน.ส.นริศรา กิจพิพธิ 
เพือมอบหมายให้เป็นตวัแทน
รวบรวมหุ้น BFIT ให้ได้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 25.00 ของหุ้น BFIT 

ภายหลงัได้หุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย :  
o ศรีสวสัดิ 2014 เพมิทุนให้เท่ากบัมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิทีจะรับโอนจาก SAWAD 
o SAWAD โอนกิจการบางสว่นให้ศรีสวสัดิ  

2014 (ธุรกิจสินเชือแบบมีหลกัประกนั) 
o SAWAD ยืนคําขอจดัตงักลุม่ธุรกิจทาง

การเงินจาก ธปท. 
 

13 ก.ย / 11 ต.ค. 59 : 
ตวัแทนรวบรวมหุ้นซือ
หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
ของ BFIT 2 ราย รวม
ร้อยละ 9.81 ในราคา
หุ้นละ 8.20 บาท  
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1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ  

 

การได้มาซงึหุ้นใน BFIT ตามข้อตกลง/สญัญาจะซือจะขายหุ้น เมือนับรวมกับหุ้น BFIT ทีจะได้มาเพิมเติมจากการทําคําเสนอ

ซือหลกัทรัพย์ในกรณีทีผู้ ถือหุ้น BFIT ทกุรายตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดใน BFIT ของบริษัทฯ จะทําให้บริษัทฯ ได้มา

ซงึหุ้นใน BFIT จากการทํารายการในครังนีรวมทังสิน 180,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมด

โดยบริษัทฯ จะชําระมูลค่าหุ้น  ค่าธรรมเนียมการซือขายหุ้น และค่าตอบแทนสําหรับตัวแทนรวบรวมหุ้นรวมทังสินประมาณ 

1,980.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 

ผู้ รับชาํระ 
มลูค่าหุ้น 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 4 ราย สําหรับหุ้น BFIT จํานวน 33,391,000 หุ้น 

ราคาหุ้นละ 10.50 บาท  

 350.61 0.94** 351.55 

ตวัแทนรวบรวมหุ้น ซึงได้เข้าซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 ราย 

สําหรับหุ้น BFIT จํานวน 19,620,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 8.20 บาท  

 160.88 10.06*** 170.94 

ผู้ ถือหุ้น BFIT ทีมาเสนอขายหุ้นในการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ 

จํานวน 127,309,000 หุ้น ราคาหุ้นละไมเ่กิน 11.42 บาท* 

 1,453.87 3.89** 1,457.76 

รวม  1,965.36 14.89 1,980.25 

หมายเหต ุ  * ภายใต้สมมติฐานทีผู้ ถือหุ้นทีเหลือทกุรายตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
     ** ประมาณการค่าธรรมเนียมการซือขายหุ้นบนกระดานซือขายรายใหญ่ ทีร้อยละ 0.25 ของมลูค่าการซือขาย 
            *** ประกอบด้วยค่าตอบแทนสําหรับตวัแทนรวบรวมหุ้น จํานวน 8.00 ล้านบาท (สําหรับการรวบรวมหุ้น BFIT จํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมด) ต้นทนุการถือครองหุ้น จํานวน 1.00 ล้านบาท (คํานวณจากอตัราดอกเบีย
ฝากประจํา 6 เดือนทีอตัราร้อยละ 1.25 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน) และประมาณการค่าธรรมเนียมการซือขายหุ้นบนกระดาน
ซือขายรายใหญ่ ทีร้อยละ 0.25 ของมลูค่าการซือขาย 

 
การทํารายการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT ซึงมีมูลค่ารายการรวมจํานวน 

1,980.25 ล้านบาท รายละเอียดดงัทีแสดงไว้ในตารางข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสงูสดุภายใต้สมมติฐานทีผู้ ถือหุ้นของ BFIT ทุกรายตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 30.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สทุธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน 

สาํหรับงวด 9 เดือน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2559 และเมือคํานวณรวมกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือน

ก่อนหน้า ได้แก่ รายการได้มาซึงหุ้น BFIT จํานวน 19,680,000 หุ้ น คิดเป็นมูลค่าทังสิน 157,718,136 บาท (ซึงบริษัทฯ ได้

เปิดเผยข้อมลูต่อนกัลงทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วเมือวนัที 27 มิถนุายน 2559) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.72 

ตามเกณฑ์มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิ จงึเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ประเภทที 2 คือ รายการทีมีมลูค่าเท่ากบัหรือสงูกว่าร้อย

ละ 15.00 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50.00 ดังนัน บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และจดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยรายการดังกล่าว

ไม่เข้าข่ายเป็นรายการทีต้องขอความเห็นชอบจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์   
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รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้มาซงึสนิทรัพย์ เป็นดงัน ี 

หลักเกณฑ์ สูตรการคาํนวณ 

ขนาดรายการ 

การซือหุ้น BFIT 
จากตัวแทนรวบ 
รวมหุ้นและการ 
ทาํคาํเสนอซือ 

รายการได้มา
ซึงสินทรัพย์
ช่วง 6 เดือน
ก่อนหน้า* 

เกณฑ์มลูค่า

สนิทรัพย์(NTA) 

(สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x มลูค่าสนิทรัพย์ทมีีตวัตนสทุธิของกิจการทจีะเข้าลงทนุ) x100  

มลูค่าสนิทรัพย์ทมีีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

30.71% 4.01% 

รวมขนาดรายการ =  34.72%  

เกณฑ์กําไรสทุธิ สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของกิจการทจีะเข้าลงทนุ x100  

กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.91% 0.60% 

รวมขนาดรายการ =  6.51%  

เกณฑ์มลูค่ารวม

ของสงิตอบแทน 

มลูค่าทจี่าย x100 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

10.35%** 1.05% 

 
รวมขนาดรายการ =  11.40%  

เกณฑ์มลูค่าหุ้น

ทนุ 

จํานวนหุ้นทอีอกเพือชําระค่าสนิทรัพย์ x100 

จํานวนหุ้นทอีอกและชําระแล้วของบริษัทฯ 

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจาก 

ไม่มีการออกหุ้นเพือซือสนิทรัพย์ 

หมายเหต ุ * ได้แก่ รายการได้มาซึงหุ้น BFIT จํานวน 19,680,000 หุ้น คิดเป็นมลูค่า 157,718,136 บาท 
               ** คํานวณจากมลูค่ารายการรวมจํานวน 1,980.25 ล้านบาท 

 

ข้อมลูทางการเงินทีใช้ในการคํานวณขนาดรายการ มีดงันี  

 (หน่วย: ล้านบาท) SAWAD BFIT 

สินทรัพย์รวม  19,140.90  5,466.68 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  8.11  0.55 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ี  83.03  1.65 

หนีสินรวม  12,934.65  3,386.20 

ส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ  12.90  - 

สินทรัพย์ทีมตีวัตนสทุธิ (NTA)*  6,102.22  2,078.27 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ** 1,794.24  117.60 

หมายเหต ุ  * NTA  =  สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน – หนีสินรวม – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
** กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ในรอบระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลงั  
 

อย่างไรก็ดี เนืองจากการทํารายการซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT เข้าข่ายเป็น

การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทีแก้ไขเพิมเติม) ซงึกําหนดให้บริษัทฯ มีหน้าทีจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการ การเข้าทํา

รายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

สาํหรับการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่ศรีสวัสดิ  2014 เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือ

บางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีมีการแก้ไข

เพิมเติม) ซึงบริษัทฯ มีหน้าทีต้องจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว โดยการเข้าทํารายการ
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ดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
   

ทงันี ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทครังที 14/2559 เมือวนัที 28 ธันวาคม 2559 จึงได้กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นในวันที 

8 มีนาคม 2560 เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น และมีมติแต่งตังทีปรึกษาการเงินอิสระในการให้

ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นเกียวกบัการทํารายการซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT ตาม

เกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ เพือให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจทีเพียงพอในการ

พิจารณาการเข้าซือหุ้น BFIT ดังกล่าว แม้ว่าขนาดรายการเข้าซือหุ้น BFIT จะไม่ถึงเกณฑ์ทีบริษัทจะต้องจัดให้มีทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดงักลา่วก็ตาม 

 

1.1.2 คู่สัญญาและเงอืนไขสําคัญของสัญญา  
 

(ก) สรุปเงือนไขสาํคญัของบนัทกึข้อตกลงฉบบัลงวันที 10 มิถุนายน 2559 ระหว่าง SAWAD กับนางสาวนริศรา กิจพิพิธ 

ซงึไม่เป็นบคุคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้ตัวแทนรวบรวมหุ้นทําหน้าทีประสานงานระหว่าง

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิมทีประสงค์จะขายหุ้น และดําเนินการใดๆ ตามทีจําเป็นเพือรวบรวมหุ้น BFIT  

คู่สญัญา :  บริษัท ศรีสวสัดิ  พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) (“ผู้ ว่าจ้าง” หรือ “SAWAD”)  

 นางสาวนริศรา กิจพิพิธ (“ตวัแทนรวบรวมหุ้น”) 

ความสมัพนัธ์กบั 

SAWAD  

: ตวัแทนรวบรวมหุ้นไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบั SAWAD 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ  

วนัทีลงนาม : 10 มิถนุายน 2559 

วตัถปุระสงค์ : o ตัวแทนรวบรวมหุ้นจะดําเนินการรวบรวมหุ้น BFIT จากผู้ขายรายอืนให้ได้เป็น

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมดของ BFIT 

o ตวัแทนรวบรวมหุ้นจะดําเนินการสง่มอบ หรือดําเนินการให้ผู้ขายแต่ละรายส่งมอบ

หุ้นทีรวบรวมมาได้ให้กับ SAWAD โดย SAWAD อาจเข้าทําสญัญาจะซือจะขาย

กบัตวัแทนรวบรวมหุ้นหรือกลุม่ผู้ขายแต่ละรายต่อไป 

วิธีการสง่มอบ : การซือขายหุ้นจะกระทําผ่านระบบการซือขายแบบรายใหญ่ หรือโดยวิธีการอืนใดที

SAWAD กําหนด 

การชําระราคาค่าหุ้น : o SAWAD ตกลงชําระราคาหุ้นทีจะซือขายในราคาทีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้ตกลงไว้

กบัผู้ขายรายอืน แต่ไม่เกินหุ้นละ 10.50 บาท 

o ในกรณีทีตัวแทนรวบรวมหุ้นเป็นผู้ส่งมอบหุ้นให้ SAWAD โดยตรง SAWAD จะ

ชําระราคาหุ้ นให้กับตัวแทนรวบรวมหุ้นในราคาเดียวกับทีตัวแทนรวบรวมหุ้ นได้

ชําระไปเพือให้ได้หุ้นจํานวนดงักลา่วมา (ซงึจะไม่เกินหุ้นละ 10.50 บาท) 

o ในกรณีทกีลุม่ผู้ขายแต่ละรายเป็นผู้ส่งมอบหุ้นให้ SAWAD โดยตรง SAWAD จะชําระ

ราคาหุ้นให้กบัผู้ขายโดยตรง โดยจะชําระในเวลาเดียวกนักบัการโอนหุ้นทซืีอขาย 

ค่าตอบแทนแก่

ตวัแทนรวบรวมหุ้น 

: o 8.00 ล้านบาท ชําระในวนัทําการถัดจากวันที SAWAD ได้รับมอบหุ้นครบถ้วนแล้ว 

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องทีตัวแทนรวบรวมหุ้ นได้ชําระแทน SAWAD เช่น 
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ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซือขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น) 

o หากจํานวนหุ้ นที SAWAD ได้รับโอนน้อยกว่าจํานวนหุ้ นทีจะซือ ค่าตอบแทน

ดงักลา่วจะลดลงตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที SAWAD ได้รับโอน* 

เงือนไขทีสาํคญั : กรณีทีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้รับความเสียหายใดๆ จากการทําหน้าทีเพือวัตถุประสงค์

ข้างต้น SAWAD ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ตัวแทนรวบรวมหุ้นทุก

ประการ ซึงรวมถึงการซือหุ้นจากทีตัวแทนรวบรวมหุ้ นได้รับซือไว้จากการทําหน้าที

ตวัแทน 

 หมายเหต ุ *   กรณีที SAWAD ได้หุ้นจากตัวแทนรวบรวมหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 50.00 ล้านหุ้น (ร้อยละ 25.00 ของหุ้นที
จําหน่ายแล้วทงัหมดของ  BFIT) ตามทีระบใุนบนัทึกข้อตกลงฉบบันี SAWAD จะจ่ายชําระค่าตอบแทนแก่ตัวแทน
รวบรวมหุ้นเท่ากับ 8.00 ล้านบาท แต่หาก SAWAD ได้หุ้นน้อยกว่า 50.00 ล้านหุ้น SAWAD จะจ่ายจะลดลงตาม
สดัส่วนจํานวนหุ้นที SAWAD ได้รับโอน อ้างอิงจากฐานจํานวนหุ้น 50.00 ล้านหุ้น 

 

(ข) สรุปเงือนไขสําคัญของสญัญาจะซือจะขายหุ้น BFIT ระหว่าง SAWAD กับตัวแทนรวบรวมหุ้น ฉบับลงวันที 28 

ธันวาคม 2559 ซงึ SAWAD ได้เข้าทําสญัญาดังกล่าว เพือเข้าซือหุ้น BFIT จํานวน 19,620,000 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 9.81ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมด ทีตวัแทนรวบรวมหุ้นได้เข้าซือจากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 รายแทน SAWAD 

คู่สญัญา :  บริษัท ศรีสวสัดิ  พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) (“SAWAD”)  

 นางสาวนริศรา กิจพิพิธ (“ตวัแทนรวบรวมหุ้น”)  

ความสมัพนัธ์กบั 

SAWAD  

: ตวัแทนรวบรวมหุ้นไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบั SAWAD 

เงอืนไขและข้อกําหนดทีสําคัญ 

วนัทีลงนาม : 28 ธันวาคม 2559 

จํานวนหุ้น/ ราคาซือ : 19,620,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท ซงึเป็นราคาเดียวกับทีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้

เข้าซือจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BFIT 2 ราย เมือวันที 13 กันยายน 2559 และวันที 11 

ตลุาคม 2559 

วิธีสง่มอบหุ้น : การซือขายหุ้นจะกระทําผ่านระบบการซือขายแบบรายใหญ่ หรือโดยวิธีการอืนใดที

SAWAD กําหนด 

เงือนไขบงัคบัก่อน : o SAWAD จะต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เข้าซือหุ้นและทําคําเสนอซือ

หลกัทรัพย์ทงัหมดของ BFIT ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นทีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

o ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลียนแปลงใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการ

ดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สินของ BFIT อย่างมีนัยสําคัญ ตังแต่วันทีมี

การเข้าทําสญัญาจนถงึวนัทีซือขายเสร็จสมบรูณ์ 

ข้อตกลงทสีาํคญัอืน SAWADและตวัแทนรวบรวมหุ้นตกลงและรับทราบว่า เมือ SAWADเข้าซือหุ้นทีจะขาย

แล้ว SAWAD จะดําเนินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของ BFIT ตามหลกัเกณฑ์

ทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด 

 

แม้บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาจะซือจะขายหุ้น BFIT กับตัวแทนรวบรวมหุ้น จํานวน 19,620,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย

ละ 9.81 อย่างไรก็ดี เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2559 ตัวแทนรวบรวมหุ้นได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับผู้ ถือหุ้น BFIT 
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ทีประสงค์จะขายหุ้น 2 ราย อนัได้แก่ นางสาวกนกนชุ ชลวานิช จํานวน 9,970,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.99 และ

นางพิรดา อินทามระ จํานวน 9,734,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.87 โดยผู้ ถือหุ้น BFIT 2 รายดังกล่าวตกลงจะ

ขายหุ้นทีเป็นกรรมสทิธิ ของตนให้แก่ตัวแทนรวบรวมหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท ซึงการถือมอบหุ้นเป็นไปตาม

วิธีการซือขายและเงือนเวลาทีตกลงกนั โดยภายในระยะเวลาทีบนัทกึข้อตกลงฉบับดังกล่าวผลบังคับใช้ ผู้ ขายตก

ลงให้สทิธิทีจะขายหุ้น BFIT ให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้นก่อน และจะไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือดําเนินการใดๆ 

ทีอาจกระทบสิทธิของตัวแทนรวบรวมหุ้น นอกจากนี ตัวแทนรวบรวมหุ้นได้ตกลงซือขายหุ้น BFIT ด้วยวาจากับ

นายสมยศ วินิจฉยักลุ และนายธนิตย์ เศรษฐีกุล ซึงประสงค์จะขายหุ้น BFIT จํานวน 9,901,000 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 4.95 และจํานวน 3,786,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89  ตามลําดับ ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็น

หุ้นรวมจากที SAWAD ทําสญัญาซือขายกับนางสาวนริศรา กิจพิพิธ และจากการทีนางสาวนริศรา กิจพิพิธ ลง

นามในบันทึกข้อตกลงกับผู้ ถือหุ้นอีก 2 ราย รวมทังตกลงด้วยวาจากับผู้ ถือหุ้ นอีก 2 ราย รวมเป็นหุ้นจํานวน 

53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 

 

(ค) สรุปสาระสาํคญัของหนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ SAWAD เข้าถือหุ้น BFIT เกินกว่าร้อยละ 

10.00 ของหุ้นทีชําระแล้วทงัหมดของ BFIT  ฉบบัลงวนัที 26 ธันวาคม 2559 

o สรุปสาระสําคญัของหนงัสือที ธปท.ฝกก (22) 1682/2559 เรืองการขออนญุาตซือหุ้นหรือมีไวซึ้งหุ้นในบริษัท

เงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) เกินอตัราทีกฎหมายกําหนด ฉบบัลงวนัที 26 ธนัวาคม 2559 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน

การเงิน พ.ศ.2551 อนุญาตให้ SAWAD ซือหรือมีไว้ซึงหุ้นของ BFIT เกินร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้แล้วทงัหมดตามแผนทีเสนอมา โดยมีเงือนไขให้ SAWAD ดําเนินการดังต่อไปนีทันที หากซือหุ้น 

BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด หรือจนมีอํานาจควบคุมกิจการ 

เพือให้เป็นไปตามเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ 

(1) ขออนุญาตจัดตังกลุ่มธุรกิจการเงิน ทังนี ในระหว่างทียังไม่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ให้ SAWAD และบริษัทในกลุม่ SAWAD ถือปฏิบติัตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที สนส.6/2553 เสมือนหนงึว่าเป็นบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินของ BFIT 

(2) ขอความเห็นชอบแต่งตังกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ มีอํานาจในการจัดการ หรือทีปรึกษาของ SAWAD ซึง

เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามมาตรา 55 วรรคสองของพรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ที 

สนส.13/2554 เรืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตังกรรมการ ผู้ จัดการ ผู้ มี

อํานาจในการจดัการ หรือทีปรึกษาของสถาบนัการเงิน ลงวนัที 15 ธันวาคม 2554 

(3) หาก BFIT จะเริมดําเนินการขยายธุรกิจสินเชือประเภทอืนเพิมเติมจากสินเชือส่วนบุคคลรายย่อย 

(สินเชือสวัสดิการ) ทีมีการให้บริการอยู่ในปัจจุบันแล้ว ขอให้แจ้งแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

ลว่งหน้า 30 วัน พร้อมรายละเอียดแผนงานทีเกียวข้อง เพือธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินความ

พร้อมก่อนให้บริการ 

(4) ธนาคารแห่งประเทศไทยสงวนสทิธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไขในการอนญุาต เมือเห็นว่าจําเป็น 
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1.1.3  มูลค่าสิงตอบแทน เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน และแหล่งทีมาของเงนิทุนในการเข้าทํารายการ 
 

สินทรัพย์ทีบริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทํารายการในครังนี ได้แก่ หุ้นสามัญของ BFIT แบ่งเป็น หุ้นทีจะได้จากการเข้าทํา

รายการซือหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย รวมจํานวน 53,011,000 หุ้น และหุ้น BFIT ส่วนทีเหลือทังหมดจํานวน 127,309,000 หุ้น จาก

การทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT (กรณีทีผู้ ถือหุ้นทีเหลือทุกรายตอบรับคําเสนอซือของบริษัทฯ) ซึงมูลค่าสิงตอบ

แทน เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมลูค่าสงิตอบแทน และเงือนไขของการชําระเงิน มีรายละเอียดดงัน ี
 

(1) การได้มาซงึหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย  

o หุ้น BFIT จํานวน 33,391,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ว

ทงัหมดของ BFIT ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 350.61 ล้านบาท จากผู้ขายซึงเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม 4 

ราย โดยจะทําการซือขายบนกระดานซือขายรายใหญ่ และบริษัทฯ จะชําระค่าหุ้นแก่ผู้ขายเป็นเงินสด 

o หุ้น BFIT จํานวน 19,620,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.81 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ว

ทงัหมดของ BFIT ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 160.88 ล้านบาท ตามสญัญาจะซือจะขายหุ้นกับ

ตัวแทนรวบรวมหุ้น (ซึงตัวแทนรวบรวมหุ้นได้เข้าซือหุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้นเดิม 2 รายแทนบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 

8.20 บาท เมือวนัที 13 กนัยายน 2559 และ 11 ตุลาคม 2559) โดยจะทําการซือขายบนกระดานซือขายรายใหญ่ 

ซงึบริษัทฯ จะชําระค่าหุ้นแก่ตวัแทนรวบรวมหุ้นเป็นเงินสด 

ทงันี ราคาซือขายดงักลา่วเป็นไปตามราคาซือขายทีตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือตัวแทนรวบรวมหุ้นกับผู้ขายแต่

ละราย เป็นราคาทีไม่สงูกว่ามลูค่ายติุธรรมของหุ้น BFIT ตามการประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีคิดลดกระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึงคณะกรรมการบริษัทของ SAWAD พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที

เหมาะสม โดยการลงทนุในหุ้น BFIT มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินลงทุน (Equity IRR) สงูกว่าต้นทุนของ

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(2) การทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์สว่นทีเหลอืทงัหมดใน BFIT จํานวน 127,309,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.42 บาท คิดเป็น

เงินจํานวน 1,453.87 ล้านบาท ทงันี เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนสําหรับการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์

ทงัหมดใน BFIT จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการ  ซึงบริษัทฯ 

จะชําระมลูค่าสงิตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้น BFIT ทีตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดของบริษัทฯ ในวันและ

เวลาทีกําหนดในคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ซงึจะระบใุนแบบคําเสนอซือหลกัทรัพย์ซึงจะส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายของ BFIT 

ต่อไป 
 

ทงัน ีมลูค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับการทํารายการดังกล่าวข้างต้น เท่ากับ 1,965.36 ล้านบาท และหากรวมค่าตอบแทน

จ่ายให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้น จํานวน 8.00 ล้านบาท สําหรับการทําหน้าทีรวบรวมหุ้น BFIT ในจํานวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25.00 และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง จํานวน 6.89 ล้านบาท มูลค่ารวมของสิงตอบแทนสําหรับการทํารายการจะเท่ากับ 1,980.25 

ล้านบาท (รายละเอียดมลูค่าการเข้าทํารายการปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1.1 ของรายงานฉบับนี)  โดยข้อมูลจากการสมัภาษณ์

ผู้บริหาร SAWAD ระบวุ่า แหลง่เงินทนุในการซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ครังนีจะมาจากเงิน

กู้ ยืมจากสถาบนัการเงินทงัจํานวน ซงึปัจจบุนั SAWAD มีวงเงินกู้ ยืมทียงัไม่ได้เบิกใช้ (ทีมีวัตถุประสงค์ของการเบิกใช้วงเงินไม่

ขัดกับการเข้าทํารายการในครังนี) เพียงพอต่อการชําระมูลค่าสิงตอบแทนทังหมด โดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย

ประมาณร้อยละ 4.00 ต่อปี อนงึ การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการชําระมูลค่าสิงตอบแทนทังจํานวนจะทําให้อัตราส่วน

หนีสนิต่อทนุของบริษัทฯ เพิมขนึจาก 2.08 เท่า ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 เป็น 2.40 เท่า 
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1.1.4   ข้อมูลสินทรัพย์ 
 

ข้อมลูทวัไปของ BFIT ซงึเป็นกิจการทีบริษัทฯ จะได้มาซงึหุ้นครังน ีมีรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี  

 

1.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

1.2.1   วัตถปุระสงค์และประโยชน์ของรายการ 

 

การเข้าซือหุ้ น BFIT จากกลุ่มผู้ ขายและการทําคําเสนอซือหุ้ นสามัญส่วนทีเหลือทังหมดของ BFIT ในครังนี สอดคล้องกับ

นโยบายการลงทนุในธุรกิจทีเป็นประโยชน์หรือสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยการลงทุนในหุ้นของ BFIT เป็นกลยุทธ์หนึง

ทีสาํคญัในการเพิมความหลากหลายของผลติภัณฑ์สนิเชือและ/หรือบริการทางการเงินอืนๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และสร้างโอกาส

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีมีต้นทุนตําจากเงินรับฝากจากประชาชน ผ่านการดําเนินธุรกิจของ BFIT  ซึงจะช่วยขยายโอกาส

ทางธุรกิจ เพิมความแข็งแกร่งทางการเงิน สร้างโอกาสเติบโตด้านรายได้ กําไร รวมถึงเพิมขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจ

ของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต โดยเฉพาะหากภาครัฐพิจารณากําหนดนโยบายเพือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจการเงินทีมิใช่สถาบัน

การเงิน (Non-bank) ทีเป็นแหลง่เงินทนุทีสาํคญัของภาคธุรกิจขนาดเลก็และประชาชนรายย่อยทีเข้มงวดมากขนึในอนาคต 

 

สาํหรับการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจดัตงักลุม่ธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม 

(Consolidated Supervision) ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีกําหนดในพรบ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ทีเกียวข้อง ซงึบริษัทฯ มีแผนเบืองต้นทีจะโอนธุรกิจบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย (ศรีสวัสดิ  2014) และปรับโครงสร้างการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุม่บริษัทฯ (รายละเอียดการดําเนินการในเรืองดังกล่าว ปรากฏในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ของรายงาน

ฉบบันี) นนั เป็นการดําเนินการตามเงือนไขการอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริษัทฯ ซือหรือมีไว้ซึงหุ้นของ 

BFIT เกินร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด โดยให้ SAWAD ดําเนินการ หากซือหุ้น BFIT ได้มากกว่าร้อย

ละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด หรือจนมีอํานาจควบคุมกิจการ นอกจากนี การปรับโครงสร้างการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุม่บริษัทฯ จะช่วยให้ขอบเขตการดําเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยมีความชัดเจน และขจัดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจแข่งขนักนัทีอาจเกิดขนึในอนาคต  

 

1.2.2   เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ 
 

ข้อดีของการทํารายการ 

1) เป็นการลงทุนในกิจการทีมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจซึงเอือประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

การเข้าลงทุนเพิมเติมในหุ้นสามัญของ BFIT ในสดัส่วนทีจะทําให้บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการของ BFIT ในครังนี

(ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะถือหุ้น BFIT ในสดัส่วนร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 100.00 โดยสดัส่วนการถือหุ้น

สดุท้ายใน BFIT ขนึอยู่กบัผลของการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึงมุ่งเน้น

ลงทนุในธุรกิจทีเป็นประโยชน์หรือสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพือเสริมสร้างรายได้และศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ

ให้กบักลุม่บริษัทฯ อีกทงั การลงทนุต้องเป็นการดํารงสดัสว่นการถือหุ้นเพือให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมบริษัท

ย่อย หรือมีส่วนกําหนดทิศทางการบริหารและควบคุมบริษัทร่วมได้ โดยภายหลังการเข้าทํารายการดังกล่าว กลุ่ม 

SAWAD และ BFIT สามารถนําศกัยภาพและ/หรือข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือและ/หรือบริการด้าน

การเงินอืนๆ ของแต่ละกิจการมาประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้โครงสร้างกิจการของกลุ่ม SAWAD ตามแผนการ
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จัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (รายละเอียดการปรับโครงสร้างกลุ่ม SAWAD ตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1 (2) ของรายงานฉบับนี) ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยและ/

หรือบริษัทร่วมภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ SAWAD (รวมถึง BFIT) มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนืองไปในอนาคต 

สง่ผลให้ SAWAD ในฐานะบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดีจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย

และ/หรือบริษัทร่วมตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีวางไว้จากการเข้าทํารายการในครังน ีซงึผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นว่า

ผลประโยชน์จากการได้มาซึงหุ้น BFIT และการให้บริการสินเชือบางประเภทผ่าน BFIT แทนการดําเนินการเองของ 

SAWAD ทงัจากการขยายฐานเงินให้สินเชือได้มากขึน และจากต้นทุนทางการเงินทีตําลงมีความคุ้มค่า แม้ว่า SAWAD 

ต้องเสยีโอกาสในการดําเนินธุรกิจสินเชือแบบมีหลกัประกันบางประเภทให้แก่ BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ภายหลงัการเข้าทํารายการ 

 

ทงัน ีประโยชน์ทีจะเกิดขนึกบักลุม่ SAWAD (รวมถงึ BFIT) จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทย่อยและ/

หรือบริษัทร่วมภายใต้กลุม่ธุรกิจทางการเงินของ SAWAD (ซงึ SAWAD มีหน้าทีต้องดําเนินการจดัตงักลุม่ธุรกิจทางการเงิน

และปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกิจการต่างๆ เกิดความชดัเจน มีการแบ่งแยกความเสียงทางธุรกิจอย่างเหมาะสม 

ลดความเสยีงการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทางการประกอบธุรกิจแข่งขนักนัทีอาจเกิดขนึในอนาคต เพือให้เป็นไป

ตามเงือนไขการอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริษัทฯ ซือหรือมีไว้ซงึหุ้นของ BFIT เกินร้อยละ 10.00 ของ

จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด) ซงึ SAWAD ต้องดําเนินการภายหลงัการได้มาซงึหุ้นของ BFIT ในครังนี เช่น 

o เพิมความหลากหลายของผลติภัณฑ์สนิเชือและ/หรือบริการทางการเงินของกลุม่ SAWAD ให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้อย่างครบวงจรมากขึนกว่าในปัจจุบัน ซึงกลุ่ม SAWAD มุ่งเน้นให้บริการ

สนิเชือแบบมีหลกัประกนัเป็นธุรกิจหลกั ขณะทีการประกอบธุรกิจอืนทีดําเนินการโดยบริษัทย่อย อันได้แก่  ธุรกิจ

สนิเชือสว่นบคุคล  ธุรกิจสินเชือเพือการประกอบอาชีพ (Nano Finance) ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี ธุรกิจบริหารหนี

ด้อยคณุภาพ และธุรกิจสนิเชือเช่าซือสําหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ ยังมีจํานวนสญัญาและมูลค่าสินเชือหรือรายได้

จากการให้บริการไม่เติบโตมากนัก เนืองจากอยู่ในช่วงเริมต้นธุรกิจ และ/หรือมีนโยบายชะลอการปล่อยสินเชือ

ประเภทนันๆ  โดยภายหลงัจากการเข้าซือหุ้ น BFIT ครังนี กลุ่ม SAWAD สามารถขยายการให้บริการสินเชือ 

ประเภทอืนที BFIT ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจและดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น สินเชือเพือการพาณิชย์ 

(เงินทนุหมนุเวียนระยะสนั) สินเชือเพือโครงการ (เพือการลงทุนหรือก่อสร้างโครงการ ซึงหมายรวมถึงธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม) เพิมเติมจากผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสินเชือของกลุ่ม SAWAD ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

โดยการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม SAWAD ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ BFIT เป็น

แนวทางหนึงในการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ขยายฐานลกูค้า และช่วยกระจายความเสียงทางธุรกิจของ

กลุ่ม SAWAD ในอนาคต (ปัจจุบัน BFIT ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ตามใบอนุญาตเลขที 8/2516 ให้

ประกอบธุรกิจเงินทนุ 4 ประเภท คือ กิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์ กิจการเงินทนุเพือการพฒันา กิจการเงินทุนเพือ

การจําหน่ายและการบริโภค และกิจการเงินทนุเพือการเคหะ รวมทังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนผู้ ถือ

หุ้นกู้  และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม) 

o เพิมทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจให้บริการสินเชือของกลุ่ม SAWAD เนืองจากในปัจจุบัน  

แหลง่ทีมาของเงินทนุในการให้บริการสินเชือของกลุ่ม SAWAD ประมาณร้อยละ 66.74 ของแหล่งทีมาของเงินทุน

รวม (ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2559) มาจากหุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมสถาบันการเงินทังระยะสนัและระยะยาว ใน

รูปแบบเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ ยืม ตัวสญัญาใช้เงิน และการออกตัวแลกเงิน ซึงมีส่วนทีเป็นอัตราดอกเบียแบบ
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ลอยตัว (ณ วันที 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน รวม 6,345.92 ล้านบาท และมี

วงเงินกู้ ยืมทียงัไม่ได้เบิกออกมาใช้จํานวน 8,759 ล้านบาท) ส่งผลให้การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย และ/หรือ

การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติวงเงินกู้ ยืมของสถาบันการเงินต่างๆ แก่กลุ่มบริษัทฯ เป็นปัจจัยสําคัญทีส่งผล

กระทบโดยตรงต่อผลการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร และความสําเร็จในการขยายธุรกิจตามแผนงาน

ของกลุม่บริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าลงทุนเพิมเติมใน BFIT ซึงเป็นบริษัทเงินทุนทีได้รับ

อนญุาตจากกระทรวงการคลงัในการประกอบธุรกิจรับฝากเงินจากประชาชน (ปัจจุบัน BFIT ให้บริการรับฝากเงิน 

และตวัสญัญาใช้เงินกบับคุคลทวัไป นิติบคุคล มลูนิธิ สมาคม โดยมีเงินรับฝาก ณ วันที 30 กันยายน 2559 จํานวน 

3,246.57 ล้านบาท) สง่ผลให้กลุม่ SAWAD มีทางเลอืกในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากเงินรับฝากจากประชาชนของ 

BFIT นอกเหนือจากช่องทางในการระดมทนุอืนๆ ของกลุ่ม SAWAD ในปัจจุบัน เพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนรองรับการ

ดําเนินธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนับางประเภทและสนิเชือสว่นบคุคลของกลุ่ม SAWAD ทีวางแผนให้ BFIT เป็น

ผู้ ดําเนินการต่อไปในอนาคต (แทน SAWAD และเงินสดทันใจ ซึงเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน) นอกจากนี 

เนืองจากเงินรับฝากจากประชาชนเป็นแหลง่เงินทนุทีมีต้นทุนตํากว่าเมือเทียบกับต้นทุนจากแหล่งเงินทุนอืน ซึงจะ

ช่วยให้ BFIT ทีจะเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนับางประเภทและสินเชือส่วนบุคคลของกลุ่ม SAWAD 

ในอนาคต มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในการดําเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันในธุรกิจให้บริการสินเชือกับคู่แข่งราย

อืนซงึสว่นใหญ่เป็นสถาบนัการเงินหรือบริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินทีมีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินทีตํา

จากเงินรับฝากจากประชาชนและการมีฐานทนุขนาดใหญ่ได้ 
 

สรุปอัตราดอกเบียของแหล่งเงนิทุนในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจบัุน 

แหล่งเงนิทุน กําหนดชาํระ อตัราดอกเบยี  
ยอดคงเหลือของรายการเงนิกู้  
 ณ วันท ี30 กันยายน 2559 

(ล้านบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - MOR 13.73 

ตวัสญัญาใช้เงิน ปี 2559 – ปี 2562 MOR – 1.75 และ MOR – 2.25 26.16 

ตวัสญัญาใช้เงิน เมอืทวงถาม ร้อยละ 2.00 – 3.00 1,400.00 

ตวัแลกเงิน ปี 2559 – ปี 2560  ร้อยละ 2.00 – 3.00 2,920.00 

เงินกู้ ยืม ปี 2561 – ปี 2562 MOR – 2.05 2,170.83 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไม่มี

หลกัประกันของกลุ่มบริษัทฯ 

ปี 2560 – ปี 2562 ร้อยละ 2.80 - 4.50 5,540.00 

เงินกู้ ยืมเพือใช้ในการซือลกูหนี ปี 2559 - ปี 2560 1.00 215.19 

รวม 12,285.91 

หมายเหต ุ   MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบียทีธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชันดี ประเภทเงินเบิกเกิน
บญัชี ซึงอตัราดอกเบีย MOR ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจมีอัตราทีแตกต่างกัน สําหรับอัตราดอกเบีย MOR ของ
ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง ณ วนัที 28 ธันวาคม 2559 มีดังนี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 7.375 ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 7.12 (ทีมา 
: www.bot.or.th)  

ทีมา : SAWAD และหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปี 2558 และงวด 9 เดือน สินสดุวนัที 30 กันยายน 2559 ของ SAWAD  

 

ทงันี ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร SAWAD ระบุว่า SAWAD มีนโยบายต่ออายุตัวสญัญาใช้เงิน และตัวแลกเงินต่างๆ ที

ครบกําหนดชําระออกไป หรือ SAWAD สามารถพิจารณาเบิกใช้เงินกู้  ทียังไม่ได้เบิกออกมาใช้จํานวน 8,759 ล้านบาท (ณ 30 

กนัยายน 2559) หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้  ได้ในวงเงินรวมไม่รวม 15,000 ล้านบาท ตามมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นของ SAWAD 
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โดยจะพิจารณาระยะเวลาของกําหนดชําระ อตัราดอกเบีย และประเภทของเงินกู้ ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดทุนและตลาดเงิน

ในขณะนนั  
 

สรุปอัตราดอกเบียเงนิฝากของ BFIT (เริมใช้ตังแต่วันที 26 ตุลาคม 2559) 

ประเภทใบรับฝาก 
(หน่วย : ร้อยละต่อปี) 

ประเภทลูกค้า 

บุคคล
ธรรมดา 

นิตบุิคคล
ทัวไป 

หน่วยงานราชการ/ 
นิตบุิคคลทีไม่แสวงหากาํไร 

สถาบัน* 
ผู้มีถนิทีอยู่นอกประเทศ 

บุคคล
ธรรมดา 

นิตบุิคคล
ทัวไป 

1. เมือทวงถาม      

o เผือเรียก – 0.05 ลบ.ขึนไป  

o เผือเรียก – 0.50 ลบ.ขึนไป 

o เผือเรียก – 10.00 ลบ.ขึนไป 

0.75 

0.85 

1.00 

0.75 

0.85 

0.90 

0.75 

0.85 

0.90 

0.75 

0.85 

0.90 

0.25 

0.25 

- 

0.25 

0.25 

- 
2  มีกําหนดระยะเวลา      

o 1 เดือน – 0.05 ลบ.ขึนไป 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 

o 3 เดือน – 0.05 ลบ.ขึนไป  

o 3 เดือน – 1.00 ลบ.ขึนไป 

o 3 เดือน – 10.00 ลบ.ขึนไป 

1.35 

1.35 

1.45 

1.25 

1.25 

1.35 

1.25 

1.25 

1.35 

1.25 

1.25 

1.35 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

o 6 เดือน – 0.01 ลบ.ขึนไป  

o 6 เดือน – 1.00 ลบ.ขึนไป 

o 6 เดือน – 10.00 ลบ.ขึนไป 

1.45 

1.45 

1.55 

1.35 

1.35 

1.45 

1.35 

1.35 

1.45 

1.35 

1.35 

1.45 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

o 9 เดือน – 0.01 ลบ.ขึนไป  

o 9 เดือน – 1.00 ลบ.ขึนไป 

o 9 เดือน – 10.00 ลบ.ขึนไป 

1.55 

1.55 

1.65 

1.45 

1.45 

1.45 

1.45 

1.45 

1.45 

1.45 

1.45 

1.45 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

o 12 เดือน – 0.01 ลบ.ขึนไป  

o 12 เดือน – 1.00 ลบ.ขึนไป 

o 12 เดือน – 10.00 ลบ.ขึนไป 

1.65 

1.65 

1.65 

1.45 

1.45 

1.55 

1.45 

1.45 

1.55 

1.45 

1.45 

1.55 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

o 18 เดือน – 0.01 ลบ.ขึนไป  

o 18 เดือน – 1.00 ลบ.ขึนไป 

o 18 เดือน – 10.00 ลบ.ขึนไป 

1.70 

1.70 

1.70 

1.50 

1.55 

1.55 

1.50 

1.55 

1.55 

1.50 

1.55 

1.55 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

o 24 เดือน – 0.01 ลบ.ขึนไป  

o 24 เดือน – 1.00 ลบ.ขึนไป 

o 24 เดือน – 10.00 ลบ.ขึนไป 

1.75 

1.75 

1.75 

1.55 

1.55 

1.65 

1.55 

1.55 

1.65 

1.55 

1.55 

1.65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

o 36 เดือน – 0.01 ลบ.ขึนไป  

o 36 เดือน – 1.00 ลบ.ขึนไป 

o 36 เดือน – 10.00 ลบ.ขึนไป 

1.80 

1.80 

1.80 

1.65 

1.65 

1.75 

1.65 

1.65 

1.75 

1.65 

1.65 

1.75 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหต ุ* สถาบนั : กองทนุรวม กองทนุสํารองเลียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต 
- ข้อมลูจากแบบ 56-1 ปี 2558 ของ BFIT ระบวุ่า อตัราดอกเบียจ่ายสําหรับปี 2558 ของ BFIT อยู่ทีร้อยละ 3.04 โดยมีอัตรา
ดอกเบียเฉลียของเงินรับฝากในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 2.52  

ทีมา : www.bfit.co.th  
 

o เพิมช่องทางการให้บริการและการเข้าถงึลกูค้าเป้าหมายของ BFIT ในปัจจบุนั BFIT มีช่องทางติดต่อสําหรับลกูค้าที

ประสงค์จะใช้บริการทางการเงินต่างๆ เพียงแห่งเดียว ได้แก่ สํานักงานใหญ่ของ BFIT ซึงตังอยู่ทีอาคารกรุงเทพ

ประกนัภัย ชนั 23 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากทีบริษัทฯ เข้าซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและทํา

คําเสนอซือหลกัทรัพย์สว่นทีเหลอืทงัหมดของ BFIT  รวมถงึได้เสร็จสินการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตัง
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กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ SAWAD ทีได้วางไว้  ซึงตามแผนดังกล่าว SAWAD จะดําเนินการให้ BFIT ยังคง

ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือทีดําเนินการอยู่ในปัจจุบันต่อไป อันได้แก่ สินเชือธุรกิจ และสินเชือสวัสดิการ

พนกังานกองทนุสาํรองเลยีงชีพ ควบคู่กบัขยายธุรกิจสินเชือแบบมีหลกัประกันในประเภททีไม่ทับซ้อนกับศรีสวัสดิ  

2014  สนิเชือเพือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสนิเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน  (Personal 

Loan) ผ่านตวัแทนสนิเชือ (Banking Agent) อนัได้แก่ ศรีสวสัดิ  2014 ซงึ SAWAD จะดําเนินการให้ศรีสวัสดิ  2014 

บริหารพอร์ตสินเชือเดิมทีรับโอนจาก SAWAD จนสินสุดสัญญา จากนันให้มุ่งเน้นบริการสินเชือใหม่แบบมี

หลกัประกนับางประเภททีไม่ทบัซ้อนกบั BFIT ควบคู่กบัรับจ้างบริหารสาขาและให้บริการตัวแทนสินเชือ (Banking 

Agent) แก่ BFIT ในการรับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบคําขอและเอกสาร รวมถึงการประเมิน

คุณสมบัติผู้ ขอสินเชือเบืองต้น และการรับชําระค่างวดแทน  ดังนัน ด้วยความพร้อมของจํานวนสาขาทีมีจํานวน 

2,027 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัวประเทศ (ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2559) และประสบการณ์ความ

เชียวชาญของบคุลากรผู้ปฏิบติัหน้าทีในธุรกิจสนิเชือของ SAWAD ทีจะถกูโอนย้ายไปยังศรีสวัสดิ  2014 ย่อมมีส่วน

สนับสนุนให้ BFIT มีช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของสินเชือประเภทต่างๆ และ/หรือบริการทาง

การเงินอืนๆ ทีจะดําเนินการต่อไปในอนาคตตามแผนการจดัตงักลุ่มธุรกิจทางการเงินได้อย่างกว้างขวางในรูปแบบ

เชิงรุกมากยิงขึน ซึงเป็นกลยุทธ์สําคัญหนึงในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของ BFIT และบริษัทย่อยอืนในกลุ่ม 

SAWAD ซึงดําเนินธุรกิจทีเกียวเนืองและ/หรือเอือประโยชน์ต่อกัน ส่งผลให้ SAWAD ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินทีจะจดัตงัขนึ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในบริษัทย่อยต่างๆ  

 

2) เป็นการลงทุนในกิจการทีมีฐานะการเงินดีและผลประกอบการเป็นกําไร เอือให้กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายทีวางไว้ 

ผลการดําเนินงานของ BFIT ในช่วงทีผ่านมา พบว่า สามารถรักษาระดับรายได้และมีผลกําไรอย่างต่อเนือง โดยในปี 

2556 – 2558 และงวด 9 เดือน ปี 2559 รายได้ดอกเบียของ BFIT มีจํานวน 334.50 ล้านบาท 301.10 ล้านบาท 261.16 

ล้านบาท และ 183.65 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะทีมีกําไรสทุธิ จํานวน 102.65 ล้านบาท 96.16 ล้านบาท 98.45 ล้าน

บาท และ 88.62 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 – 2558 จํานวน 

70.00 ล้านบาทต่อปี ในแต่ละปี นอกจากนี ฐานะการเงินของ BFIT ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที 30 กันยายน 

2559 มีความแข็งแกร่งและสามารถดํารงอตัราสว่นต่างๆ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ครบถ้วน เช่น  

o BFIT มีอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสนิทรัพย์เสยีงตามงบการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 

2559 เท่ากบัร้อยละ 44.93 และร้อยละ 44.83 ซงึสงูกว่าอตัราขนัตําร้อยละ 8.00 ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 

BFIT จงึยงัมีศกัยภาพเพียงพอในการขยายสนิเชือและการลงทนุทีอาจมีขนึในอนาคตได้ 

o BFIT มีสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง (ตามคําจํากดัความของธนาคารแห่งประเทศไทย)4 ในเกณฑ์ทีสงูกว่าข้อกําหนดโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กําหนดอตัราขนัตําร้อยละ 6.00 ของยอดรวมเงินรับฝากและเงินทีได้จากการกู้ ยืมหรือเงิน

ทีได้รับจากประชาชนทกุประเภท) โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 มีการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ 50.71 

ของเงินรับฝากและเงินกู้ ยืม  

                                                             
4  สินทรัพย์สภาพคล่องดงักล่าว ประกอบด้วย เงินฝากกระแสรายวนัทีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ตํากว่าร้อยละ 0.5  เงินฝากประจําที

ธนาคารแห่งประเทศไทย หลกัทรัพย์ หรือตราสารตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดซึงปราศจากภาระผูกพัน และเงินฝาก เงินให้
กู้ ยืมเผือเรียก หรือบตัรเงินฝากกับธนาคารทีตงัอยู่ในประเทศไทยซึงปราศจากภาระผกูพนัไมเ่กินร้อยละ 1.0 
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o BFIT มีเงินกันสํารองสําหรับสินเชือด้อยคุณภาพในสัดส่วนทีสูงกว่าสํารองตามเกณฑ์ขันตําของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน BFIT มีการกันสํารองจํานวน 2.61 เท่า 

และจํานวน 1.71 เท่าของสํารองตามเกณฑ์ขันตําของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงเป็นแนวทางหนึงในการลด

ผลกระทบทีอาจจะเกิดขนึต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตจากปัญหาสินเชือด้อยคุณภาพหรือ

หนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดย BFIT มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในการขยายสินเชือ โดยให้

ความสําคัญกับคุณภาพและสภาพคล่องของสินทรัพย์มากกว่าการขยายตัวของสินทรัพย์ (ทังนี ณ วันที 31 

ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที 30 กันยายน 2559  BFIT มีหนีด้อยคุณภาพจํานวน 337.38 ล้านบาท และ 332.70 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 และร้อยละ 10.68 ของเงินให้กู้ ยืมจํานวน 3,091.51 ล้านบาท และ 3,114.48 ล้าน

บาท ตามลาํดบั) 

ดังนัน การเข้าลงทุนเพิมเติมใน BFIT ครังนี จึงเป็นการลงทุนในกิจการทีมีผลการดําเนินงานดีและมีศักยภาพในการ

ประกอบธุรกิจ (จากการมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการด้านเงินทุนและบริการทางการเงินหลายประเภทมากกว่า

กลุม่ SAWAD ในปัจจบุนั รวมถงึการดํารงอตัราสว่นต่างๆ ทีสงูกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการมีต้นทุน

ทางการเงินทีตํากว่ากลุม่ SAWAD) ซงึสง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดีจากการดําเนินธุรกิจของ BFIT ใน

อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง หากแผนงานในการประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ 

SAWAD ทีจะเกิดขนึจากการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่ม SAWAD อันได้แก่ ขยายการประกอบธุรกิจของ BFIT ไปยัง

ธุรกิจสินเชือแบบมีหลกัประกัน (ในประเภททีไม่ทับซ้อนกับศรีสวัสดิ  2014)  สินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน 

(Personal Loan) ผ่านสาขาของตวัแทนสนิเชือ (Banking Agent) อันได้แก่ ศรีสวัสดิ  2014 ทีมีจํานวน 2,027 สาขา ทุก

ภูมิภาคทวัประเทศนนั ประสบผลสาํเร็จตามแผนงานทีวางไว้ 

 

3) สนับสนุนให้กลุ่ม SAWAD สามารถเริมธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

เนืองจาก BFIT ดําเนินธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินต่างๆ มายาวนานอย่างต่อเนือง (ก่อตังกิจการเมือปี 2515) 

โดยมีความพร้อมด้านบคุลากรทีมีประสบการณ์ความเชียวชาญในธุรกิจ ฐานลกูค้า ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมทงัมีชือเสยีงเป็นทีรู้จักของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในระดับหนึง ดังนัน การขยายธุรกิจของกลุ่ม SAWAD สู่ผู้ ให้บริการ

ทางการเงินอย่างครบวงจร ด้วยการซือหุ้น BFIT เพิมเติมในครังนี จะทําให้กลุ่ม SAWAD สามารถเริมต้นธุรกิจ และ/หรือ

ให้บริการทางการเงินประเภทใหม่ๆ ภายใต้การดําเนินงานโดย BFIT เช่น บริการรับฝากเงินจากประชาชน  สินเชือธุรกิจ 

สนิเชือสาํหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และเพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้รวดเร็ว

กว่าเมือเทียบกับการทีกลุ่ม SAWAD ดําเนินการขอใบอนุญาตเพือประกอบธุรกิจและให้บริการทางการเงินต่างๆ จาก

หน่วยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องและเริมต้นผลติภัณฑ์หรือบริการทางการเงินประเภทใหม่ๆ ด้วยตนเอง  

 

4) สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชือถอืในการให้บริการทางการเงนิของกลุ่ม SAWAD 

ด้วยเหตทุี BFIT เป็นสถาบนัการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ประกอบกบัในช่วงทีผ่านมา BFIT มีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีดี (ข้อมูลดังกล่าวปรากฎ ใน

ข้อดีจากการเข้าทํารายการ ข้อ  2) ข้างต้น) ดงันนั การได้มาซงึหุ้นของ BFIT ในสดัสว่นทีทําให้ SAWAD มีอํานาจควบคุม

กิจการของ BFIT จากการเข้าทํารายการครังนี  ซึงจะส่งผลให้ BFIT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินของ SAWAD นนั เป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือในการให้บริการสินเชือ

ประเภทต่างๆ และ/หรือบริการทางการเงินอืนๆ ของกลุ่ม SAWAD ทีบางส่วนจะดําเนินการโดย BFIT ในอนาคต ให้
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สามารถแข่งขนัได้กบัสถาบันการเงินอืนซึงเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ และรองรับต่อแผนงานขยายธุรกิจให้บริการทางการเงิน

ประเภทต่างๆ ทงัในประเทศและภูมิภาคอาเซียนของกลุม่ SAWAD ในอนาคต 

 

5) เตรียมความพร้อมทางธุรกิจ หากมีการออกหรือเปลียนแปลงข้อกฎหมายเพือควบคุมการดําเนินธุรกิจสินเชือ

ประเภทต่างๆ ในอนาคต 

แม้ปัจจบุนั ธุรกิจบริการสนิเชือแบบมีหลกัประกนั (เช่น รถทกุประเภท โฉนดทีดิน บ้าน อาคารชดุ) และธุรกิจสนิเชือเช่าซือ 

ไม่จําเป็นต้องได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหรืออยู่ในการกํากบัของหน่วยงานภาครัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย (เว้น

แต่สาํนกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึงเข้ามากํากับดูแลสญัญาเช่าซือ เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค) 

อย่างไรก็ดี หากในอนาคต ภาครัฐพิจารณาเข้ามากํากบัดแูลการประกอบธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนัและสนิเชือเช่าซือ

ให้มีมาตรฐานและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคทีขอใช้บริการสนิเชือ ด้วยการออกกฎหมายหรือข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบัการดําเนิน

ธุรกิจและ/หรือกําหนดคณุสมบติัของผู้ประกอบธุรกิจดงักลา่ว ในลกัษณะเป็นการจํากัดและ/หรือส่งผลกระทบทางลบใน

ด้านต่างๆ ต่อผู้ประกอบธุรกิจดงักลา่วทงัหมดในปัจจบุนั ดงันนั การเข้าลงทนุเพิมเติมใน BFIT และการปรับโครงสร้างการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุม่ SAWAD ด้วยการกําหนดให้ BFIT อนัเป็นสถาบนัการเงินทีได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลงัและอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงปัจจุบันมีการดํารงคุณสมบัติและดําเนิน

ธุรกิจตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานภาครัฐทีกํากบัดแูลและเกียวข้องอยู่แล้วนนั  เป็นผู้ให้บริการสนิเชือ

แบบมีหลกัประกนับางประเภทและสนิเชือสว่นบคุคลแบบไม่มีหลกัประกัน (Personal Loan) ของกลุ่ม SAWAD ต่อไปใน

อนาคต แทน SAWAD และเงินสดทันใจ (ซึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเงินทีมิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)) ทีดําเนิน

ธุรกิจทงัสองอยู่ในปัจจบุนั จะเป็นแนวทางหนงึในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เพือลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนหากมี

การออกหรือเปลียนแปลงข้อกฎหมายเพือควบคุมการดําเนินธุรกิจดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจการเงินทีมิใช่สถาบัน

การเงิน (Non-bank) ทีอาจเกิดขนึในอนาคต 

 

ข้อด้อยและความเสียงของการทํารายการ  

1) ความเสียงที SAWAD อาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการเพิมสัดส่วนการลงทุนใน BFIT ตามทีคาดการณ์ 

เนืองจากได้มาซึงหุ้น BFIT ในสัดส่วนไม่เพียงพอให้ควบคุมกิจการในเรืองทัวไปและ/หรือเรืองสําคัญสอดรับ

กับแผนงานของ SAWAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีความเสียงทีอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าดําเนิน

ธุรกิจต่อไปด้วยตนเอง เนืองจากผลการดําเนินงานของ BFIT ในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนจากหลายปัจจยั 

กรณีไม่มีผู้ ถือหุ้น BFIT รายใดตอบรับคําเสนอซือหุ้น BFIT ทีเสนอซือโดย SAWAD เนืองจากผู้ ถือหุ้นส่วนทีเหลือของ 

BFIT เลง็เห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของ BFIT ภายหลงั BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจสินเชือแบบมี

หลกัประกนัและสนิเชือสว่นบคุคลแทนกลุม่ SAWAD ในอนาคต หรือด้วยเหตุทีราคาในการทําคําเสนอซือหุ้น BFIT ทีไม่

เกิน 11.42 บาทต่อหุ้น ตํากว่าราคาหุ้น BFIT ทีซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วงการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ส่วนที

เหลือของ BFIT ทังหมด ซึงจะส่งผลให้ SAWAD มีสดัส่วนการถือหุ้น BFIT ภายหลงัเสร็จสินการซือหุ้น BFIT จากกลุ่ม

ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหุ้น BFIT สว่นทีเหลอื เท่ากบัร้อยละ 36.35 หรือส่งผลให้มีผู้ ถือหุ้น BFIT ตอบรับคําเสนอซือ

ในจํานวนไม่มากพอให้ SAWAD ได้มาซึงหุ้นของ BFIT ในสดัส่วนทีสามารถควบคุมทิศทางการดําเนินธุรกิจหรือการลง

มติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นในเรืองทวัไปทีต้องได้รับการอนมุติัจากทีประชุมด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้

ถือหุ้ นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ/หรือในเรืองทีมีความสําคัญ เช่น การขายโอนส่วนสําคัญหรือ

สนิทรัพย์ทงัหมดของกิจการ การลดทุน การเพิมทุน และการควบรวมกิจการ เป็นต้น ซึงต้องการคะแนนเสียงไม่ตํากว่า

สามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง SAWAD อาจมีความเสียงทีจะไม่สามารถ
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ควบคุมทิศทางการดําเนินธุรกิจ หรือไม่สามารถควบคุมการลงมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้ นในเรืองทัวไปและเรืองทีมี

ความสําคัญของ BFIT เพือปรับเปลียนนโยบาย แผนธุรกิจ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของ BFIT ให้สอดรับกับ

แผนงานของ SAWAD ในการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่ม SAWAD ตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินที SAWAD วางแผนไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึงจะส่งผลให้ SAWAD มีความเสียงทีจะไม่ได้รับ

ประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการเพิมสัดส่วนการถือหุ้นใน BFIT ตามที

คาดการณ์ไว้  

 

นอกจากน ีภายหลงัการจดัตงักลุม่ธุรกิจทางการเงินของ SAWAD ซึง SAWAD จะโอนกิจการบางส่วนของตนให้ศรีสวัสดิ  

2014 ดําเนินการต่อจนสนิสดุสญัญา และจะให้ BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกันในประเภททีไม่ทับซ้อน

กับศรีสวัสดิ  2014 และสินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน (Personal Loan) ต่อไปในอนาคต (แทน SAWAD และ

เงินสดทันใจทีเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจดังกล่าวในปัจจุบัน) ขณะที SAWAD จะเปลียนสถานะเป็นบริษัทโฮลดิงทีไม่มีการ

ประกอบธุรกิจของตนเอง และศรีสวัสดิ  2014 จะประกอบธุรกิจสินเชือแบบมีหลกัประกันบางประเภท รวมถึงจะมุ่งเน้น

การบริหารสาขาและให้บริการตวัแทนสนิเชือ (Banking Agent) แก่ BFIT และบริษัทอืนๆ  ดงันนั SAWAD จะมีรายได้จาก

ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยอืนในปัจจบุนัของ SAWAD เช่น รายได้ของศรีสวัสดิ  2014 จากรายได้ดอกเบียจากส่วน

สนิเชือแบบมีหลกัประกันบางประเภทและรายได้ค่าบริการตัวแทนสินเชือทีให้บริการแก่ BFIT และบริษัทอืนๆ*  รายได้

ของเงินสดทนัใจจากรายได้ดอกเบียจากสนิเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ (Nano Finance)  ขณะทีรายได้ดอกเบีย

จากสว่นสนิเชือทีมีหลกัประกันบางประเภท (ทีไม่ทับซ้อนกับศรีสวัสดิ  2014) และสินเชือส่วนบุคคล ซึง SAWAD จะให้ 

BFIT เป็นผู้ ดําเนินการต่อไปในอนาคตนนั SAWAD จะได้รับผลตอบแทนผ่านการถือหุ้นของ BFIT ตามสดัส่วนการถือหุ้น

ภายหลงัเสร็จสนิการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ซงึในกรณีไม่มีผู้ ถือหุ้น BFIT รายใดตอบรับคําเสนอซือหุ้น BFIT หรือกรณี

มีผู้ ถือหุ้ น BFIT ตอบรับคําเสนอซือจํานวนน้อย แม้ว่า SAWAD จะได้รับค่าบริการจากการเป็นตัวแทนสินเชือ และ

ค่าบริการอืนๆ ผ่านการบริการเพิมเติม อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุทีรายได้จากการให้สินเชือทีมีหลกัประกันบางประเภทของ 

BFIT ซึงจะเริมต้นให้บริการภายหลงัการเข้าทํารายการในครังนี ยังมีความไม่แน่นอนขึนอยู่กับประสิทธิภาพในการ

บริหารธุรกิจของ BFIT และ SAWAD และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจทีจะเกิดขึนในอนาคต ดังนัน SAWAD อาจมีความ

เสียงทีจะได้รับผลตอบแทนจากการเพิมสดัส่วนการลงทุนใน BFIT และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม 

SAWAD น้อยกว่าเมือเทียบกบัผลตอบแทนและ/หรือโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ทีกลุ่ม SAWAD อาจจะได้รับจากการดําเนิน

ธุรกิจต่อไปด้วยตนเอง  

หมายเหต ุ* ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร SAWAD ระบุว่า ศรีสวัสดิ  2014 จะเรียกเก็บค่าบริการสําหรับการทําหน้าทีเป็น

ตัวแทนสินเชือ (Banking Agent) จาก BFIT หรือบริษัทอืนทีใช้บริการ ในอัตราร้อยละของยอดสินเชือทีได้รับการ

อนมุตัิของลกูค้าทีขอสินเชือผ่านสาขาของศรีสวสัดิ  2014 และเรียกเก็บค่าบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการออก

และจดัส่งใบแจ้งหนี ค่าบริการติดตามทวงถาม เป็นต้น ในอัตราร้อยละของยอดเงินต้นคงเหลือของลูกหนีแต่ละราย

จาก BFIT หรือบริษัทอืนทีใช้บริการ ทังนี รายการระหว่างกันทีจะเกิดขึนในกลุ่ม SAWAD ในอนาคตจะเป็นการทํา

รายการทีมรีาคาและเงือนไขเป็นไปตามราคาตลาดหรือเสมือนทํากับบุคคลภายนอก และในกรณีทีไม่มีราคาตลาด

เทียบเคียง คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของ

การทํารายการ ภายใต้กฎระเบียบทีเกียวข้อง โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 
 

อย่างไรก็ดี เนืองจากการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นการดําเนินการตามเงือนไข

การอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริษัทฯ ซือหรือมีไว้ซงึหุ้นของ BFIT เกินร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้น

ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด และเป็นแนวทางหนึงในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจของ SAWAD หากมีการออกหรือ
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เปลยีนแปลงข้อกฎหมายเพือควบคมุการดําเนินธุรกิจสนิเชือประเภทต่างๆ ในอนาคต อีกทงั ผู้บริหารของ SAWAD เชือมนั

ว่า ด้วยแผนงานของ SAWAD ในการขยายธุรกิจของ BFIT โดยใช้ข้อได้เปรียบทางธุรกิจของ BFIT ทีมีฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานทีดี สามารถประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภทกว่ากลุ่ม SAWAD ในปัจจุบัน รวมถึง

มีต้นทุนทางการเงินทีตํากว่าต้นทุนของ SAWAD ร่วมกับข้อได้เปรียบของ SAWAD ทีมีความพร้อมเรืองสาขาการ

ให้บริการครอบคลมุทวัประเทศ และมีบคุลากรทีมีประสบการณ์ ความเชียวชาญในการดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชือแบบ

มีหลกัประกนั จะมีสว่นช่วยสนบัสนนุให้ธุรกิจของ BFIT มีโอกาสเติบโตเพิมขนึในอนาคต และส่งผลให้ SAWAD มีโอกาส

ได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุจาก BFIT และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม SAWAD โดยรวมในระยะ

ยาวตามที SAWAD คาดหมายไว้ 

 

2) เพิมภาระเงนิกู้ยืมและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพือเป็นแหล่งเงนิทุนสําหรับการเข้าทํารายการ 

เนืองจากแหลง่เงินทนุในการซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ BFIT 

ซึงมีมูลค่าประมาณ 1,980.25 ล้านบาท (มูลค่าการทํารายการทีรวมค่าตอบแทนจ่ายให้แก่ตัวแทนรวบรวมหุ้นและ

ค่าธรรมเนียมในการซือขายทีเกียวข้อง) จะมาจากเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินทังหมด ส่งผลให้ภายหลงัการเข้าทํา

รายการ กลุม่ SAWAD จะมีภาระหนีสนิและดอกเบียเพิมสงูขนึ โดย ณ วันที 30 กันยายน 2559 กลุ่ม SAWAD มีหนีสิน

รวมจํานวน 12,934.65 ล้านบาท เป็นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียจํานวน 12,353.61 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุน 

2.08 เท่า ซึงภายหลงัการเข้าทํารายการ กลุ่ม SAWAD มีหนีสินรวมเพิมขึนเป็นจํานวน 14,914.90 ล้านบาท โดยเป็น

หนีสนิทีมีภาระดอกเบีย จํานวน 14,333.86 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเพิมขึนเป็นประมาณ 2.40 เท่า โดย

พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2559 ซึงเป็นอัตราส่วนทีไม่สงูเมือเทียบกับบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั ทงันี ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร SAWAD ระบุว่าในปัจจุบัน บริษัทฯ SAWAD มีวงเงินกู้ ยืม

ทียงัมิได้เบิกใช้ (ทีมีวตัถปุระสงค์ของการเบิกใช้วงเงินทีไม่ขดักบัการเข้าทํารายการในครังนี) เพียงพอต่อการชําระมูลค่า

สงิตอบแทนทงัหมด โดยวงเงินกู้ ยืมดงักลา่วมีอตัราดอกเบียประมาณร้อยละ 4.00 ต่อปี  

 

3) ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

ตามทีแหล่งเงินทุนทีบริษัทฯ ใช้ในการเข้าซือหุ้ น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ส่วนทีเหลือ

ทังหมดของ BFIT มาจากเงินกู้ ยืม ซึงจะทําให้บริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนภายหลังการเข้าทํา

รายการดงัทีกลา่วไว้ข้างต้นนัน ค่าใช้จ่ายดอกเบียดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ในอนาคต อนงึ อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 คิดเป็นร้อย

ละ 12.81  และร้อยละ 2.16 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี อนงึ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหักสํารอง

ตามทีกฎหมายกําหนด โดยการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลยีนแปลงขึนอยู่กับความจําเป็นและความต้องการใช้เงินของ

บริษัทฯ  

 

อย่างไรก็ดี ด้วยฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีดีของ BFIT ในปัจจุบัน อีกทัง ผลตอบแทนจากการลงทุนทีจะ

เกิดขนึจากการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่ SAWAD (ซึงรวมถึง BFIT) ภายหลงัเสร็จสินการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่ม 

SAWAD ตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (กรณีผลการดําเนินงานของ BFIT มีการเติบโตจากการขยายธุรกิจ

ให้บริการสนิเชือตามแผนงานทีบริษัทฯ วางไว้)  ซงึจะสง่ผลให้ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ ทีรวม
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กับบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม (รวมถึง BFIT) อาจสงูขึนในอนาคต ส่งผลให้บริษัทฯ อาจมีความสามารถในการ

จ่ายเงินปันผลได้เพิมขนึในอนาคต  

 

4) ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยมในการซือหุ้น BFIT ในงบการเงนิของบริษัทฯ  

กรณีทีมลูค่าการได้มาซงึหุ้น BFIT ในครังนี สงูกว่ามลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของ BFIT ณ วันทําการซือขาย 

และหากภายหลงัการเข้าทํารายการ ผลการดําเนินงานของ BFIT ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง

ทําการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ค่าความนิยมดงักลา่วในภายหลงั ซงึจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ใน

อนาคต ทงันี SAWAD อาจได้รับผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยมในกรณีมีสดัส่วนการถือหุ้น BFIT ภายหลงัการ

เข้าทํารายการประมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 54.73 โดยในกรณี SAWAD ถือหุ้น BFIT ร้อยละ 100.00 จะเกิดค่า

ความนิยมประมาณ 104.49 ล้านบาท (คํานวณจากมูลค่าการเข้าทํารายการรวม 1,980.25 ล้านบาท ประกอบด้วย

มูลค่าการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องและค่าตอบแทนสําหรับ

ตวัแทนรวบรวมหุ้น) ซึงผู้บริหาร SAWAD เห็นว่าส่วนของราคาซือทีสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิ

ของ BFIT นัน เป็นมูลค่าของใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเงินทุน และเห็นว่าค่าความนิยมจํานวนดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของ SAWAD อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทฯ จะต้องจดัให้มีการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีสนิของ BFIT ทงัทีมีตวัตน และไม่มีตัวตน ณ วันทําการซือขาย ซึงมูลค่าของค่าความนิยม

อาจแตกต่างจากจํานวนดงักลา่ว อย่างไรก็ดี หาก SAWAD ได้มาซงึหุ้น BFIT ร้อยละ 26.51 จากกลุ่มผู้ขายและไม่มีผู้ ถือ

หุ้น BFIT ตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ซงึสง่ผลให้ SAWAD ถือหุ้น BFIT รวมร้อยละ 36.35 ภายหลงัการเข้าทํารายการ

นนั จะเกิดกําไรจากการต่อรองราคาซือ ประมาณ 28.95 ล้านบาท (คํานวณจากมูลค่าการเข้าทํารายการรวม 522.49 

ล้านบาท ประกอบด้วยมูลค่าการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขาย  ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการซือหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย และ

ค่าตอบแทนสาํหรับตวัแทนรวบรวมหุ้น) เนืองจากราคาซือเฉลยีตํากว่ามลูค่าตามบญัชี ซงึจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุ 

 

งบการเงนิรวมเสมือนของ SAWAD ก่อนและหลังการเข้าทํารายการ  

รายการสําคญัในงบการเงนิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิก่อนเข้าทาํรายการ 
ณ 30 กันยายน 2559 

งบการเงนิรวม SAWAD หลังเข้าทาํรายการ 
(อ้างองิงบการเงนิงวด 9 เดือน ปี 2559) 

SAWAD BFIT 
กรณี SAWAD ถือหุ้น 
BFIT ร้อยละ 36.35 

กรณี SAWAD ถือหุ้น 
BFIT ร้อยละ 100.00 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 545.35  1,392.78  1,938.12  1,938.12  

เงินลงทนุสทุธิ 403.71  2,648.48  2,894.461  2,894.481  

ลกูหนีสทุธิ 15,212.40  1,392.18  16,604.58  16,604.58  

ค่าความนิยม - - - 104.49 

สินทรัพย์อืน 2,979.45  33.25  3,012.70  3,012.70  
รวมสินทรัพย์ 19,140.90  5,466.68  24,449.86  24,554.35 

เงินรับฝากสทุธิ - 3,246.57  3,246.57 3,246.57 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืม
ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

4,359.89  - 4,359.89  4,359.89  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,770.83  - 2,293.322  3,751.082 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไม่มหีลกัประกัน 5,540.00  6.80  5,546.80 5,546.80 

หนีสินอืน 1,263.92  132.83  1,396.75  1,396.75 
รวมหนีสิน 12,934.65 3,386.20 16,843.33 18,301.09 

ทนุทีออกและชําระแล้ว 1,045.50 1,000.00  1,045.50 1,045.50 
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รายการสําคญัในงบการเงนิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิก่อนเข้าทาํรายการ 
ณ 30 กันยายน 2559 

งบการเงนิรวม SAWAD หลังเข้าทาํรายการ 
(อ้างองิงบการเงนิงวด 9 เดือน ปี 2559) 

SAWAD BFIT 
กรณี SAWAD ถือหุ้น 
BFIT ร้อยละ 36.35 

กรณี SAWAD ถือหุ้น 
BFIT ร้อยละ 100.00 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 1,421.80 - 1,421.80 1,421.80 

กําไรสะสม 3,656.22  872.69  3,732.183/4  3,703.223 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 69.84 207.79 69.84 69.84 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 6,193.36 2,080.48 6,269.31 6,240.36 

ส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ 12.90 - 1,337.22  12.90  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,206.26  2,080.48  7,606.53 6,253.26 
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,140.90 5,466.68 24,449.86 24,554.35 
งบกําไรขาดทุน 

รายได้ดอกเบีย 2,831.30  99.08  2,930.38  2,930.38  

รายได้อืน 957.30   123.26  1,080.56  1,080.56  
รวมรายได้ 3,788.60 222.34  4,010.94 4,010.94 

รวมค่าใช้จ่าย 1,777.41 68.57 1,845.98   1,845.98 
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและ
ภาษีเงนิได้ 2,011.20 153.77  2,164.97 2,164.97 

ต้นทนุทางการเงิน     261.19       52.08     313.26     313.26 

ภาษีเงินได้     350.98       13.07     364.05     364.05 
กําไรสุทธิสําหรับงวด     1,399.04            88.62      1,487.65  1,487.65 

ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่    1,399.04         32.21     1,431.24  1,487.65   

ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มอํีานาจ

ควบคมุ 

            -          56.41         56.41  -  

หมายเหตุ 1 ปรับรายการเงินลงทุนในหุ้น BFIT ร้อยละ 9.84 ของ SAWAD เมือวันที 27 มิถุนายน 2559 จํานวน 157.72 ล้านบาท 
(มลูค่าหุ้น BFIT ทีทําการซือขาย รวมค่าธรรมเนียมการซือขายทีเกียวข้อง)  

2  SAWAD มแีผนทีจะใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าทํารายการทังจํานวน โดยมลูค่าการเข้าทํา
รายการ กรณีได้มาซึงหุ้น BFIT ร้อยละ 26.51 จากกลุ่มผู้ขาย เท่ากับ 522.49 ล้านบาท (รวมค่าตอบแทนสําหรับตัวแทน
รวบรวมหุ้นและค่าธรรมเนียมในการซือขายทีเกียวข้อง) และมลูค่าการเข้าทํารายการ กรณีได้มาซึงหุ้น BFIT จากกลุ่ม
ผู้ขายและหุ้น BFIT ส่วนทีเหลือทงัหมดจากการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ รวมร้อยละ 90.16 เท่ากับ 1,980.25 ล้านบาท 
(รวมค่าตอบแทนสําหรับตวัแทนรวบรวมหุ้นและค่าธรรมเนียมในการซือขายทีเกียวข้อง) 

3 บนัทึกกําไรจากการตีมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุใน BFIT ที SAWAD ถือหุ้นอยู่ในปัจจบุนัจํานวน 19.68 ล้านหุ้น (ได้หุ้น 
BFIT ดงักล่าวมาเมือวันที 27 มิถุนายน 2559 ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท คิดเป็นมลูค่าซือขายรวมค่าธรรมเนียมเท่ากับ 
157.72 ล้านบาท) จํานวน 47.00 ล้านบาท  ซึงอ้างอิงมลูค่ายตุิธรรมในเบืองต้นจากมลูค่าทางบญัชีของ BFIT ณ วันที 30 
กันยายน 2559 (เนืองจากยงัไมม่กีารจดัทํารายงานการประเมนิมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีสิน) ลบด้วยมลูค่าเงิน
ลงทนุในการได้มาซึงหุ้นดงักล่าว (รวมค่าธรรมเนียมการซือขายทีเกียวข้อง)  

4 บนัทึกกําไรจากการต่อรองราคาซือจํานวน 28.95 ล้านบาท  
ทีมา : SAWAD 

 
ทงันี ตารางงบการเงินรวมเสมือนของ SAWAD ข้างต้น จดัทําขึนโดยอ้างอิงงบการเงินฉบับสอบทานงวด 9 เดือน สินสดุ

วนัที 30 กนัยายน 2559 ของ SAWAD และ BFIT ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการเปลยีนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัในฐานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานของ SAWAD และ BFIT เพือแสดงผลกระทบโดยประมาณทีอาจเกิดขึนกับงบการเงินรวม

ของ SAWAD จากการเข้าทํารายการดงักลา่ว โดยการรวมทรัพย์สนิและหนีสนิ ของ SAWAD และ BFIT เข้าด้วยกนั เพือใช้

อ้างอิงประกอบการพิจารณาในเบืองต้นเท่านนั อย่างไรก็ตาม ข้อมลูดังกล่าวไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงผลประกอบการหรือ

สถานะทางการเงินจริงของ SAWAD ในอนาคตได้ นอกจากนี งบการเงินรวมของ SAWAD ภายหลงัการเข้าทํารายการอาจ
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มีการเปลียนแปลงไปด้วยเหตุของระยะเวลาในการเข้าทํารายการ มาตรฐานบัญชีทีเกียวข้อง สถานะการเงิน ผล

ประกอบการในอนาคตของทงัสองกิจการ และการประเมินมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของ BFIT ด้วยเหตุนี ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่สามารถรับรองผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบั SAWAD จากการเข้าทํารายการครังนีได้ 

 

5) ความเสียงกรณีทีผลการดําเนินงานของ BFIT ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงนิ ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้  

กรณีทีผลการดําเนินงานของ BFIT ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ เช่น  

o การลดลงของจํานวนเงินรับฝาก ซงึเป็นหนงึในแหล่งเงินทุนทีสําคัญของการให้บริการสินเชือของ BFIT ในปัจจุบัน

และเพือรองรับการขยายธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนัและสนิเชือสว่นบคุคลแบบไม่มีหลกัประกันในอนาคต  อันมี

สาเหตมุาจากปัจจยัต่างๆ เช่น  

 การเปลียนโครงสร้างการถือหุ้นของ BFIT : ภายหลงัการเข้าทํารายการ SAWAD จะมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของ BFIT อย่างน้อยร้อยละ 36.35 (โดยสดัส่วนการถือหุ้นสดุท้ายใน BFIT ขึนอยู่กับผลของการทําคํา

เสนอซือหลกัทรัพย์) ซงึการเปลยีนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น BFIT ดังกล่าว อาจส่งผลให้มีการเปลียนแปลง

คณะกรรมการและผู้บริหารของ BFIT ให้สอดคล้องกับสดัส่วนกับการถือหุ้น BFIT ของ SAWAD ทีเพิมขึนนัน 

อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนืองและ/หรือจํานวนเงินฝากทีมาจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันใน

อนาคตได้ โดยอ้างอิงข้อมลูจากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของ BFIT งวด 9 เดือน ปี 2559 พบว่า ณ สินปี 

2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีเงินกู้ ยืมและเงินรับฝากจากบริษัททีเกียวข้องกัน จํานวน 

1,186.3 ล้านบาท และ 1,766.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.25 และร้อยละ 54.31 ของเงินกู้ ยืม

และเงินรับฝากทงัหมดของปี 2558 (จํานวน 3,184.33 ล้านบาท) และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 (จํานวน 

3,253.37 ล้านบาท) ตามลาํดบั อย่างไรก็ดี เงินกู้ ยืมและเงินรับฝากจากบริษัททีเกียวข้องกันดังกล่าว คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 22.32  และร้อยละ 32.32  ของแหล่งเงินทุนทังหมดของ BFIT ในปี 2558 (จํานวน 5,315.58 

ล้านบาท) และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 (จํานวน 5,466.68 ล้านบาท) ตามลําดับ ทังนี ในช่วงทีผ่านมา 

บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัดงักลา่วมีการฝากเงินกบั BFIT มาอย่างต่อเนือง 

 การประกาศพระราชกฤษฏีกากําหนดจํานวนเงินฝากทีได้รับการคุ้มครองเป็นการทัวไป พ.ศ.2559 เมือวันที 7 

กรฏาคม 2559 : ซงึผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 11 สงิหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีการทยอยปรับวงเงินคุ้มครอง

เงินฝากดงัน ี 

ระยะเวลาทีสถาบันการเงนิถกูเพิกถอนใบอนุญาต กําหนดวงเงนิความคุ้มครองเงนิฝาก 

11 สงิหาคม 2559 – 10 สงิหาคม 2560 15.00 ล้านบาท 

11 สงิหาคม 2560 – 10 สงิหาคม 2561 15.00 ล้านบาท 

11 สงิหาคม 2561 – 10 สงิหาคม 2562 10.00 ล้านบาท 

11 สงิหาคม 2562 – 10 สงิหาคม 2563 5.00 ล้านบาท 
 

การปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ฝากเงินพิจารณาเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงิน

ขนาดใหญ่ และ/หรือผู้ฝากเงินรายใหญ่อาจแบ่งสดัสว่นเงินฝากไปยังสถาบันการเงินหลายแห่ง เพือลดความ

เสยีงการสญูเสยีเงินฝาก กรณีสถาบนัการเงินทีใช้บริการถกูเพิกถอนใบอนญุาตในอนาคต 
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o พอร์ตสินเชือแบบมีหลกัประกันบางประเภทและสินเชือส่วนบุคคลจากลกูค้ารายใหม่ ซึง BFIT จะเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจ

ดงักลา่วต่อไปในอนาคต (แทน SAWAD และเงินสดทนัใจ ซงึเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจดงักล่าวในปัจจุบัน) ผ่านตัวแทนสินเชือ 

(Banking Agent) และสาขาทีให้บริหาารจดัการโดยศรีสวสัดิ  2014 นนั ไม่เติบโตเพิมขนึตามแผนงานทีคาดไว้  

o การเพิมขนึของสนิเชือด้อยคณุภาพหรือหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ซงึมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียและต่อ

จํานวนเงินกนัสาํรองสาํหรับสนิเชือด้อยคณุภาพของ BFIT 

ซงึกรณีดงักล่าวข้างต้นอาจเกิดขึนได้จากหลายสาเหตุ เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ภาวะการแข่งขันใน

ธุรกิจสินเชือและธุรกิจรับฝากเงินทีอาจรุนแรงเพิมขึนในอนาคต จากทังผู้ ประกอบการเดิมในธุรกิจและการเข้ามาของ

ผู้ประกอบการรายใหม่ การเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด เป็นต้น กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงาน

ของ BFIT ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ซึงอาจส่งผลกระทบให้ SAWAD มิได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนเพิมเติม

ใน BFIT และการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม SAWAD ตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามที

คาดการณ์ไว้  

 

6) บริษัทฯ มีภาระหน้าทีและความเสียงจากการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือและบริการทางการเงินต่างๆ 

เพิมขึน  

การได้มาซึงหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ BFIT รวมถึงการปรับ

โครงสร้างกิจการตามแผนการจดัตงักลุม่ธุรกิจทางการเงิน เพือให้เป็นไปตามเงือนไขการอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ในการให้บริษัทฯ ซอึหรือมีไว้ซงึหุ้นของ BFIT เกินร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดนัน ส่งผลให้

ภายหลงัการเข้าทํารายการดังกล่าว กลุ่ม SAWAD จะมีลกัษณะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามข้อกําหนดของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ซงึมีหน้าทีต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มและประกาศอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยเฉพาะ 

SAWAD ในฐานะบริษัทแม่ (Holding Company) จะต้องทําหน้าทีในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทอืนๆ ใน

กลุม่ให้ดําเนินการตามกฎเกณฑ์ดงักลา่ว ทงันี หน้าทีเพิมเติมในเรืองทีสําคัญของ SAWAD เช่น การตังสํารองค่าเผือหนี

สงสยัจะสญูตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การประเมินความเพียงพอของระดับเงินกองทุนและสภาพคล่อง

ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน การรายงานนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม และการกําหนดนโยบายการบริหารความเสียง

ภายในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลจาก

สารสนเทศเกียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ระบุว่าฝ่ายบริหารของ SAWAD 

ร่วมกับทีปรึกษาทางการเงินของ SAWAD ได้ร่วมจัดทําประมาณการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในช่วง 3 ปี

ข้างหน้า ทงัในระดบั Solo Basis (BFIT) และ Full Consolidation Basis (บริษัททงัหมดในกลุม่ SAWAD) เพือประเมินถึง

ผลกระทบในเบืองต้นต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่ม SAWAD และคาดว่าการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์

ข้างต้น จะไม่สง่ผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของกลุ่ม SAWAD อีกทัง ยังช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม SAWAD มีการกํากับดูแล

กิจการทีดี มีฐานะการเงินทีแข็งแกร่งขึนและมีความเสียงจากการดําเนินงานลดลง ประกอบกับหาก BFIT จะเริม

ดําเนินการขยายธุรกิจสนิเชือประเภทอืนเพิมเติมจากสนิเชือทีมีการให้บริการอยู่ในปัจจบุนัแล้ว แผนงานดังกล่าวต้องผ่าน

กรประเมินความพร้อมก่อนให้บริการจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

นอกจากนี การเข้าลงทุนเพิมเติมใน BFIT ซึงดําเนินธุรกิจบางส่วนคล้ายคลึงกับ SAWAD เช่น บริการสินเชือแบบมี

หลกัประกนั  สนิเชือสว่นบุคคล ส่งผลให้กลุ่ม SAWAD ต้องเผชิญความเสียงจากการประกอบธุรกิจเพิมขึน  เช่น ความ

เสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย ความเสียงจากการด้อยค่าของหลกัประกัน ความเสียงจากการไม่สามารถ

จําหน่ายทรัพย์สนิรอการขายและ/หรือการจําหน่ายทรัพย์รอการขายไม่คุ้มมูลหนี  ความเสียงจากการเพิมขึนของหนีด้อย
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คุณภาพ ความเสียงด้านสภาพคล่องจากการไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์กับภาระหนีสิน ความเสียงจากความไม่มี

ประสทิธิภาพและ/หรือความไม่พอเพียงของระบบการทํางาน บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึงกรณีกลุ่ม 

SAWAD ไม่สามารถประเมินและ/หรือจัดให้มีระบบการควบคุมและป้องกันความเสียงต่างๆ ในการประกอบธุรกิจทีมี

ประสทิธิภาพได้อย่างเพียงพอ ย่อมสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุม่ SAWAD ในอนาคตได้ 

 

7) บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจทีจาํกัด 

เนืองจากกลุ่ม SAWAD ยังไม่เคยดําเนินธุรกิจและ/หรือให้บริการทางการเงินบางประเภท ซึงเป็นธุรกิจหลกัที BFIT 

ดําเนินการอยู่ในปัจจบุนั เช่น บริการรับฝากเงิน บริการสินเชือธุรกิจ บริการสินเชือสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เป็นต้น ดงันนั ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการศกึษาการดําเนินธุรกิจดังกล่าว และ

จําเป็นต้องพงึพาความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญในการดําเนินธุรกิจของผู้บริหารและพนักงานของ BFIT ทีมี

อยู่ในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม ด้วยความรู้ความเชียวชาญและประสบการณ์ของผู้ บริหารของกลุ่ม SAWAD ในธุรกิจ

ให้บริการสนิเชือแบบมีหลกัประกัน  สินเชือส่วนบุคคล สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (Nano 

Finance) ซงึมีขนัตอนการดําเนินงานบางส่วนทีคล้ายคลงึกันกับธุรกิจให้สินเชือของ BFIT ประกอบกับในช่วงทีผ่านมา 

ภายหลงั SAWAD เข้าเป็นผู้ ถือหุ้น BFIT ร้อยละ 9.84 ในเดือนมิถนุายน 2559 SAWAD ได้ส่งผู้แทนของตน (นายอํานวย 

สมกลิน) เข้าเป็นกรรมการและผู้ บริหารของ BFIT และภายหลงัเสร็จสินการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ SAWAD จะส่ง

ผู้แทนของตนเข้าดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบริหารของ BFIT เพิมเติม

ตามสดัสว่นการถือหุ้นของ SAWAD ใน BFIT เพือมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ติดตามตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ

ของ BFIT ให้เป็นไปตามแผนงานของกลุ่ม SAWAD ทีวางไว้ ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยให้ SAWAD สามารถ

ควบคมุดแูลธุรกิจของ BFIT ให้ดําเนินการไปอย่างต่อเนืองและราบรืนภายหลงัการเข้าทํารายการ 

 

8) บริษัทฯ มีความเสียงทีจะไม่ได้มาซึงหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายครบตามจาํนวนทีคาดหมายไว้ 

เนืองจากบนัทกึข้อตกลงฉบบัวนัที 10 มิถนุายน 2559 และสญัญาจะซือจะขายหุ้น BFIT ฉบับวันที 28 ธันวาคม 2559 มี

ผลผูกพันระหว่างคู่สญัญา อันได้แก่ SAWAD กับตัวแทนรวบรวมหุ้ น (นางสาวนริศรา กิจพิพิธ) เท่านัน (โดยบันทึก

ข้อตกลงและสญัญาดังกล่าว ตัวแทนรวบรวมหุ้นดังกล่าวจะขายหุ้น BFIT ร้อยละ 9.81 ทีตนได้เข้าซือจากผู้ ถือหุ้นเดิม

ของ BFIT เดิม 2 ราย ในราคา 8.20 บาทต่อหุ้น แทนบริษัทฯ ให้แก่ SAWAD ในราคาเดียวกัน และทําหน้าทีเป็นตัวแทน

รวบรวมหุ้นจากผู้ ถือหุ้นอืนให้ได้ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00) ดงันัน หากกรณีผู้ ถือหุ้น BFIT อืนอีก 4 รายทังหมด

หรือผู้ ถือหุ้นบางราย โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้น 2 ราย ซงึมีข้อตกลงทีกระทํากันด้วยวาจา (อันได้แก่ นายสมยศ วินิจฉัยกุล และ

นายธนิตย์ เศรษฐีกลุ) ไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงในการขายหุ้น BFIT ผ่านตัวแทนรวบรวมหุ้นให้แก่ SAWAD ตามทีได้ตกลง

ไว้กับตัวแทนรวบรวมหุ้นไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ย่อมส่งผลให้ SAWAD มีความเสียงทีจะได้หุ้น BFIT เพิมจากตัวแทน

รวบรวมหุ้นอีกเพียงร้อยละ 9.81 มิใช่จํานวนร้อยละ 26.51 ตามที SAWAD ได้คาดหมายไว้ 

 

9) ความเสียงจากผลกระทบจากการชดใช้ค่าเสียหายแทนตัวแทนรวบรวมหุ้น 

 อ้างอิงจากเงือนไขในบันทึกข้อตกลงกับตัวแทนรวบรวมหุ้น  ซึง SAWAD ตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่

ตวัแทนรวบรวมหุ้นทกุประการ ในกรณีทีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้รับความเสียหายใดๆ จากการทําหน้าทีดังกล่าวนัน อาจ

สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายทีอาจมีขึนเมือเกิดเหตุการณ์ตามเงือนไขสญัญา

ดงักลา่ว นอกจากนี กรณีทีทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2560 ของบริษัทฯ ซึงจะจัดขึนในวันที 8 มีนาคม 2560 มีมติ

ไม่อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดของ BFIT บริษัทฯ อาจถูก
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ตวัแทนรวบรวมหุ้นเรียกร้องให้บริษัทฯ ซือหุ้น BFIT ร้อยละ 9.81 (ซงึตวัแทนรวบรวมหุ้นซงึได้เข้าซือหุ้น BFIT จากผู้ ถือหุ้น

เดิมของ BFIT 2 ราย เมือวันที 13 กันยายน 2559 และวันที 11 ตุลาคม 2559 แทนบริษัทฯ) ตามเงือนไขของบันทึก

ข้อตกลงดงักลา่ว 

 

10) บริษัทฯ อาจมีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจทีลดลงจากกรณีทีบริษัทฯ และ BFIT ต่างเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

การซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหุ้นส่วนทีเหลือทังหมดของ BFIT ในครังนี กรณีทีบริษัทฯ ได้มาซึง

หุ้นของ BFIT จนเป็นผลให้บริษัทฯ ถือครองหุ้น BFIT ในสดัส่วนทีมีอํานาจควบคุมกิจการของ BFIT และทําให้ BFIT มี

สถานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลงัเสร็จสนิการเข้าทํารายการนัน ทังนี ด้วยเหตุที SAWAD และ BFIT มีสถานะเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซงึมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เช่น กรณีท ีBFIT ซงึมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ หรือกรณีการ

ทํารายการทีเกียวโยงกนั ซงึกรณีทีมลูค่าและขนาดของรายการเกินกว่าเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

กําหนด (โดยพิจารณามลูค่าและขนาดรายการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ BFIT) อาจส่งผลให้

ต้องมีการขออนมุติัการทํารายการจากทงัจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ BFIT รวมถงึการขออนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือ

หุ้นของทงับริษัทฯ และ BFIT ซงึอาจสง่ผลให้การดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และ BFIT ในอนาคตอาจมีคลอ่งตวัลดลง 

 

11) ความเสียงการดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ BFIT  

กรณีทีผู้ ถือหุ้นสว่นทีเหลอืทงัหมดของ BFIT จํานวนร้อยละ 63.65 ตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึงเมือรวม

กบัจํานวนหุ้น BFIT ทีบริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจบุนั จํานวนร้อยละ 9.84 และหุ้น BFIT จํานวนร้อยละ 26.51 ทีบริษัทฯ จะซือ

จากกลุม่ผู้ขาย ซงึจะสง่ผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น BFIT ร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทังหมดของ BFIT นัน 

ทําให้ BFIT มีความเสยีงในการดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เนืองจากมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2554 ทีกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดํารงคุณสมบัติเรืองการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมี

จํานวนผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดงักลา่วต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของ

ทนุชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  

 

ทงันี กรณี BFIT และ/หรือ SAWAD ไม่สามารถดําเนินการให้ BFIT มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นราย

ย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึงอาจส่งผลให้ SAWAD จําเป็นต้องเพิกถอน BFIT ออกจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตนัน การสินสุดการสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ของ BFIT อาจสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ และทําให้ BFIT ไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพือเป็น

หนึงทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการ

สอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ ระบวุ่า ภายหลงัเสร็จสนิการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ กรณี SAWAD มีสดัส่วนการถือหุ้น BFIT 

เกินกว่าร้อยละ 85.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดของ BFIT  SAWAD คาดว่าจะใช้วิธีการจําหน่ายหุ้น BFIT ทีถือโดย 

SAWAD ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพือให้ BFIT มีคณุสมบติัเรืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง   
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12) ความเสียงในกรณีทีเงอืนไขบังคับก่อนการทํารายการไม่เป็นผลสําเร็จ 

กรณีเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการตามสญัญาจะซือจะขายหุ้น BFIT ระหว่างตัวแทนรวบรวมหุ้นกับ SAWAD ไม่

บรรลผุลสาํเร็จ ตวัอย่างเช่นทีระบไุว้ด้านลา่ง จะสง่ผลให้ SAWAD ไม่สามารถเข้าซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขาย ทําคําเสนอ

ซือหลกัทรัพย์หุ้น BFIT สว่นทีเหลอืทงัหมด และดําเนินการปรับโครงการกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ได้  ซงึจะทําให้ SAWAD ต้องชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสญูเปล่า เช่น ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที

ปรึกษาต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ค่าจดัพิมพ์และจดัสง่เอกสารต่างๆ เป็นต้น 

ตวัอย่างเงือนไขบงัคบัก่อนทีระบไุว้ในสญัญาจะซือจะขายหุ้น มีดงัต่อไปน ี

o ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัการทํารายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด

ของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

o ตังแต่วันทีมีการเข้าทําสญัญาจะซือจะขายหุ้น จนถึงวันทีซือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ จะต้องไม่มีเหตุการณ์หรือการ

เปลยีนแปลงใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สินของ BFIT อย่างมี

นยัสาํคญั 

อย่างไรก็ดี ผู้ บริหารของ SAWAD เห็นว่าค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการไม่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมี

นยัสาํคญั เมือเทียบกบัประโยชน์ทีบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทํารายการ 
 

1.3  ความเป็นธรรมของราคาและเงอืนไขของรายการ 
 

1.3.1  ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการ 

 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสาํหรับการเข้าทํารายการในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการประเมินมูลค่าหุ้น

ของ BFIT ด้วยวิธีทางการเงิน ดงัน ี

1) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

2) วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

3) วิธีเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นในตลาด (Market Comparable Approach) 

 วิธีอตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) 

 วิธีอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio Approach) 

4) วิธีมลูค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach) 

5) วิธีมลูค่าปัจจบุนัของเงินปันผล (Dividend Discount Model) 
 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้จัดทําการประเมินมูลค่าโดยวิธีเทียบเคียงกับการซือขายอืน (Precedent Transaction 

Approach) เนืองจากรายการซือขายหุ้นของบริษัทเงินทุนนัน เป็นข้อมูลทีเกิดขึนเกินกว่า 10 ปีทีผ่านมา โดยรายการซือขาย

ครังลา่สดุในปี 2554 ซงึเกิดขนึไม่เกิน 10 ปี อันได้แก่ รายการทีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) ได้ทําคําเสนอ

ซือหลกัทรัพย์ของบริษัทเงินทนุ สนิอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (“SICCO”) เนืองจาก SCB ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 38.65 ของ

ทนุชําระแล้วของ SICCO จะต้องปฎิบติัตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีกําหนดให้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี

สถาบันการเงินทีรับฝากเงินจากประชาชนเพียง 1 รูปแบบต่อแห่ง เป็นเหตุให้ SCB ทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของ 

SICCO เป็นการทวัไปเพือเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ SCB ได้ดําเนินการเลกิกิจการและคืนใบอนุญาต
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การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนให้ทางการ ซึงรายการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการทํารายการเพือการขยายการลงทุน

เช่นเดียวกนักบัรายการของ SAWAD ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเห็นว่ารายการดงักลา่วไม่สามารถเทียบเคียงกนัได้ 
 

นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้จัดทําการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Approach) โดยการจดัทํากระแสเงินสดอิสระต่อผู้ ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) เหมือนกรณีหุ้นของบริษัท

ทวัไปเนืองจาก BFIT ดําเนินธุรกิจให้บริการทางการเงิน (Financial Services) ทีมีความแตกต่างจากธุรกิจทัวไป กล่าวคือ จะมี

แหลง่เงินทนุจากเงินฝากและเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเป็นหลกั ซึง BFIT จะต้องมีการดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนให้เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง ส่งผลให้การประมาณการอัตราการเติบโตในอนาคตจะต้องพิจารณาเรืองการดํารงอัตราส่วน

เงินกองทนุประกอบ นอกจากนี การพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงของสินทรัพย์

และหนีสนิหมนุเวียน ไม่สามารถระบไุด้อย่างชดัเจนจากแนวทางการแสดงฐานะการเงินของ BFIT 
 

รายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้นของ BFIT ในแต่ละวิธีเป็นดงันี 
 

1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 

การประเมินมลูค่าหุ้นตามวิธีนีจะแสดงมลูค่ากิจการโดยอ้างอิงกบัมลูค่าตามบัญชีทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของ BFIT ณ เวลา

ใดเวลาหนงึ โดยในการประเมินมลูค่าในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากงบการเงินฉบับสอบทานของ BFIT สําหรับ

งวด 9 เดือน สนิสดุ ณ 30 กนัยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 

การประเมินมูลค่าหุ้น BFIT ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2559 

 ล้านบาท 

ทนุทีออกจําหน่ายและชําระแล้ว  1,000.00 

องค์ประกอบอืนของสว่นของเจ้าของ 207.79 

กําไรสะสม  

   จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 116.00 

   ยงัไม่ได้จดัสรร 756.69 

รวมส่วนของส่วนของเจ้าของ BFIT  2,080.48 

จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) – มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 200.00 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 10.40 
 

จากตารางข้างต้น มูลค่าหุ้นของ BFIT ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 10.40 บาทต่อหุ้น ซึงสงูกว่ามูลค่ากรณีซือหุ้นจาก

นางสาวนริศรา กิจพิพิธที 8.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.83 หรือ 2.20 บาทต่อหุ้น ในขณะทีตํากว่ามลูค่ากรณีซือหุ้นจากผู้

ถือหุ้นรายอืนที 10.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.95 หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น และตํากว่ามูลค่ากรณีซือหุ้นจากการทําคําเสนอ

ซือหลกัทรัพย์ที 11.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.93 หรือ 1.02 บาทต่อหุ้น 

 

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมลูค่าหุ้นตามวิธีนี เป็นการนํามลูค่าตามบญัชีของ BFIT ตามงบการเงินฉบับสอบทาน สําหรับงวด 9 เดือน สินสดุ 

ณ 30 กนัยายน 2559 ปรับปรุงด้วยรายการสว่นเพิม (ลด) ของมลูค่าสนิทรัพย์บางรายการของ BFIT ทีมีการประเมินมูลค่าใหม่ 

หรือรายการอืนทีมีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินภายหลังวันทีในงบการเงินเพือให้รายการต่างๆ สะท้อนมูลค่าที

ใกล้เคียงกบัปัจจบุนั ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายการทางการเงินทีสาํคญัดงัน ี
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ดา้นสินทรัพย์ 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เป็นรายการให้กู้ ยืมระหว่าง BFIT และธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชย์ และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ โดยบนัทกึรวมดอกเบียค้างรับแล้ว  

 เงนิลงทุนสุทธิ ประกอบด้วย  

o เงินลงทนุเผือขาย จํานวน 2,631.70 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตรา

สารหนีภาคเอกชน และตราสารทนุและหน่วยลงทนุในความต้องการของตลาดในประเทศ โดยงบการเงินได้แสดง

ตามมลูค่ายติุธรรม  

o ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด โดยงบการเงินแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ซึง BFIT ได้ตังค่าเผือ

การด้อยค่าของตราสารหนีดงักลา่วทงัจํานวนแล้ว 

o เงินลงทนุทวัไป จํานวน 16.78 ล้านบาท ซึงได้แก่ หลกัทรัพย์ทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด โดยงบการเงิน

แสดงมูลค่าตามราคาทุนสทุธิจากค่าเผือการด้อยค่า ทังนี BFIT ได้พิจารณาค่าเผือการด้อยค่าจากงบการเงิน

ฉบบัตรวจสอบลา่สดุของแต่ละบริษัทประกอบแล้ว  

 เงนิให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ โดยงบการเงินได้แสดงรายการดังกล่าวโดยหักค่าเผือหนีสงสยั

จะสญูและค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนีแล้ว ทังนี BFIT ได้ตังค่าเผือหนีสงสยัจะสญูของเงินให้

สินเชือและส่วนสญูเสียจากการปรับโครงสร้างหนีตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการ

วิเคราะห์และประเมินฐานะของลกูหนีจากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสียงและมูลค่าหลกัประกันประกอบ 

และยงัมีการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูสาํรองสว่นทีเกินกว่าเกณฑ์ทีกําหนด 

 ทรัพย์สินรอการขาย เป็นทีดินทีได้มาจากการไถ่ถอนตราสารหนีทีผิดนดัชําระดอกเบีย และการจ่ายชําระของลกูหนี

ตามสญัญาเงินให้กู้ ยืม มลูค่าของทรัพย์สนิแสดงตามมลูค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ไม่

เกินยอดเงินต้นและดอกเบียค้างรับซึง BFIT มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดย ณ 30 กันยายน 2559 BFIT มี

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิจํานวน 6 บาท อย่างไรก็ดี จากหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุว่า ณ วันที 28 กันยายน 

2559 BFIT ได้ทําสญัญาจะซือจะขายทรัพย์สินรอการขาย จํานวน 1 แปลง ซึงมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเผือการ

ด้อยค่าและสํารองค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 13.42 ล้านบาท โดยมีกําหนดการรับชําระร้อยละ 10 ภายใน

ระยะเวลา 30 วนั สว่นทีเหลือร้อยละ 90 รับชําระภายใน 180 วัน หลงัจากวันทีในสญัญา โดยมีราคาขายทรัพย์สิน

ตามสญัญาหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการขาย และภาษีเงินได้จํานวน 15.78 ล้านบาท ซึง BFIT จะสามารถรับรู้กําไรได้ทัง

จํานวน เนืองจากได้ตงัสาํรองเผือการด้อยค่าทรัพย์สนิรอการขายเต็มมลูค่าแล้ว ในขณะทีมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน

รอการขายส่วนทีเหลือจํานวน 56.42 ล้านบาท (ราคาบังคับขาย) ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึงมีคุณสมบัติของ

ผู้ เชียวชาญในวิชาชีพ โดย BFIT ได้กนัสาํรองเผือการด้อยค่าทรัพย์สนิรอการขายเต็มมลูค่าเช่นกัน เนืองจากทรัพย์สิน

ดังกล่าวมีสภาพคล่องตํา มีอายุการถือครองจํากัด ตามนโยบายของธนาคารประเทศไทยเนืองจากไม่ใช่ทรัพย์สิน

ทางการเงินในการทําธุรกิจของบริษัท และยงัไม่มีความคืบหน้าในการขายทรัพย์สนิ 

 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ทีดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่า

เสอืมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดย BFIT มีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุธิ ณ วันที 30 

กนัยายน 2559 จํานวน 11.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของสินทรัพย์รวม โดย BFIT ไม่มีการว่าจ้างผู้ประเมิน

ในการประเมินมลูค่าสนิทรัพย์ดงักลา่ว ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่ได้ทําการปรับปรุงมูลค่ารายการเนืองจากไม่มี

ราคาประเมินและรายการไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ BFIT 
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ดา้นหนีสิน 

 เงนิรับฝาก โดย BFIT มีเงินรับฝากจากประชาชน และจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 95.88 ของหนีสินรวม และมี

การบนัทกึดอกเบียเงินกู้ ยืมค้างจ่ายควบคู่กนัแล้ว 

 ประมาณการหนีสิน BFIT จะบนัทกึประมาณการหนีสนิเมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน

ปัจจบุนัตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่า

จะส่งผลให้สญูเสียทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีต้องจ่ายสามารถ

ประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ และหาก BFIT คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายทีจ่ายชําระไปตามประมาณการหนีสิน

ทงัหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน BFIT จะรับรู้รายจ่ายทีได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจํานวน

ประมาณการหนีสนิทีเกียวข้อง ซงึจากงบการเงิน BFIT ได้มีการบันทึกประมาณการหนีสินจากโครงการผลประโยชน์

พนกังานจํานวน 12.88 ล้านบาท และประมาณการหนีสินจากภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงินจํานวน 22.31 

ล้านบาท จากรายการหนงัสอืคําประกนัการปฎิบติังานตามสญัญาและการคําประกันการยืนซองประกวดราคาให้แก่

ลกูหนีจํานวน 28.31 ล้านบาท โดยสว่นต่างจํานวนจากมลูค่าหนงัสอืคําประกันและประมาณการหนีสินจํานวน 6.00 

ล้านบาท มีการคําประกนัโดยเงินฝากทงัจํานวน  
 

จากรายการทีกลา่วมาข้างต้นทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ารายการในสว่นของสนิทรัพย์ อันได้แก่ รายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงินสทุธิ เงินลงทนุสทุธิ เงินให้สนิเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียค้างรับสทุธิ ได้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 

หรือแสดงตามมลูค่าทีหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสญู ค่าเผือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี และค่าเผือการด้อย

ค่าต่างๆ แล้ว สาํหรับทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ บนัทกึตามราคาทนุ หกัค่าเสอืมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ (ถ้ามี) โดย BFIT ไม่มีการว่าจ้างผู้ประเมินในการประเมินมลูค่าสินทรัพย์และรายการไม่เป็นสาระสําคัญต่อ

สนิทรัพย์รวม ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่ปรับปรุงรายการเหลา่นี ทงันี รายการทรัพย์สนิรอการขายซึง BFIT ได้ตัง

ค่าเผือการด้อยค่าแล้วทงัจํานวน มีทรัพย์สนิ 1 รายการทีมีการทําสญัญาจะซือจะขายแล้ว ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทําการปรับปรุงสว่นของเจ้าของจากกําไรที BFIT ทีจะเกิดขนึ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงด้านลา่ง 
 

ในสว่นของหนีสนิ รายการเงินฝากเป็นการบนัทกึรวมดอกเบียค้างจ่ายแล้ว และประมาณการหนีสินจากภาระผูกพัน

นอกงบแสดงฐานะการเงินนัน BFIT ได้บันทึกประมาณการหนีสินส่วนต่างทีสงูกว่ามูลค่าเงินฝากทีเป็นสินทรัพย์คํา

ประกันทังจํานวนแล้ว นอกจากนี จากการสอบถามผู้บริหารของ BFIT แจ้งว่า BFIT ไม่มีคดีความทีอาจก่อให้เกิด

ภาระผกูพนัใดเพิมเติมนอกเหนือจากสว่นที BFIT ได้บนัทกึสาํรองเต็มมูลค่าทังหมดแล้ว ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจงึไม่ได้ทําการปรับปรุงมลูค่าสว่นของเจ้าของ BFIT จากรายการหนีสนิ 
 

การประเมินมูลค่าหุ้น BFIT ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2559 

 ล้านบาท 

รวมสว่นของสว่นของเจ้าของ BFIT  2,080.48 

บวก สว่นเพิมจากกําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ 15.78 

รวมส่วนของส่วนของเจ้าของ BFIT หลังปรับปรุง 2,096.26 

จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ว (ล้านหุ้น) – มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 200.00 

มูลค่าตามวิธีปรับปรุงมูลค่าบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 10.48 
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จากตารางข้างต้น มูลค่าหุ้นของ BFIT ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 10.48 บาทต่อหุ้น ซึงสงูกว่ามูลค่ากรณี

ซือหุ้นจากนางสาวนริศรา กิจพิพิธที 8.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.80 หรือ 2.28 บาทต่อหุ้น ในขณะทีตํากว่ามูลค่ากรณี

ซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายอืนที 10.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19 หรือ 0.02 บาทต่อหุ้น และตํากว่ามูลค่ากรณีซือหุ้นจากการ

ทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ที 11.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.23 หรือ 0.94 บาทต่อหุ้น 

 

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) 
 

การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นในตลาด เป็นการประเมินโดยพิจารณาอัตราส่วนต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกนักบัการประกอบธุรกิจของ BFIT โดยมีสมมติฐานหลกัว่าบริษัทที

มีลกัษณะการดําเนินงานคล้ายคลงึกนั น่าจะมีอตัราสว่นทางการเงินบางประการ อาทิเช่น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม

บัญชี (Price to Book Value Ratio) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) ทีใกล้เคียงกัน ทังนี 

เนืองจากข้อจํากัดของลกัษณะการประกอบธุรกิจของ BFIT ทีเป็นบริษัทเงินทุน ซึงมีเพียง 2 บริษัทในประเทศไทยและ BFIT 

เป็นบริษัทเงินทนุแห่งเดียวทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่สามารถอ้างอิงบริษัทจดทะเบียน

ทีมีการประกอบธุรกิจเดียวกันได้ อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาอ้างอิงบริษัทจดทะเบียนทีเป็นธนาคาร

พาณิชย์หรือบริษัทโฮลดิงทีเป็นบริษัทแม่ของธนาคารพาณิชย์ ซงึมีการประกอบธุรกิจรับฝากเงิน และการให้สินเชือเช่นเดียวกับ

บริษัทเงินทนุ เพือแสดงข้อมลูโดยเปรียบเทียบเท่านนั แม้ว่าขนาดของบริษัท และมลูค่าของสนิทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์มี

ความแตกต่างกบัของ BFIT รวมถงึลกัษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ทีมีขอบเขตกว้างกว่าของ BFIT ด้วยเช่นกัน 

ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคดัเลอืกเฉพาะบริษัททีมีสนิทรัพย์ทีน้อยกว่า 300,000 ล้านบาท โดยรายชือบริษัทจดทะเบียนที

ใช้อ้างอิง มีรายละเอียดดงัแสดงไว้ดงันี  
 

บริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ BFIT สําหรับการเปรียบเทียบ 

รายชอืบริษัท 
ตัวย่อ

หลักทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม 
ณ 30 ก.ย. 59 

(ล้านบาท) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด 

(มหาชน) 

KKP 234,976.15 ประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ธุรกิจด้าน

หลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ ให้บริการวาณิชธนกิจ ให้บริการธนบดีธนกิจ 

และธรุกิจการลงทนุ 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล 

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

TISCO 265,929.04 ประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์ ธรุกิจนายหน้าประกันภยั ธุรกิจด้าน

หลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ ให้บริการวาณิชธนกิจ ให้บริการธนบดีธนกิจ 

และธรุกิจจดัการกองทนุ 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์

เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

LHBANK 212,118.27 เป็นบริษัทโฮลดิง ทีถือหุ้นในบริษัททีประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์ 

ธรุกิจด้านหลกัทรัพย์และอนพุนัธ์ ให้บริการวาณิชธนกิจ และจัดการ

กองทนุรวม 

ทีมา : งบการเงินฉบบัสอบทาน สําหรับงวด 9 เดือน สนิสดุ ณ 30 กันยายน 2559 และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของแต่ละบริษัท 

 

ในการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นในตลาดนนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่า

ตามบญัชี (Price to Book Ratio Approach) และวิธีอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio Approach) โดยมี

รายละเอียดการประเมินมลูค่าดงัน ี
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ก)     วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) 

 

สาํหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของ BFIT โดยใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้กําหนดให้

วนัที 28 ธันวาคม 2559 ซึงเป็นวันซือขายหลกัทรัพย์วันสดุท้ายก่อนการเผยแพร่มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเข้าทํา

รายการครังนี เป็นวนัทีใช้ในการคํานวณอตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (“P/BV”) เฉลียย้อนหลงั สําหรับช่วงเวลา 15 – 360 

วนัทําการ ซงึมีรายละเอียด ดงัน ี

P/BV เฉลียย้อนหลังของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ  

บริษัททีนํามา
เปรียบเทียบ 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง (จาํนวนวันทําการ) 
15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 240 วัน 360 วัน 

KKP 1.25x  1.24x  1.24x  1.19x  1.08x  1.05x  0.95x  

TISCO 1.51x  1.48x  1.48x  1.48x  1.39x  1.37x  1.31x  

LHBANK 1.18x  1.18x  1.19x  1.20x  1.25x  1.27x  1.28x  

ค่าเฉลีย P/BV 1.31x  1.30x  1.30x  1.29x  1.24x  1.23x  1.18x  

ทีมา: ข้อมลู ณ วนัที 28 ธนัวาคม 2559 จาก www.setsmart.com 
 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย P/BV ย้อนหลงัดังแสดงไว้ในตารางข้างต้น ไปคูณกับมูลค่าตามบัญชีของ BFIT โดย

อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ 30 กันยายน 2559 (รายละเอียดการคํานวณแสดงไว้ในการประเมินมูลค่าโดยวิธีมูลค่าตาม

บญัชี) โดยมีรายละเอียดการประเมินดงัน ี

 

การประเมินมูลค่าหุ้นของ BFIT โดยการเทียบเคียงกับ P/BV เฉลียย้อนหลัง 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง 
(วันทําการ) 

ค่าเฉลีย P/BV 
(เท่า) (1) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาทต่อหุ้น) (2) 

มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)  
(3) = (1) x (2) 

15 วนัทําการ 1.31x 

10.40 

13.68  

30 วนัทําการ 1.30x 13.52  

60 วนัทําการ 1.30x 13.55  

90 วนัทําการ 1.29x 13.41  

180 วนัทําการ 1.24x 12.91  

240 วนัทําการ 1.23x 12.78  

360 วนัทําการ 1.18x 12.28  

ช่วงมูลค่าหุ้น BFIT (บาทต่อหุ้น) 12.28 – 13.68 

 

จากการคํานวณข้างต้น ช่วงมูลค่าหุ้นของ BFIT ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 12.28 – 13.68 บาท

ต่อหุ้น ซงึสงูกว่ามลูค่ากรณีซือหุ้นจากนางสาวนริศรา กิจพิพิธที 8.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.76 – 66.83 หรือ 4.08 – 

5.48 บาทต่อหุ้น และสงูกว่ามลูค่ากรณีซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายอืนที 10.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.95 – 30.29 หรือ 1.78 

– 3.18 บาทต่อหุ้น รวมถงึสงูกว่ามลูค่ากรณีซือหุ้นจากการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ที 11.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.53 – 

19.79 หรือ 0.86 – 2.26 บาทต่อหุ้น 
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ข) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach)  

 

สาํหรับการประเมินมลูค่าหุ้นของ BFIT โดยใช้วิธีอตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้กําหนดให้วันที 28 

ธันวาคม 2559 เป็นวนัทีใช้ในการคํานวณอตัราสว่นราคาต่อกําไรสทุธิ (“PER”) เฉลียย้อนหลงั โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ได้คํานวณ PER เฉลยีย้อนหลงั สาํหรับช่วงเวลา 15 – 360 วนัทําการ ซงึมีรายละเอียด ดงัน ี

 

PER เฉลียย้อนหลังของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ 

บริษัททีนํามา
เปรียบเทียบ 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง (จาํนวนวันทําการ) 
15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน 240 วัน 360 วัน 

KKP 9.62x  9.50x  10.30x  10.28x  10.32x  10.65x  10.52x  

TISCO 9.12x 8.92x  9.15x 9.21x  9.00x  8.84x  8.28x  

LHBANK 9.32x  9.34x  9.69x  9.90x  11.61x  12.47x  13.59x  

ค่าเฉลีย PER 9.35x  9.25x  9.71x  9.80x  10.31x  10.66x  10.80x  

ทีมา: ข้อมลู ณ วนัที 28 ธนัวาคม 2559 จาก www.setsmart.com 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย PER ย้อนหลงัของบริษัทเทียบเคียงทีคํานวณได้ไปคูณกับกําไรสทุธิของ BFIT โดยที

ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงกําไรสทุธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงั (1 ตลุาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559) จากงบการเงินของ 

BFIT โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่าดงัน ี

 

การประเมินมูลค่าหุ้นของ BFIT โดยการเทียบเคียงกับ PER เฉลียย้อนหลัง 

ระยะเวลาเฉลียย้อนหลัง  
(วันทําการ) 

ค่าเฉลีย PER 
(เท่า) (1) 

กําไรสุทธิ  
(บาทต่อหุ้น) (2) 

มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) 
(3) = (1) x (2) 

15 วนัทําการ 9.35x 

0.59 

5.50 

30 วนัทําการ 9.25x 5.44 

60 วนัทําการ 9.71x 5.71 

90 วนัทําการ 9.80x 5.76 

180 วนัทําการ 10.31x 6.06 

240 วนัทําการ 10.66x 6.27 

360 วนัทําการ 10.80x 6.35 

ช่วงมูลค่าหุ้น BFIT (บาทต่อหุ้น) 5.44 – 6.35 

 

จากการคํานวณข้างต้น ช่วงมูลค่าหุ้นของ BFIT ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเท่ากับ 5.44 – 6.35 บาทต่อหุ้น ซึง

ตํากว่ามลูค่ากรณีซือหุ้นจากนางสาวนริศรา กิจพิพิธที 8.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.56 - 33.66 หรือ 1.85 - 2.76 บาท

ต่อหุ้น และตํากว่ามูลค่ากรณีซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายอืนที 10.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.52 - 48.19 หรือ 4.15 - 5.06 

บาทต่อหุ้น รวมถงึตํากว่ามลูค่ากรณีซือหุ้นจากการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ที 11.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.40 - 52.36 

หรือ 5.07 - 5.98 บาทต่อหุ้น 
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4)      วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach) 

 

การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีนี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคํานึงถึงราคาปิดและปริมาณการซือขายหุ้นสามัญของ

บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณราคาปิดถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Volume Weighted Average 

Price: “VWAP”) ย้อนหลงั 15 –360 วนัทําการ จนถึงวันที 28 ธันวาคม 2559 ซึงเป็นวันซือขายหลกัทรัพย์วันสดุท้ายก่อนการ

เผยแพร่มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเข้าทํารายการครังนี มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดสามารถสะท้อนถึงอุปสงค์และ

อปุทานของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยนกัลงทนุ จากการพิจารณารับรู้ข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้อง คาดการณ์

ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท สภาวการณ์ของตลาดและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม โดยรายละเอียดการคํานวณ 

VWAP ย้อนหลงัของ BFIT เป็นดงันี 

 

การประเมินมูลค่าหุ้นของ BFIT โดยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด 

ระยะเวลาย้อนหลัง  
(วันทําการ) 

ราคาตลาด (บาทต่อหุ้น) 
ปริมาณซือขาย 

เฉลียต่อวัน (หุ้น) 

ราคาปิดถวัเฉลีย
ถ่วงนําหนัก 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาปิดตําสุด ราคาปิดสูงสุด ราคาปิดเฉลยี 

15 วนัทําการ 10.00  11.80  10.61  1,483,897.67  11.26  

30 วนัทําการ 9.90  11.80  10.37  786,156.13  11.20  

60 วนัทําการ 9.50  11.80  10.25  859,942.22  10.75  

90 วนัทําการ 9.50  11.80  10.31  1,267,974.01  10.85  

180 วนัทําการ 5.75  11.80  9.10  1,584,327.98  10.07  

240 วนัทําการ 5.65  11.80  8.32  1,217,768.18  9.97  

360 วนัทําการ 5.20  11.80  7.49  852,735.60  9.79  

ช่วงมูลค่าหุ้น BFIT (บาทต่อหุ้น) 9.79 – 11.26 

 

จากการคํานวณข้างต้น ช่วงมูลค่าหุ้นของ BFIT ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเท่ากับ 9.79 – 11.26 บาทต่อหุ้น ซึงสงู

กว่ามลูค่ากรณีซือหุ้นจากนางสาวนริศรา กิจพิพิธที 8.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.39 – 37.32 หรือ 1.59 – 3.06 บาทต่อ

หุ้น และอยู่ในช่วงมลูค่ากรณีซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายอืนที 10.50 บาทต่อหุ้น โดยตํากว่า 0.71 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.76 

ถงึสงูกว่า 0.76 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.24 ในขณะทีตํากว่ามูลค่ากรณีซือหุ้นจากการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ที 11.42 

บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.40 - 14.27 หรือตํากว่า 0.16 – 1.63 บาทต่อหุ้น 

 

5)      วิธีมูลค่าปัจจบัุนของเงนิปันผล (Dividend Discount Model) 

 

การประเมินมลูค่ายติุธรรมด้วยวิธีนีเป็นวิธีการประเมินมลูค่าโดยคํานงึถงึความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้

ถือหุ้นจากผลการดําเนินงานในอนาคต โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณการเงินปันผลจ่าย จากนันคิดลดกระแส

เงินสดเงินปันผลจ่ายด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Ke) เพือคํานวณมูลค่าปัจจุบัน ทังนี ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการอตัราการจ่ายเงินปันผลของ BFIT เท่ากับ 70.00 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิง

จากอตัราการจ่ายเงินปันผลของ BFIT ในปี 2556-2558 ซึง BFIT มีการจ่ายเงินปันผลปีละ 70.00 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นอัตรา

การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 68.19 ร้อยละ 72.79 และร้อยละ 71.10 ในปี 2556-2558 ตามลาํดับ และทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ได้จัดทําการประเมินมูลค่ากรณีที BFIT จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 95.00 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี เนืองจากทีปรึกษา
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ทางการเงินอิสระพิจารณาว่า BFIT มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้สูงกว่าอัตราการจ่ายในปัจจุบัน จากการดํารง

อตัราสว่นเงินกองทนุต่อสนิทรัพย์เสยีง และอตัราสว่นสว่นสนิทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝาก และเงินทีได้จากการกู้ ยืมสงูกว่า

เกณฑ์ทีกําหนดค่อนข้างมาก โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงิน ซึงอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต และ

การสมัภาษณ์ผู้บริหารของ BFIT ทงันี ประมาณการทางการเงินดงักลา่ว จดัทําขนึภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการเปลียนแปลง

ใดๆ ทีมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ BFIT โดยในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ

ดําเนินธุรกิจของ BFIT อาจสง่ผลให้การประเมินมลูค่าหุ้นของ BFIT เปลยีนแปลงไปด้วยเช่นกนั  

 

สมมติฐานสาํคัญทีใช้ในการจดัทําประมาณการทางการเงินมีดังนี 

 

1. รายได้ดอกเบีย ประกอบด้วย 1) ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2) ดอกเบียจากเงินลงทุนในตรา

สารหนี และ 3) ดอกเบียจากเงินให้สินเชือ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบียเฉลียสําหรับปี 2559 จากงบการเงินก่อนการ

ตรวจสอบที BFIT ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพือพิจารณาถึงอัตราดอกเบียทีสะท้อนปัจจุบัน ทีมีการปรับตัวลดลงของ

อตัราดอกเบียของตลาดเงิน ทงันี รายการระหว่างธนาคารจะเป็นเงินส่วนต่างที BFIT ได้รับมาจากการฝาก กับเงินส่วนที 

BFIT ใช้ในการลงทนุรวมถงึการปลอ่ยสินเชือต่างๆ  สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ

การเงินลงทนุคงที เนืองจากพิจารณาว่า BFIT จะยงัคงลงทนุในตราสารหนีในมลูค่าเท่าเดิมสําหรับการบริหารสภาพคล่อง 

โดยผู้บริหาร BFIT มีนโยบายในการเติบโตจากสว่นรายได้ดอกเบียจากเงินให้สินเชือ ซึงมีอัตราการเติบโตโดยเฉลียในแต่

ละปีในปี 2560 เป็นต้นไป ประมาณร้อยละ 3.38 – 3.85 ซงึเกิดจากการปรับตัวลดลงของสินเชือรายใหญ่ในอัตราร้อยละ 

5.00 ต่อปี เนืองจากการทยอยชําระหนีตามสญัญา ในขณะที BFIT มีแผนในการขยายสินเชือรายย่อยให้มีอัตราการ

เพิมขนึร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 
 ข้อมลูทเีกิดขนึจริง ข้อมลูประมาณการ 

หน่วย : ล้านบาท 2556A 2557A 2558A 
มค.-กย.

59A 
2559E 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

1) รายได้ดอกเบยีจากรายการระหว่างธนาคารฯ 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

620.01 391.41 1,349.20 1,392.59 778.16* 847.52 893.55 940.10 986.92 1,032.94 

อตัราเติบโตของ

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

28.68% -36.87% 244.70% 3.22% -42.32% 8.91% 5.43% 5.21% 4.98% 4.66% 

อตัราดอกเบยีเฉลยี 2.09% 2.66% 2.66% 1.34% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 
รายได้ดอกเบยี
จากรายการ
ระหว่างธนาคารฯ 

11.54  13.46  23.13  13.75  17.16  10.11  10.83  11.41  11.99  12.56 

2) รายได้ดอกเบยีจากเงนิลงทุนตราสารหนี 

เงินลงทนุตราสาร

หนี 

2,872.94 2,304.87 2,036.40 2,074.95 1,861.95 1,861.95 1,861.95 1,861.95 1,861.95 1,861.95 

อตัราเติบโตของเงิน

ลงทนุในตราสารหนี 

-12.56% -19.77% -11.65% 1.89% -8.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

อตัราดอกเบยีเฉลยี 5.14% 4.35% 4.49% 4.61% 4.79% 4.79% 4.79% 4.79% 4.79% 4.79% 
รายได้ดอกเบยี
จากเงนิลงทุนตรา
สารหนี 

158.31  112.62  97.56  70.82  93.38  89.20  89.20  89.20  89.20  89.20 
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 ข้อมลูทเีกิดขนึจริง ข้อมลูประมาณการ 

หน่วย : ล้านบาท 2556A 2557A 2558A 
มค.-กย.

59A 
2559E 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

3) รายได้ดอกเบยีจากเงนิให้สินเชือ 

เงินให้สนิเชือ 2,172.74 2,054.62 1,939.00 1,912.54 1,901.15 1,965.45 2,034.50 2,108.47 2,187.52 2,271.84 

อตัราเติบโตของเงิน

ให้สนิเชือ 

-1.86% -5.44% -5.63% -1.36% -1.95% 3.38% 3.51% 3.64% 3.75% 3.85% 

อตัราดอกเบยีเฉลยี 7.51% 8.28% 7.03% 6.88% 6.84% 6.84% 6.84% 6.84% 6.84% 6.84% 
รายได้ดอกเบยี
จากเงนิให้สินเชือ 

164.65  175.01  140.47  99.08  131.36  132.27  136.83  141.72  146.96  152.55  

รวมรายได้
ดอกเบยี  

334.50  301.10  261.16  183.65  241.90  231.58  236.86  242.33  248.14  254.31  

หมายเหต ุ* ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณารายได้ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารโดยไม่รวมรายการระหว่างธนาคารทีที
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเป็นเงินสดส่วนเกินจํานวน 947.31 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏในสมมติฐานทาง
การเงินข้อ 9. การพิจารณาเงินสดส่วนเกิน) เพือไม่ให้เกิดความซําซ้อนในการคํานวณมลูค่า ส่งผลให้รายการระหว่าง
ธนาคารดงักล่าวมมีลูค่าทีลดลงในปี 2559 

 

2. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย ประกอบด้วย ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ ยืม และเงินนําส่งกองทุนฟืนฟูและ

พฒันาระบบสถาบนัการเงินและสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอ้างอิงจากมูลค่าเงิน

รับฝาก ตราสารหนี และอัตราการเติบโตของมูลค่าหนีสิน ในปี 2558 – 30 กันยายน 2559 เพือพิจารณาแนวโน้มในการ

จัดหาแหล่งเงินทุนของ BFIT ทังนี จํานวนเงินฝากของ BFIT ในปี 2557 นัน ลดลงจากการลดลงของผู้ฝากเงินทีมี

ความสมัพนัธ์กบับริษัทซงึมีความต้องการนําเงินฝากไปลงทุนขยายกิจการ ทังนี ในปี 2558 เงินฝากมีการปรับตัวเพิมขึน 

เนืองจากมีการออกโปรโมชันดอกเบียอัตราพิเศษในช่วงต้นปี 2558 และลกูค้าเหล่านีมีการฝากเงินอย่างต่อเนือง โดย

ผู้บริหารของ BFIT ประมาณการเป้าหมายอัตราการเติบโตของเงินฝากในปี 2560 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี 

เพือให้สอดคล้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับเป้าหมายในการปล่อยสินเชือรายย่อยทีเพิมขึน ในขณะทีทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระอ้างอิงอัตราดอกเบียเฉลียในปี 2559 เพือพิจารณาถึงอัตราดอกเบียทีสะท้อนปัจจุบัน ทีมีการปรับตัว

ลดลงของอตัราดอกเบียของตลาดเงินและอตัราดอกเบียของ BFIT สาํหรับเงินนําส่งกองทุนฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้เป็นไปตามข้อกําหนดทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 
 ข้อมลูทเีกิดขนึจริง ข้อมลูประมาณการ 

หน่วย : ล้านบาท 2556A 2557A 2558A 
มค.-กย.

59A 
2559E 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 

เงินรับฝาก 3,516.35 2,545.27 3,177.53 3,246.57 3,380.95 3,482.38 3,586.85 3,694.45 3,805.29 3,919.45 

อตัราเติบโตของ 

เงินรับฝาก 

-4.41% -27.62% 24.84% 2.17% 6.40% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

อตัราดอกเบยีเงินรับ

ฝากเฉลยี 

3.41% 2.96% 3.04% 1.70% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64% 

ดอกเบยีจ่ายเงนิรับ
ฝาก  

122.73  89.73  86.97  40.84  53.67  56.16  57.85  59.58  61.37  63.21  

ค่าใช้จ่ายดอกเบยีอนื 19.27  15.83  16.82  11.24  15.14  16.23  16.72  17.22  17.73  18.26  

รวมค่าใช้จ่าย
ดอกเบยี  

142.00  105.56  103.78  52.08  68.81  72.40  74.56  76.80  79.10  81.47  
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3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย รายได้ทีเกียวข้องกับการให้สินเชือ รายได้จากการรับรอง รับอาวัล และ

การคําประกนั โดยมีรายละเอียด ดงัน ี

 ค่าธรรมเนียมและบริการอืน เป็นรายได้ทีเกียวข้องกบัการให้สินเชือ โดยมีสดัส่วนต่อเงินให้สินเชือในปี 2556 – 2558  

งวด 9 เดือนสินสดุ 30 กันยายน 2559 และในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.30 ร้อยละ 0.33 ร้อยละ 0.35 

และร้อยละ 0.36 ของเงินให้สินเชือเฉลียในแต่ละปี ซึงเป็นการปรับตัวสงูขึนเนืองจากการเพิมขึนของการให้บริการ

สนิเชือรายย่อย ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึประมาณการโดยให้เท่ากับร้อยละ 0.36 ของประมาณการเงินให้สินเชือ

เฉลยีในแต่ละปี ให้สอดคล้องกบัแผนการขยายสนิเชือของ BFIT 

 รายได้จากการรับรอง รับอาวัล และการคําประกัน มีจํานวน 0.85 ล้านบาทในปี 2556 และในปี 2557-2559 มี

จํานวน 0.57 ล้านบาทต่อปี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึประมาณการให้คงทีที 0.57 ล้านบาทต่อปีตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 

 

4. รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ ประกอบด้วยรายได้เงินปันผล และรายได้อืน  

 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้เงินปันผล โดยประมาณการมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วย

ลงทุนในความต้องการของตลาด ให้เติบโตร้อยละ 5.00 ต่อปี อ้างอิงจากแผนงานของผู้บริหารของ BFIT และเป็น

แนวทางทีสอดคล้องกบัอตัราการเติบโตในอดีต ซงึในปี 2558 และงวด 9 เดือน สนิสดุ 30 กันยายน 2559 มีอัตราการ

เติบโตของเงินลงทุนร้อยละ 29.66 และ 14.21 ของเงินลงทุนในปีก่อนหน้าตามลําดับ และประมาณการอัตรา

ผลตอบแทนทีร้อยละ 7.34 อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนเฉลยีในปี 2559 เพือให้สะท้อนถงึผลตอบแทนจากการลงทุน

ที BFIT ได้รับในปัจจุบัน และเป็นอัตราทีสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนเฉลียในช่วงปี 2556-2558 ทีอัตราร้อยละ 

7.57 – 8.01 

 รายได้อืน สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการได้รับชําระเงินจากลกูหนีในการปรับโครงสร้างหนี ซึงมีความผันผวนตามการ

ชําระหนีของลกูหนีในแต่ละปี โดยในปี 2559 BFIT มีรายได้สว่นนีสงูขนึ เนืองจาก BFIT มีกําไรจากการขายสินทรัพย์

รอการขายจํานวน 15.78 ล้านบาท ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเท่ากับ 1.00 ล้านบาท ตลอด

ระยะเวลาประมาณการตามการประมาณการของผู้บริหารของ BFIT 
 

5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ประมาณการกําไรขาดทุนในส่วนนี เนืองจากข้อมูลใน

อดีตมีความผนัผวน อีกทงัผลการดําเนินงานสว่นนีจะขนึอยู่กบัภาวะของตลาดเงินตลาดทุนโดยรวมในอนาคตทีมีความไม่

แน่นอนสงู โดยในปี 2556 – 2558 BFIT มีกําไรสทุธิจากเงินลงทุนจํานวน 3.79 ล้านบาท 17.60 ล้านบาท และ 17.44 

ล้านบาท ตามลําดับ โดยกําไรจากเงินลงทุนในปี 2557-2558 เพิมขึนจากมูลค่าตลาดของตราสารทุนและหน่วยลงทุน

เพิมขึน ขณะทีในปี 2559 อ้างอิงจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบ BFIT มีผลขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน จํานวน 2.73 

ล้านบาท ซงึเกิดจากการลดลงของรายการกําไรจากการขายเงินลงทนุจํานวน 17.95 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับปี 2558 

และมีการเพิมขนึของรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุจํานวน 2.22 ล้านบาท 
 

6. ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ มีรายละเอียดดังนี ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน และค่าตอบแทนกรรมการ เติบโต

ร้อยละ 4.00 ต่อปี ตามการประมาณการของผู้บริหาร และนโยบายในการปรับขึนเงินเดือนของ BFIT ซึงสอดคล้องกับ

ข้อมลูในอดีต ค่าใช้จ่ายเกียวกบัอาคารสถานทีและอปุกรณ์ ประมาณอตัราการเติบโตร้อยละ 1.84 ต่อปี ในปี 2560 และปี 

2562-2563 และปรับเพิมร้อยละ 10.17 ต่อปี ในปี 2561 และ 2564 ตามการปรับขึนค่าเช่าทุก 3 ปี อ้างอิงจากข้อมูลใน

อดีตทีเกิดขนึในปี 2556 – 2558  สาํหรับค่าภาษีอากร ประมาณการโดยอ้างอิงจากสดัส่วนต่อรายได้ดอกเบียในอดีต ใน
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อตัราร้อยละ 1.89 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราสว่นในปี 2559 ซึงใกล้เคียงกับอัตราส่วนในปี 2556-2558 ทีมีอัตราเฉลียเท่ากับ

ร้อยละ 1.90 และค่าใช้จ่ายอนื ในอตัราร้อยละ 3.09 ต่อปีของรายได้รวม อ้างอิงจากสดัสว่นในปี 2559   
 

7. อัตราคิดลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (Ke) ของ BFIT เป็นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปัจจุบัน

ของเงินปันผล โดย Ke คํานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซงึมีรายละเอียดตามสมการ ดงัน ี

 

 

โดยที 

Rf   = อตัราดอกเบียปราศจากความเสยีง ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร

รัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันที 28 ธันวาคม 2559 ซึงเป็นวันทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานฉบับนี 

เท่ากบัร้อยละ 3.46 ต่อปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

 = ค่าสมัประสทิธิ ความแปรปรวนของ BFIT ซงึเท่ากบั 0.817 

Rm = อตัราผลตอบแทนตลาด ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนีตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 35 ปี ตงัแต่ปี 2524 – 2558 ซึงเท่ากับร้อยละ 13.82 (ทีมา: www.set.or.th และการ

คํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านลา่งดงันี 
 

การคํานวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทีใช้ 

Risk-free Rate (1) 3.46%  

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 10.36%  

 (3) 0.817 
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 11.92%  

 

8. มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงินสดจากเงินปันผลภายหลงัจาก

ระยะเวลาประมาณการว่า กิจการจะดําเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนือง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาว (Perpetual Growth 

Rate) เท่ากบัร้อยละศนูย์ สาํหรับกรณีทีพิจารณาเงินปันผลจ่ายของ BFIT ในปัจจบุนัที 70.00 ล้านบาทต่อปี และอัตราการ

เติบโตระยะยาว เท่ากบัร้อยละ 1.00 ต่อปี สาํหรับกรณีพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลทีร้อยละ 95.00  

 

9. การพิจารณาเงนิสดส่วนเกิน  

จากเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของ BFIT ทีจะดําเนินธุรกิจในฐานะสถาบนัการเงินประเภทบริษัทเงินทุน ทียึดหลกัอนุรักษ์

นิยม (Conservative) โดยให้ความสาํคญักบัคณุภาพของสนิทรัพย์และสภาพคล่องมากกว่าการขยายตัวของธุรกิจ ซึงจะ

เห็นได้แนวทางหนงึจากการดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสียงในอัตราร้อยละ 48.21 ร้อยละ 44.93 และร้อยละ 

44.83 ในปี 2557 - 2558 และ 30 กนัยายน 2559 ซงึสงูกว่าอตัราทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดทีร้อยละ 8.00 อีกทัง

ยังคงสูงกว่าบริษัทอืนในธุรกิจเดียวกันทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการเปรียบเทียบ และเมือพิจารณาอัตรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของ BFIT ในปี 2556 – 30 กันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 5.01 – 5.82 

ซงึตํากว่าอตัราการคิดลดจากการคํานวณทีร้อยละ 11.92 

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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ดงันนั เพือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาเงินกองทุนส่วนทีเกินกว่าอัตราทีบริษัทอืนที

ใช้ในการเปรียบเทียบที BFIT ดํารงสดัส่วนอยู่ในปัจจุบัน เป็นกระแสเงินสดส่วนผู้ ถือหุ้น ณ 30 กันยายน 2559 โดยไม่

นําไปรวมในมลูค่าของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในการหารายได้ในอนาคต ทังนี รายละเอียดการพิจารณา

เงินสดสว่นเกินนนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาการดํารงอตัราสว่นเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที

มีการประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกบั BFIT และเพือให้เป็นไปตามหลกัการอนรัุกษ์นิยม (Conservative) ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้อ้างอิงการดํารงอตัราสว่นดังกล่าวของ TISCO ทีร้อยละ 19.60 และตังสมมติฐานการดํารงอัตราส่วนเงินกองทุน

ต่อสินทรัพย์เสียงของ BFIT ทีร้อยละ 20.00 ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2559 BFIT มีเงินสดส่วนเกินจํานวนประมาณ 

947.31 ล้านบาท (ณ 30 กันยายน 2559 BFIT มีเงินกองทุนตามกฎหมาย 1,710.35 ล้านบาท และมีสินทรัพย์เสียง 

3,815.18 ล้านบาท) ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําจํานวนดังกล่าวมารวมกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเงินปัน

ผลเพือคํานวณราคาหุ้ นสามัญของ BFIT โดยรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงของกลุ่มบริษัทจด

ทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบมีรายละเอียดดงันี 

 

อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงของบริษัทจดทะเบียน 

ทีมีการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ BFIT สําหรับการเปรียบเทียบ 
อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (ร้อยละ) 31 ธันวาคม 2558 31 กันยายน 2559 

KKP 16.54 18.80 

TISCO 17.94 19.60 

LHBANK 14.01 14.13 
 

สรุปประมาณการงบกําไรขาดทนุดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 

 ข้อมลูทเีกิดขนึจริง ข้อมลูประมาณการ 

หน่วย : ล้านบาท 2556A 2557A 2558A 
ม.ค.-ก.ย.

59A 
2559E 2560F 2561F 2562F 2563 2564 

รวมรายได้ดอกเบีย  334.50 301.10 261.16 183.65 241.90 231.58  236.86  242.33  248.14  254.31  

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย 142.00 105.56 103.78 52.08 68.81 72.40  74.56  76.80  79.10  81.47  

รายได้ดอกเบยีสุทธิ  192.50 195.54 157.38 131.57 173.09 159.19  162.30  165.53  169.05  172.84  
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการ 

6.23 6.81 6.99 5.30 7.47 7.71  7.96  8.23  8.51  8.82  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 3.79 17.60 17.44 1.87 (2.73) -  - - - - 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน
อนืๆ 

40.69 30.40 35.56 31.53 59.00 42.91  45.00  47.20  49.52  51.94  

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอนืๆ 

  ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนกังาน 61.20 63.15 63.77 43.91 63.19 65.72  68.35  71.08  73.93  76.88  

  ค่าตอบแทนกรรมการ 5.31 4.80 5.00 4.05 5.06 5.27  5.48  5.70  5.92  6.16  

  ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานที

และอปุกรณ์ 

12.09 12.31 13.56 10.04 13.58 13.83  15.24  15.52  15.80  17.41  

  ค่าภาษีอากร 5.89 6.23 4.87 3.47 4.61 4.38  4.48  4.58  4.69  4.81  

  ค่าใช้จ่ายอืน 15.79 17.37 10.18 7.10 9.51 8.72  8.96  9.20  9.46  9.74  

รวมค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงานอนืๆ 

100.27 103.86 97.38 68.57 95.96 97.92  102.50  106.08  109.81  115.00  

กําไร (ขาดทุน) จากการ
ดําเนินงานก่อนภาษี 

142.91 146.48 119.99 101.69 140.88 111.88  112.76  114.88  117.26  118.60  
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 ข้อมลูทเีกิดขนึจริง ข้อมลูประมาณการ 

หน่วย : ล้านบาท 2556A 2557A 2558A 
ม.ค.-ก.ย.

59A 
2559E 2560F 2561F 2562F 2563 2564 

ภาษีเงินได้ 40.26 50.32 21.53 13.07 13.00 22.38  22.55  22.98  23.45  23.72  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 102.65 96.16 98.46 88.62 127.88 89.50  90.20  91.90  93.81  94.88  

 

สรุปประมาณการกระแสเงินสดเงินปันผลจ่าย โดยแบ่งเป็น 2 กรณีตามทีได้กล่าวไว้ข้างต้น คือ กรณีจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 

70.00 ล้านบาทต่อปี ตามข้อมลูในอดีต และกรณีจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 95.00 ของกําไรสทุธิของปีก่อนหน้า เนืองจาก

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า BFIT มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้สงูกว่าอัตราการจ่ายในปัจจุบัน จากการ

ดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสนิทรัพย์เสยีง และอตัราสว่นสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่งต่อเงินรับฝาก และเงินทีได้จากการกู้ ยืมสงู

กว่าเกณฑ์ทีกําหนดค่อนข้างมาก โดยมีรายละเอียดประมาณการราคาหุ้น BFIT กรณีจ่ายเงินปันผลต่างๆ ดังแสดงไว้ในตาราง

ด้านลา่ง 

 

ประมาณการราคาหุ้น BFIT กรณีจ่ายเงนิปันผลในอัตราร้อยละ 95.00  
หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
กําไรสทุธิ 127.88 89.50 90.20 91.90 93.81 94.88 

เงินปันผลจ่าย   121.48 85.03 85.69 87.31 89.12 

Terminal value      823.93 
มูลค่าปัจจบัุนกระแสเงนิสดเงนิปันผล 790.43      
บวก เงินสดสว่นเกิน 947.31      
รวมมูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,737.74      
จํานวนหุ้น BFIT (ล้านหุ้น) 200.00      

ประมาณการราคาหุ้นสามัญของ BFIT 8.69      

 

ประมาณการราคาหุ้น BFIT กรณีจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 70.00 ล้านบาทต่อปี โดยไม่มีการเพิมขึนของเงินปันผล 

(Zero Growth Model) 

 ล้านบาท 

เงินปันผลจ่ายต่อปี 70.00 

อตัราคิดลด 11.92% 

มูลค่าปัจจบัุนกระแสเงนิสดเงนิปันผล 587.02 

บวก เงินสดสว่นเกิน 947.31 

รวมมูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,534.33 

จํานวนหุ้น BFIT (ล้านหุ้น) 200.00 

ประมาณการราคาหุ้นสามัญของ BFIT 7.67 

 

จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ BFIT ตามวิธีมูลค่าปัจจบัุนของเงินปันผลเท่ากับ 7.67 – 8.69 บาทต่อหุ้น ซึงอยู่

ในช่วงมลูค่ากรณีซือหุ้นจากนางสาวนริศรา กิจพิพิธที 8.20 บาทต่อหุ้น โดยตํากว่า 0.53 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.46 ถึงสงู

กว่า 0.49 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.98 ในขณะทีตํากว่ามูลค่ากรณีซือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายอืนที 10.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 17.24 – 26.95 หรือ 1.81 - 2.83 บาทต่อหุ้น และตํากว่ามูลค่ากรณีซือหุ้นจากการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ที 11.42 

คิดเป็นร้อยละ 23.91 – 32.84 หรือ 2.73 - 3.75 บาทต่อหุ้น  



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 

 65 

                                                  

สรุปเปรียบเทียบราคาประเมินหุ้น BFIT กับราคาในการเข้าทํารายการ 

วธิีการคาํนวณหาราคาหุ้น 
ราคาประเมิน 

โดย IFA 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินโดย IFA 
สูงกว่า (ตํากว่า) ราคาทาํรายการ (ร้อยละ) 

กรณีซือจาก 
น.ส.นริศรา กจิพพิธิ
ท ี8.20 บาทต่อหุ้น 

กรณีซือจาก 
ผู้ถือหุ้นรายอนื 

ท ี10.50 บาทต่อหุ้น 

กรณีซือหุ้นจากการทาํ
คาํเสนอซือหลักทรัพย์ 
ท ี11.42 บาทต่อหุ้น 

1. วิธีมลูค่าตามบญัชี 10.40 26.83 (0.95) (8.93) 

2. วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี 10.48 27.80 (0.19) (8.23) 

3. วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนมลูค่าตลาด     

- วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี 12.28 – 13.68 49.76 – 66.83 16.95 – 30.29 7.53 – 19.79 

- วิธีอตัราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิต่อหุ้น 5.44 – 6.35 (22.56) – (33.66) (39.52) – (48.19) (44.40) – (52.36) 

4. วิธีมลูค่าหุ้นตามราคาตลาด 9.79 – 11.26 19.39 – 37.32 (6.76) - 7.24 (1.40) – (14.27) 

5. วิธีมลูค่าปัจจบุนัของเงินปันผล 7.67 – 8.69 (6.46) – 5.98 (17.24) – (26.95) (23.91) – (32.84) 

 

สรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ BFIT โดยทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีต่างๆ นนั จะมีข้อดี และข้อด้อยทีแตกต่างกนั โดยการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าตามบัญชีและ

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเป็นการคํานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึง โดยไม่ได้คํานึงถึงศักยภาพในการเติบโต

และความสามารถในการดําเนินงานในอนาคต  

  

วิธีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล แม้ว่า BFIT จะจ่ายเงินปันผลในมูลค่าเท่ากันในช่วง 3 ปีทีผ่านมา แต่การจ่ายเงินปันผลใน

อนาคตนัน จะต้องพิจารณาผลการดําเนินงานในอนาคตของ BFIT การลงทุนในตราสารต่างๆ รวมถึงการดํารงอัตราส่วน

เงินกองทนุให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องประกอบด้วย ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาว่าวิธีมูลค่าปัจจุบัน

ของเงินปันผลไม่เหมาะสมกบัการประเมินมลูค่าหุ้นของ BFIT 

 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด แม้ว่าหุ้นของ BFIT อาจจะมีสภาพคล่องไม่มากนัก แต่วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดนันสามารถ

สะท้อนถงึอปุสงค์และอปุทานของหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยนกัลงทนุ จากการพิจารณารับรู้ข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้อง 

คาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท สภาวการณ์ของตลาดและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมประกอบ  

 

การประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูค่าตลาด ทงัวิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสทุธิต่อหุ้น และวิธีอัตราส่วนราคาต่อ

มูลค่าตามบัญชี จะมีข้อจํากัดในด้านความแตกต่างของบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ ขนาดของธุรกิจ นโยบายในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยไม่ได้คํานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต โดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นจะ

พิจารณาถงึความสามารถในการทํากําไร ณ ขณะใดขณะหนึง โดยไม่คํานึงถึงมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัท ในขณะที แม้ว่าการ

ประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี จะมีข้อจํากัดในด้านความแตกต่างของบริษัทจดทะเบียนทีนํามา

เปรียบเทียบ แต่วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีได้พิจารณามูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินส่วนใหญ่ของบริษัทที เป็น

สินทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง สินทรัพย์ และหนีสินทางการเงิน เช่น เงินลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุน ตราสารหนี เงินให้สินเชือ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินรับฝาก ซงึได้ปรับปรุงมลูค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าตลาด (Mark to Market) รวมถึงมี

การตงัสาํรอง และด้อยค่าต่างๆ ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทังยังมีการสะท้อนมูลค่าของนักลงทุนจาก

อตัราสว่นทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีทีเหมาะสมในการประเมินมูลค่า

หุ้น BFIT คือ วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี และวิธีราคาตลาด โดยช่วงราคาทีเหมาะสมสําหรับหุ้นสามัญของ 
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BFIT เท่ากับ 9.79 - 13.68 บาทต่อหุ้น ซึงราคาในการเข้าทํารายการกรณีการซือหุ้นจากนางสาวนริศรา กิจพิพิธที 8.20 

บาทต่อหุ้น จากผู้ถอืหุ้นรายอืนที 10.50 บาทต่อหุ้น และกรณีซือหุ้นจากการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ที 11.42 บาทต่อ

หุ้น ตํากว่าถงึอยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสมทีประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ  

 

1.3.2 ความเป็นธรรมของเงอืนไขในการเข้าทํารายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเงือนไขการเข้าทํารายการจากบันทึกข้อตกลงระหว่าง SAWAD กับตัวแทนรวบรวมหุ้น

สญัญาจะซือจะขายหุ้น BFIT กับตัวแทนรวบรวมหุ้น และสรุปเงือนไขสําคัญของการทําคําเสนอหลกัทรัพย์หุ้นส่วนทีเหลือ

ทงัหมดของ BFIT ซงึมีรายละเอียดตามทีปรากฏในสว่นที 1 ข้อ 1.1.2 รายงานฉบบันี  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า 

o เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดบางข้อของสญัญาฉบบัดงักล่าว เป็นเงือนไขทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ได้มา

ซงึสนิทรัพย์ทีมีสภาพทีคาดหมายไว้ก่อนการเข้าทํารายการ เช่น การกําหนดเงือนไขบังคับก่อนการเข้าทํารายการว่า 

ตังแต่วันทีมีการเข้าทําสัญญาจะซือจะขายหุ้ น จนถึงวันทีซือขายหุ้ นเสร็จสมบูรณ์ จะต้องไม่มีเหตุการณ์หรือการ

เปลียนแปลงใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สินของ BFIT อย่างมี

นยัสาํคญั  

o ทีเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดบางข้อเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น  กําหนดให้การเข้าซือ

หุ้น BFIT และการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทงัหมดของ BFIT ต้องได้รับอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  กําหนดให้ SAWAD ดําเนินการ

ทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ตามขนัตอนและระยะเวลาตามประกาศเข้าถือการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการและ

กฎเกณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้อง  

o เงือนไขในการซือขายหุ้นเป็นเงือนไขปกติในการซือขายหุ้นทีคู่สญัญาสามารถตกลงร่วมกนัด้วยความสมคัรใจ เช่น การให้

ค่าตอบแทนในการทําหน้าทีรวบรวมหุ้นแก่ตวัแทนรวบรวมหุ้น  การซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายบนกระดานซือขายราย

ใหญ่ (Big Lot Transaction) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทฯ จะกําหนดต่อไป การชําระมลูค่าหุ้นแก่กลุม่ผู้ขายเป็นเงินสด 

  

ด้วยเหตผุลทีกลา่วมาข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงือนไขในการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคํา

เสนอซือหลักทรัพย์มีความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินเห็นว่า SAWAD อาจมีความเสียงทีจะได้รับ

ผลกระทบจากเงือนไขในบนัทกึข้อตกลงกบัตวัแทนรวบรวมหุ้นที SAWAD ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ตัวแทนรวบรวม

หุ้นทกุประการ ในกรณีทีตวัแทนรวบรวมหุ้นได้รับความเสยีหายใดๆ จากการทําหน้าทีดงักลา่ว  
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ส่วนที 2  สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของการซือหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. เป็นการลงทุนในกิจการทีมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเป็นธุรกิจทีเอือประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของ

กลุม่บริษัทฯ โดยกลุม่ SAWAD และ BFIT สามารถนําศักยภาพและ/หรือข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกิจของตนมา

ประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้โครงสร้างกิจการของกลุม่ SAWAD ตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึง

เป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของกลุ่ม SAWAD และ BFIT มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนืองไปในอนาคต 

โดยประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกนัทีจะเกิดขนึภายหลงัการเข้าทํารายการ เช่น เพิมความ

หลากหลายและความครบวงจรของผลิตภัณฑ์สินเชือและ/หรือบริการทางการเงินของกลุ่ม SAWAD ในอนาคต เพิม

ทางเลอืกในการจดัหาแหลง่เงินทนุในการประกอบธุรกิจของกลุม่ SAWAD จากเงินรับฝากจากประชาชนของ BFIT ซึงมี

ต้นทนุตํากว่าเมือเทียบกบัต้นทนุจากแหลง่เงินทนุอืน  เพิมช่องทางการให้บริการและการเข้าถึงลกูค้าเป้าหมายสําหรับ

ธุรกิจของ BFIT ทีจะดําเนินการแทนกลุ่ม SAWAD ในอนาคต (อันได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชือแบบมีหลกัประกันบาง

ประเภทของ SAWAD และธุรกิจให้บริการสนิเชือสว่นบุคคลของเงินสดทันใจ) ผ่านจํานวนสาขาของกลุ่ม SAWAD ทีมี

อยู่ทวัประเทศและการให้บริการงานสนบัสนนุธุรกิจจากบคุลากรทีมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการทําปฏิบัติ

หน้าทีในธุรกิจสนิเชือของกลุม่ SAWAD เป็นต้น ทงันี การประสานความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าวจะส่งผลให้ SAWAD 

ในฐานะบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดีจากการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท

ร่วม (รวมถงึ BFIT) ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีวางไว้จากการเข้าทํารายการในครังนี  ซงึผู้บริหารของบริษัทฯ เห็น

ว่าผลประโยชน์จากการได้มาซงึหุ้น BFIT และการให้บริการสินเชือบางประเภทผ่าน BFIT แทนการดําเนินการเองของ 

SAWAD ทงัจากการขยายฐานเงินให้สนิเชือได้มากขนึ และจากต้นทนุทางการเงินทีตําลงมีความคุ้มค่า แม้ว่า SAWAD 

ต้องเสยีโอกาสในการดําเนินธุรกิจสนิเชือแบบมีหลกัประกนับางประเภทให้แก่ BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ภายหลงัการเข้าทํารายการ  

2. เป็นการลงทุนในกิจการทีมีฐานะการเงินดีและมีผลประกอบการกําไร ประกอบกับมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 

(จากการมีใบอนญุาตประกอบธุรกิจให้บริการด้านเงินทนุและบริการทางการเงิน5 หลายประเภทมากกว่ากลุ่ม SAWAD 

รวมถงึการดํารงอตัราสว่นต่างๆ ทีสงูกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย BFIT จึงมีศักยภาพเพียงพอในการขยาย

สนิเชือและการลงทุนทีอาจมีขึนในอนาคตได้ รวมถึงการมีต้นทุนทางการเงินตํากว่าต้นทุนทางการเงินของ SAWAD) 

เอือให้กลุม่บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุตามเป้าหมายทีวางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง หากแผนงานใน

การประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ SAWAD ทีจะเกิดขึนจากการปรับโครงสร้าง

กิจการของกลุม่ SAWAD ภายหลงัการได้มาซงึหุ้น BFIT อนัได้แก่ ขยายการประกอบธุรกิจของ BFIT ไปยังธุรกิจสินเชือ

แบบมีหลกัประกนับางประเภท และสนิเชือสว่นบคุคล ประสบผลสาํเร็จตามแผนงานทีวางไว้ 

3. ทําให้กลุ่ม SAWAD สามารถเริมต้นธุรกิจและให้บริการทางการเงินประเภทใหม่ๆ ทียังไม่มีการให้บริการในปัจจุบัน  

เช่น บริการรับฝากเงิน  สินเชือธุรกิจ สินเชือสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงดําเนินการโดย BFIT 

                                                             
5  BFIT ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั ตามใบอนญุาตเลขที 8/2516 ให้ประกอบธรุกิจเงินทนุ 4 ประเภท คือ กิจการเงินทุนเพือการ

พาณิชย์ กิจการเงินทนุเพือการพฒันา กิจการเงินทุนเพือการจําหน่ายและการบริโภค และกิจการเงินทุนเพือการเคหะ รวมทังได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธรุกิจเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
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รวมทงั เพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจและบริการทางเงินใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึน เมือเทียบกับ

การทีกลุม่ SAWAD ดําเนินการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจและให้บริการทางการเงินต่างๆ จากหน่วยงานกํากับดูแลที

เกียวข้อง และเริมต้นผลติภัณฑ์หรือบริการทางการเงินประเภทใหม่ๆ ด้วยตนเอง เนืองจาก BFIT มีความพร้อมในการ

ประกอบธุรกิจทงัด้านใบอนญุาตประกอบธุรกิจเงินทนุ บคุลากร ฐานลกูค้า ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทัง

มีชือเสยีงเป็นทีรู้จักของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในระดับหนึง เนืองจาก BFIT ดําเนินธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงิน

ต่างๆ มายาวนานอย่างต่อเนือง (ก่อตงักิจการเมือปี 2515) 

4. สร้างภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือในการให้บริการสินเชือประเภทต่างๆ และ/หรือบริการทางการเงินอืนๆ ของกลุ่ม 

SAWAD ทีบางส่วนจะดําเนินการโดย BFIT ในอนาคต (ซึง BFIT เป็นสถาบันการเงินทีได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทังมีฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานทีดีในช่วงทีผ่านมา) ให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอืนซึงเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ และรองรับต่อแผนงาน

ขยายธุรกิจให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ ทงัในประเทศและภูมิภาคอาเซียนของกลุม่ SAWAD ในอนาคต 

5. การพิจารณาให้ BFIT อนัเป็นสถาบนัการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัและอยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซงึปัจจบุนัมีการดํารงคณุสมบติัและดําเนินธุรกิจตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ

หน่วยงานภาครัฐทีกํากบัดแูลและเกียวข้องอยู่แล้ว  เป็นผู้ให้บริการสนิเชือแบบมีหลกัประกนัและสนิเชือส่วนบุคคล ของ

กลุ่ม SAWAD ต่อไปในอนาคต แทน SAWAD และเงินสดทันใจ ซึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเงินทีมิใช่สถาบันการเงิน 

(Non-bank) จะเป็นแนวทางหนงึในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เพือลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนหากมีการออก

หรือเปลียนแปลงข้อกฎหมายเพือควบคุมการดําเนินธุรกิจดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจการเงินทีมิใช่สถาบันการเงิน 

(Non-bank) ทีอาจเกิดขนึในอนาคต  

6. ราคาในการซือหุ้น BFIT สงูสดุ (ผ่านการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์) ที 11.42 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสม ซึง

ประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและวิธีราคาตลาดของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ทีเท่ากับ 9.79 - 

13.68 บาทต่อหุ้น ทงันี รายละเอียดการประเมินมลูค่าหุ้น BFIT  ปรากฎในสว่นที 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบัน ี

7. เงือนไขการเข้าทํารายการตามทีระบใุนสญัญาจะซือจะขายมีความเหมาะสม โดยมีเงือนไขทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ ให้ได้มาซึงสินทรัพย์ซึงมีสภาพเป็นไปตามทีคาดหมายไว้ก่อนการเข้าทํารายการ ขณะทีเงือนไขและ/หรือ

ข้อกําหนดบางประการเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น การเข้าทํารายการต้องได้รับอนุมัติ

จากทีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง สาํหรับเงือนไขในการซือขายหุ้นเป็นเงือนไขปกติในการซือขายหุ้นทีคู่สญัญาสามารถตกลงร่วมกันด้วยความ

สมัครใจ เช่น การให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ทําหน้าทีรวบรวมหุ้นแทน SAWAD อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาทางการเงินเห็นว่า

SAWAD อาจมีความเสยีงทีจะได้รับผลกระทบจากเงือนไขในบนัทกึข้อตกลงกับตัวแทนรวบรวมหุ้นที SAWAD ยินยอม

รับผิดชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้นทุกประการ ในกรณีทีตัวแทนรวบรวมหุ้ นได้รับความเสียหายใดๆ จาก

การทําหน้าทีดงักลา่ว  
 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัตกิารซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ทังหมดใน BFIT อย่างไรก็ตาม การ

เข้าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทํา

รายการ ดงัน ี

1. ความเสยีงที SAWAD จะไม่ได้รับประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการเพิมสดัส่วน

การถือหุ้นใน BFIT ตามทีคาดการณ์ไว้ ในกรณี SAWAD ไม่ได้มาซึงหุ้น BFIT จากการทําคําเสนอซือ หรือได้มาใน

สดัส่วนไม่เพียงพอให้สามารถควบคุมทิศทางการดําเนินธุรกิจในเรืองทัวไปและ/หรือในเรืองทีมีความสําคัญของ BFIT 
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เพือปรับเปลยีนนโยบาย แผนธุรกิจ การบริหารจดัการในด้านต่างๆ ของ BFIT ให้สอดรับกับแผนงานของ SAWAD ในการ

ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่ม SAWAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากผู้ ถือหุ้นส่วนทีเหลือของ BFIT 

เล็งเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของ BFIT ภายหลัง BFIT เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจสินเชือแบบมี

หลกัประกันบางประเภทและสินเชือส่วนบุคคลแทนกลุ่ม SAWAD ในอนาคต หรือหากราคาในการทําคําเสนอซือหุ้ น 

BFIT ทีไม่เกิน 11.42 บาทต่อหุ้ น ตํากว่าราคาหุ้ น BFIT ทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงการทําคําเสนอซือ

หลกัทรัพย์สว่นทีเหลอืของ BFIT ทงัหมด  
 

นอกจากนี ภายหลงัจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ SAWAD เสร็จสิน SAWAD จะมีรายได้จากผลการดําเนินงานของ

บริษัทย่อยอืนในปัจจบุนั เช่น รายได้ของศรีสวสัดิ  2014 จากรายได้ดอกเบียจากสว่นสนิเชือแบบมีหลกัประกนับางประเภท

และรายได้ค่าบริการตวัแทนสนิเชือทีให้บริการแก่ BFIT และบริษัทอืนในกลุม่ SAWAD  รายได้ของเงินสดทนัใจจากรายได้

ดอกเบียจากสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ (Nano Finance)  ขณะทีรายได้ดอกเบียจากส่วนสินเชือทีมี

หลกัประกนับางประเภท (ทีไม่ทบัซ้อนกบัศรีสวสัดิ  2014) และสนิเชือสว่นบคุคล ซงึ SAWAD จะให้ BFIT เป็นผู้ ดําเนินการ

ต่อไปในอนาคตนนั SAWAD จะได้รับผลตอบแทนผ่านการถือหุ้นของ BFIT ตามสดัสว่นการถือหุ้นภายหลงัเสร็จสนิการทํา

คําเสนอซือหลกัทรัพย์แม้ว่า SAWAD จะได้รับค่าบริการจากการเป็นตัวแทนสินเชือ และค่าบริการอืนๆ ผ่านการบริการ

เพิมเติม อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุทีรายได้จากการให้สินเชือทีมีหลักประกันบางประเภทของ BFIT ซึงจะเริมต้นให้บริการ

ภายหลังการเข้าทํารายการในครังนี ยังมีความไม่แน่นอนขึนอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจของ BFIT และ 

SAWAD และปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจทีจะเกิดขนึในอนาคต ดงันนั SAWAD อาจมีความเสียงทีจะได้รับผลตอบแทนจาก

การเพิมสดัส่วนการลงทุนใน BFIT และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม SAWAD น้อยกว่าเมือเทียบกับ

ผลตอบแทนและ/หรือโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ทีกลุม่ SAWAD อาจจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจต่อไปด้วยตนเอง  
 

อย่างไรก็ดี เนืองจากการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นการดําเนินการตามเงือนไข

การอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริษัทฯ ซือหรือมีไว้ซงึหุ้นของ BFIT เกินร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้น

ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด และเป็นแนวทางหนึงในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจของ SAWAD หากมีการออกหรือ

เปลยีนแปลงข้อกฎหมายเพือควบคมุการดําเนินธุรกิจสนิเชือประเภทต่างๆ ในอนาคต อีกทงั ผู้บริหารของ SAWAD เชือมนั

ว่า ด้วยแผนงานของ SAWAD ในการขยายธุรกิจของ BFIT โดยใช้ข้อได้เปรียบทางธุรกิจของทังสองกิจการ จะมีส่วนช่วย

สนบัสนนุให้ธุรกิจของ BFIT มีโอกาสเติบโตเพิมขึนในอนาคต และส่งผลให้ SAWAD มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดีจาก

การลงทนุจาก BFIT และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่ SAWAD โดยรวมในระยะยาว  
 

2.  เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต เนืองจากการเพิมขึน

ของภาระหนีสนิและค่าใช้จ่ายดอกเบียจากการกู้ ยืมเงินของ SAWAD เพือใช้ชําระค่าหุ้น BFIT ทังนีกรณี SAWAD ได้หุ้น

จากกลุ่มผู้จะขายครบถ้วนและผู้ ถือหุ้น BFIT ส่วนทีเหลือทังหมดตอบรับคําเสนอซือ ซึงจะมีมูลค่าการเข้าทํารายการ

จํานวน 1,980.25 ล้านบาท (รวมค่าตอบแทนจ่ายให้แก่ตัวแทนรวบรวมหุ้นและค่าธรรมเนียมในการซือขายทีเกียวข้อง) 

จะส่งผลให้ SAWAD มีหนีสินรวมเพิมขึนเป็นจํานวน 14,914.90 ล้านบาท โดยเป็นหนีสินทีมีภาระดอกเบีย จํานวน 

14,333.86 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเพิมขึนเป็นประมาณ 2.40 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 รวมถงึผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีทีมูลค่าการได้มา

ซงึหุ้น BFIT ในครังนี สงูกว่ามลูค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีสินของ BFIT ณ วันทําการซือขาย โดยหากภายหลงัการ

เข้าทํารายการ ผลการดําเนินงานของ BFIT ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทําการประเมินการ
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ด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าวในภายหลงั ซึงจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต ทังนี 

SAWAD อาจได้รับผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยมในกรณีมีสดัส่วนการถือหุ้น BFIT ภายหลงัการเข้าทํารายการ

ประมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 54.73 โดยในกรณี SAWAD ถือหุ้น BFIT ร้อยละ 100.00 จะเกิดค่าความนิยม

ประมาณ 104.49 ล้านบาท (คํานวณจากมลูค่าการเข้าทํารายการรวม 1,980.25 ล้านบาท ประกอบด้วยมูลค่าการซือหุ้น 

BFIT จากกลุม่ผู้ขายและการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องและค่าตอบแทนสําหรับตัวแทนรวบรวมหุ้น)  

โดยผู้บริหาร SAWAD เห็นว่าส่วนของราคาซือทีสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสทุธิของ BFIT นัน เป็น

มูลค่าของใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเงินทุน และเห็นว่าค่าความนิยมจํานวนดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่องบการเงินรวมของ SAWAD ทงันี เนืองจากบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหนีสนิของ BFIT ทงัทีมีตวัตน และไม่มีตวัตน ณ วนัทําการซือขาย ซงึมลูค่าของค่าความนิยมอาจแตกต่างจากจํานวน

ดังกล่าว อย่างไรก็ดี กรณี SAWAD ได้มาซึงหุ้น BFIT ร้อยละ 26.51 จากกลุ่มผู้ขายและไม่มีผู้ ถือหุ้น BFIT ตอบรับคํา

เสนอซือหลกัทรัพย์ ซงึสง่ผลให้ SAWAD ถือหุ้น BFIT รวมร้อยละ 36.35 ภายหลงัการเข้าทํารายการนัน จะเกิดกําไรจาก

การต่อรองราคาซือประมาณ 28.95 ล้านบาท (คํานวณจากมลูค่าการเข้าทํารายการรวม 522.49 ล้านบาท ประกอบด้วย

มลูค่าการซือหุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย  ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการซือหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย และค่าตอบแทนสําหรับตัวแทน

รวบรวมหุ้น) เนืองจากราคาซือเฉลยีตํากว่ามลูค่าตามบญัชี ซึงจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน (รายละเอียดเพิมเติมปรากฏ

ในสว่นที 1 ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบัน)ี 
 

3. ความเสียงทีบริษัทฯ จะมิได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนเพิมเติมใน BFIT ตามทีคาดการณ์ไว้ เนืองจากผลการ

ดําเนินงานของ BFIT ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ จากปัจจยัต่างๆ เช่น  

o การลดลงของจํานวนเงินรับฝาก ซงึเป็นหนงึในแหล่งเงินทุนทีสําคัญของการให้บริการสินเชือของ BFIT ในปัจจุบัน

และเพือรองรับการขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต  (ได้แก่ สินเชือแบบมีหลักประกันและสินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มี

หลกัประกนั ซงึ BFIT จะดําเนินการต่อไปแทน SAWAD และเงินสดทนัใจ) อันเป็นผลจากการลดลงของจํานวนเงิน

ฝากของบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันในอนาคต ภายหลัง SAWAD เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ BFIT  หรือ

ผลกระทบจากการทยอยปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก ตามการประกาศพระราชกฤษฏีกากําหนดจํานวนเงินฝากที

ได้รับการคุ้มครองเป็นการทวัไป พ.ศ.2559 เมือวนัที 7 กรฏาคม 2559  ซงึอาจสง่ผลให้ผู้ฝากเงินพิจารณาเลือกฝาก

เงินกบัสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ และ/หรือผู้ฝากเงินรายใหญ่อาจแบ่งสดัส่วนเงินฝากไปยังสถาบันการเงินหลาย

แห่ง เพือลดความเสยีงในการสญูเสยีเงินฝาก อย่างไรก็ดี ในช่วงทีผ่านมา บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันดังกล่าว

มีการฝากเงินกบั BFIT มาอย่างต่อเนือง  

o พอร์ตสนิเชือแบบมีหลกัประกนับางประเภทและสนิเชือสว่นบคุคลจากลกูค้ารายใหม่ ซงึ BFIT จะเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจ

ดังกล่าวต่อไปในอนาคต (แทน SAWAD และเงินสดทันใจ ซึงเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจดังกล่าวในปัจจุบัน) ไม่เติบโต

เพิมขนึตามแผนงานทีคาดไว้  

ซงึกรณีดงักลา่วอาจเกิดขนึได้จากหลายสาเหต ุเช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจในประเทศ ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีอาจ

รุนแรงเพิมขนึในอนาคต การเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด เป็นต้น  
 

4.     เพิมภาระหน้าทีของ SAWAD ในฐานะบริษัทแม่ (Holding Company) ในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทอืนๆ 

ในกลุม่ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มและประกาศอืนๆ ทีเกียวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เช่น การตงัสาํรองค่าเผือหนีสงสยัจะสญู การประเมินความเพียงพอของระดับเงินกองทุนและสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน การรายงานนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม และการกําหนดนโยบายการบริหารความเสียงภายในด้าน
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ต่างๆ รวมถงึการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น  นอกจากนี  การเข้าลงทุนเพิมเติมใน BFIT 

ซึงดําเนินธุรกิจบางส่วนคล้ายคลึงกับ SAWAD ส่งผลให้กลุ่ม SAWAD มีความเสียงจากการประกอบธุรกิจให้บริการ

สนิเชือและบริการทางการเงินต่างๆ เพิมขนึ ซงึกรณีกลุม่ SAWAD ไม่สามารถประเมินและ/หรือจัดให้มีระบบการควบคุม

และป้องกนัความเสยีงต่างๆ ในการประกอบธุรกิจทีมีประสิทธิภาพได้อย่างเพียงพอ ย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานของกลุม่ SAWAD ในอนาคตได้  
 

อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของ SAWAD ร่วมกบัทีปรึกษาทางการเงินของ SAWAD ได้ร่วมจดัทําประมาณการทางการเงินของ

กลุม่ธุรกิจทางการเงินในช่วง 3 ปีข้างหน้า ทงัในระดบั Solo Basis (BFIT) และ Full Consolidation Basis (บริษัททังหมด

ในกลุม่ SAWAD) เพือประเมินถงึผลกระทบในเบืองต้นต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุม่ SAWAD และคาด

ว่าการปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ข้างต้น จะไม่สง่ผลกระทบต่อการขยายธุรกิจของกลุ่ม SAWAD อีกทัง ยังช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม 

SAWAD มีการกํากบัดแูลกิจการทีดี มีฐานะการเงินทีแข็งแกร่งขนึและมีความเสยีงจากการดําเนินงานลดลง ประกอบกับ

หาก BFIT จะเริมดําเนินการขยายธุรกิจสินเชือประเภทอืนเพิมเติมจากสินเชือทีมีการให้บริการอยู่ในปัจจุบันแล้ว 

แผนงานดงักลา่วต้องผ่านการประเมินความพร้อมก่อนให้บริการจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

5.  ความเสียงที SAWAD จะไม่ได้มาซึงหุ้น BFIT ครบตามจํานวนร้อยละ 26.51 ที SAWAD ได้คาดหมายไว้ อันมีสาเหตุจากผู้

ถือหุ้นอืนอีก 4 รายทงัหมดหรือผู้ ถือหุ้นบางราย โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้น 2 ราย ซึงมีข้อตกลงทีกระทํากันด้วยวาจา (อันได้แก่ นาย

สมยศ วินิจฉัยกุล และนายธนิตย์ เศรษฐีกุล) ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการขายหุ้น BFIT ให้แก่ SAWAD ตามทีได้ตกลงกับ

ตวัแทนรวบรวมหุ้น โดยหากเกิดกรณีดงักลา่ว SAWAD จะได้หุ้น BFIT เพิมจากตวัแทนรวบรวมหุ้นอีกเพียงร้อยละ 9.81  
 

6. ความเสยีงทีบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากเงือนไขในบนัทกึข้อตกลงกบัตวัแทนรวบรวมหุ้นที SAWAD ยินยอมรับผิดชดใช้

ค่าเสยีหายให้แก่ตวัแทนรวบรวมหุ้นทุกประการ ในกรณีทีตัวแทนรวบรวมหุ้นได้รับความเสียหายใดๆ จากการทําหน้าที

ดงักลา่ว และตวัแทนรวบรวมหุ้นอาจรียกร้องให้บริษัทฯ ซือหุ้น BFIT ร้อยละ 9.81 ตามเงือนไขของบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 
 

7. บริษัทฯ และ BFIT อาจมีความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจลดลง เนืองจากทังสองกิจการมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซงึมีหน้าทีต้องปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น กรณีที BFIT 

ซงึมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ หรือกรณีการทํารายการทีเกียว

โยงกัน ซึงกรณีทีมูลค่าและขนาดของรายการเกินกว่าเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด (โดย

พิจารณามลูค่าและขนาดรายการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ BFIT) อาจส่งผลให้ต้องมีการขอ

อนมุติัการทํารายการจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นของทงัสองกิจการ 
 

8. กรณีผู้ ถือหุ้นสว่นทีเหลอืทงัหมดของ BFIT ตอบรับคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อันเป็นผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 

100.00 ใน BFIT จะสง่ผลให้ BFIT มีความเสยีงในการดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เนืองจากมีการกระจายการถือ

หุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การดํารงสถานะ

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2554 ทีกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดํารงคุณสมบัติเรืองการกระจาย

การถือหุ้น โดยต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 15.00 ของทนุชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ซึงอาจทําให้ SAWAD จําเป็นต้องเพิกถอน BFIT ออกจากการ

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระบุ ภายหลงัเสร็จ

สนิการทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ กรณี SAWAD มีสดัส่วนการถือหุ้น BFIT เกินกว่าร้อยละ 85.00 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ว
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ทังหมด SAWAD คาดว่าจะใช้วิธีการจําหน่ายหุ้น BFIT ทีถือโดย SAWAD ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือให้ BFIT มี

คณุสมบติัเรืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง  
 

9. ความเสยีงทีบริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าทํารายการได้ และต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการโดยสญู

เปลา่ ในเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการไม่บรรลผุลสําเร็จ เช่น การเข้าทํารายการไม่ได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือ

หุ้นของ SAWAD ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

หรือเกิดเหตกุารณ์หรือการเปลยีนแปลงใดๆ ทีอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สิน

ของ BFIT อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนถึงวันทีซือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผู้บริหารของ SAWAD เห็นว่า

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการไม่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ เมือเทียบกับประโยชน์ทีบริษัทฯ จะ

ได้รับจากการเข้าทํารายการ 

 

การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุติัสาํหรับการทํารายการในครังน ีอยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือหุ้น

ควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆที

เกียวข้องกบัการเข้าทํารายการดังกล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม 
 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์

ข้อมลูต่างๆ ดงัทีได้กลา่วมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียง

ธรรม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 
 

ทงัน ีการให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังข้อ

สมมติฐานว่าข้อมลูดงักลา่วข้างต้นมีความถกูต้องและเป็นจริง ดงันนั หากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง 

และ/หรือมีการเปลยีนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัในอนาคต อาจสง่ผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นในครังน ีด้วยเหตนุีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่อาจยืนยนัถงึผลกระทบจากปัจจยัดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทงั ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านนั และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้เป็น

การรับรองผลสาํเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถงึผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบับริษัทฯ  

   

 ขอแสดงความนบัถือ 

             

(นางดวงใจ  หลอ่เลศิวิทย์)             (น.ส.จิรยง อนมุานราชธน) 

                                                                              หุ้นสว่นบริหาร                             หุ้นสว่นผู้จดัการและ 

            ผู้ควบคมุการปฏิบติังาน         

      บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลทัวไปบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 1979 จาํกัด (มหาชน) 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตังขึนโดยครอบครัวแก้วบุตตา เมือปี 2522 เพือประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือในรูปแบบสินเชือจํานํา

ทะเบียนรถแก่ลกูค้าในพืนทีจังหวัดเพชรบูรณ์ หลงัจากจัดตังถึงปี 2543 ได้ขยายธุรกิจเพือให้บริการแก่ลกูค้าทียังมีความ

ต้องการบริการทางการเงินแต่ไม่มีโอกาสรับบริการจากธนาคารและสถาบนัการเงิน โดยการเปิดสาขาเพิมเติมในจงัหวดัต่างๆ  
 

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการสินเชือในรูปแบบสินเชือจํานําทะเบียนรถ สินเชือประเภททีอยู่อาศัย ผ่านสาขา

ทงัหมดรวม 2,027 สาขา (ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2559) ภายใต้เครืองหมายบริการ/ชือทางการค้า “มีบ้าน มีรถ เงินสด

ทนัใจ” ด้วยจดุเด่นทีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนุมัติสินเชือแบบเบ็ดเสร็จ และการเข้าถึงลกูค้าอย่าง

ใกล้ชิดโดยให้บริการแก่ลกูค้ารายย่อยทัวไปในภูมิภาคต่างๆ ทังในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในทุก

ภูมิภาคของประเทศ  
 

ความเป็นมาและพฒันาการทีสาํคญัสรุปได้ดงัน ี
 

ปี 2550 ขายธุรกิจเดิมซงึรวมถงึสาขาและเครืองหมายบริการให้แก่ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมรายหนงึ 

ปี 2551 จัดตังบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (เดิมชือ บริษัท พีวีแอนด์เคเคเซอร์วิส 2008 จํากัด) ด้วยทุนจด

ทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมิได้ไม่มีการประกอบธุรกิจในช่วงแรกของการจดัตงั 

ปี 2552 ซือบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ จํากัด (“SP”) (เดิมชือ บริษัท พาวเวอร์ 99 จํากัด) ซึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับจ้าง

จดัเก็บหนีและบริการสนิเชือจํานําทะเบียนรถ ต่อมา SP ขยายธุรกิจรับจ้างจัดเก็บหนีและบริการสินเชือ และเพิม

สาขาเป็น136 สาขา 

ปี 2553 – 

2554 

o บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 5.00 ล้านบาท และเริมดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชือจํานํารถทุก

ประเภท รวมถงึการให้บริการสนิเชือประเภททีอยู่อาศยั ภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสดทนัใจ”  

o ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่โดยบริษัทฯ ซือบริษัท 2 บริษัท ทีไม่มีการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 

 บริษัท ศรีสวสัดิ พาวเวอร์ 1982 จํากดั (“SP 1982”) (เดิมชือบริษัท เค.พี.เอ็น.โฮลดิง จํากดั)  

 บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั (“เงินสดทนัใจ”) (เดิมชือ บริษัท เจ.ดี.ที.มนันี เซอร์วิส จํากดั)  

o บริษัทฯ เพิมทนุจดทะเบียนชําระแล้ว เป็น 200.00 ล้านบาท  

o รับโอนธุรกิจเดิมจาก SP ด้วยการซือและรับโอนบัญชีลูกหนีเงินกู้ ยืมและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือมา

ดําเนินการทีบริษัทฯ และที SP 1982  

o ขยายสาขาเพิมเป็น 265 สาขา ในสนิปี 2554 

ปี 2555 บริษัทฯ เพิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 200.00 ล้านบาท เป็น 750.00 ล้านบาท 

ปี 2556 ทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครังที 1/2556 เมือวันที 31 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติให้แปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชนจํากดั  เปลยีนแปลงมลูค่าหุ้นทีตราไว้ จากเดิมมลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นทีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพิมทนุจดทะเบียนจาก 750.00 ล้านบาท เป็น 1,000.00 ล้านบาท โดยการเพิมทุนจํานวน 

250.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 250 ล้านหุ้น และจัดสรรเพือเสนอขายแก่ประชาชนทัวไปเป็นครังแรก (Initial Public 

Offering)  

ปี 2557 o บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทวัไปเป็นครังแรก จํานวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 
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บาท ในราคาขายหุ้นละ 6.90 บาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วเป็น 1,000.00 ล้าน

บาท (หุ้นสามญัจํานวน 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์เมือวนัท ี2 พฤษภาคม 2557 และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นสามญัจํานวน 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าทีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และเริมทําการซือขายได้เมือวนัท ี8 พฤษภาคม 2557  

o บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน สําหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้

ลงทนุรายใหญ่ มลูค่า 500.00 ล้านบาท อายหุุ้นกู้  1 ปี 6 เดือน เมือวนัที 30 มิถนุายน 2557  

o บริษัทฯ ได้จดัตงับริษัท บริหารสินทรัพย์ ศรีสวัสดิ จํากัด ทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท เพือรับจ้างติดตาม

หนีและรับซือหนีจากสถาบนัการเงินมาบริหารจัดการ โดยได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมือ

วนัที 9 กรกฎาคม 2557  

o ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังท ี3/2557 เมือวันที 9 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการของ SP 1982

ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ SP 1982 ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท นอกจากนี ทีประชุมผู้ ถือหุ้น

ดงักลา่วได้มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิมเติม จากเดิมทีมีวงเงินออกและเสนอขาย 3,000.00 ล้าน

บาท เป็น 7,000.00 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นกู้ทกุประเภท/ ทกุชนิด ซงึอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 

ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครังเดียวเมือครบกําหนด มีหลกัประกันหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มี

ผู้แทนหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนงึ ไม่เกิน 7,000.00 ล้านบาท 

ปี 2558 o บริษัทฯ เพิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000.00 ล้านบาท เป็น 1,060.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จํานวน 

60.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจํานวน 20 ล้านหุ้น เพือ

รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 1 จํานวน 40.00 

ล้านหุ้น ซงึจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

o บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสนิเชือเพือประกอบอาชีพภายใต้การกํากบัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

o บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ศรีสวัสดิ  จํากัด เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 25.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท 

และเปลยีนชือเป็น “บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จํากดั” (“SWPAM”) 

o บริษัทฯ จัดตังบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ศรีสวัสดิ  อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง จํากัด (“SIH”) ทุนจด

ทะเบียน 10.00 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจลงทนุในกิจการอืน 

o SIH (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้จดัตงับริษัทย่อย ได้แก่ จัดตังบริษัท Srisawad Vietnam LLC ทุนจดทะเบียน 

200.00 ล้านบาท เพือดําเนินธุรกิจในเวียดนาม 

ปี 2559 o เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน SWPAM โดยขายหุ้นสามัญจํานวน 49,996 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100.00 บาท ให้บคุคลภายนอก ซงึคิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนของ SWPAM 

o  ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวนัที 21 เมษายน 2559 มีมติอนมุติัเรืองทีสาํคญั ดงันี 

 ลดทนุจดทะเบียน จากเดิม 1,060.00 ล้านบาท เป็น 1,059.99 ล้านบาท โดยลดหุ้นสามญั จํานวน 6,323 

หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซงึเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและจัดสรรเพือรองรับการแปลงสภาพ

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

 เพิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,059.99 ล้านบาท เป็น 1,086.49 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จํานวน 

26.50 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดัสรรหุ้นเพิมทนุ จํานวน 25.50 ล้านหุ้น เพือรองรับการ

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจํานวน 1.00 ล้านหุ้น เพือรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญ

แสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครังที 1  
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 ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงิน 15,000.00 ล้านบาท (จากเดิมทีมีวงเงินออกและเสนอขาย 7,000.00 

ล้านบาท) รายละเอียดดงัน ี

-  ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท/ ทกุชนิด ซงึอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไม่ด้อยสทิธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือ

คืนเงินต้นครังเดียวเมือครบกําหนด มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้  

-  วงเงิน :    มลูค่ารวมของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนงึ ไม่เกิน 15,000.00 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอืนใน

อตัราทีเทียบเท่า 

-  อาย ุ:       สาํหรับหุ้นกู้ระยะสนั ไม่เกิน 270 วนั และสาํหรับหุ้นกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี 

o เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ จัดตังบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท เอสดับบลิวพี เซอร์วิสเซส จํากัด (“SWP 

Services”) ทนุจดทะเบียน 15.00 ล้าน เพือประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการและทีปรึกษา ด้าน

การจดัการระบบสนิเชือรายย่อยและการผ่อนชําระ ทงัในและต่างประเทศ 

o วันที 27 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้ นสามัญของ BFIT ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

จํานวน 19,680,000 หุ้น มูลค่าซือขาย หุ้นละ 8.00 บาท คิดเป็นมูลค่าซือขายรวม 157.71 ล้านบาท (รวม

ค่าธรรมเนียม) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.84 ของหุ้นสามญัทงัหมดของ BFIT 

o เดือนกรกฏาคม บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน SWP Services โดยขายหุ้นสามัญจํานวน 149,997 หุ้น มูลค่าที

ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาหุ้นละ 100.07 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 15.01 ล้านบาท ให้แก่ SIH ซึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ  

o เดือนตุลาคม บริษัทฯ จัดตังบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ศรีสวัสดิ  พาวเวอร์ 2014 จํากัด (“ศรีสวัสดิ  

2014”) ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดหนีสิน 

และ SIH (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้จัดตังบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด โคสทอล จํากัด (“UC”) ทุนจด

ทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจลงทุน และ/หรือร่วมลงทุนในบริษัททีประกอบกิจการให้บริการ

สนิเชือรายย่อยในต่างประเทศ  

ทีมา : แบบ 56-1 ปี 2558 และ www.set.or.th 

 

ณ วนัท ี28 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จํานวน 1,086,493,519.00 บาท และทุนชําระแล้ว จํานวน 1,045,496,492.00 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,045,496,492 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นอกจากนี  บริษัทฯ ได้ออกและ

จดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ  พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (“ใบสําคัญแสดง

สทิธิ SAWAD – W1”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยรายละเอียดใบสําคัญแสดง

สทิธิ SAWAD – W1 มีดงัน ี
 

 ชือ  :  ใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของของบริษัท ศรีสวัสดิ  พาวเวอร์ 1979 จํากัด 

(มหาชน) ครังท ี1  

วิธีการจดัสรร  :  ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน

อตัราการจดัสรรทีหุ้นสามญัเดิมจํานวน 25 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

จาํนวนใบสําคัญแสดง

สิทธิทีออกและจดัสรร  

:  39,997,885 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามัญเพือ

รองรับการใช้สิทธิ  

:  39,997,885 หุ้น มลูค่าทตีราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และต่อมาทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 ได้มีมติออกและจัดสรรหุ้นสามัญจํานวน 999,895 หุ้น เพือรองรับการปรับสิทธิแปลง
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สภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิ SAWAD – W1 ภายหลงับริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็น

หุ้นสามัญ รวมจํานวนหุ้นสามัญเพือรองรับการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ SAWAD – W1 

(ภายหลงัการปรับสทิธิ) เท่ากบั 40,997,780 หุ้น  

จาํนวนใบสําคัญแสดง

สิทธิคงเหลือ  

:  39,997,885 หน่วย (ณ วันที 30 กันยายน 2559 ยังไม่ถึงกําหนดใช้สิทธิครังแรก โดยจะ

สามารถใช้สทิธิครังแรกในวนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2560)  

จาํนวนหุ้นสามัญ

คงเหลือ  

:  40,997,780 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ณ วันที 30 กันยายน 2559 ยังไม่ถึง

กําหนดใช้สิทธิครังแรก โดยจะสามารถใช้สิทธิครังแรกในวันทําการสุดท้ายของเดือน

พฤศจิกายน 2560)  

อายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิ  

:  5 ปี นับแต่วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงวันครบกําหนดใบสําคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันที 

11 มิถนุายน 2563 

วันทีออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ  

:  12 มิถนุายน 2558 

อัตราการใช้สิทธิ และ 

ราคาการใช้สิทธิ 

:  1 หน่วย ต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิมทุน โดยมีราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 60.00 บาทต่อหุ้ น (อาจ

เปลยีนแปลงในภายหลงัตามเงือนไขการปรับสทิธิ)  และต่อมา ตามทีทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 เมือวันที 21 เมษายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพือให้

เป็นไปตามข้อกําหนดสทิธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SAWAD – W1 บริษัทฯ ได้ปรับอัตราการ

ใช้สทิธิและราคาการใช้สิทธิเป็น “1 หน่วย ใช้สิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1.025 หุ้น โดยมีราคาใช้

สทิธิ เท่ากบั 58.537 บาทต่อหุ้น” 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : วันทําการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยจะสามารถใช้สทิธิครังแรกในวนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายน 

2560  ซึงตรงกับวันที 30 พฤศจิกายน 2560 และวันใช้สิทธิครังสดุท้ายตรงกับวันที 29 

พฤษภาคม 2563 

ทีมา : แบบ 56-1 ปี 2558 ของ SAWAD และ www.set.or.th 

 

ทงันี กลุม่บริษัทฯ มีวงเงินทีสามารถออกหุ้นกู้ประเภทต่างๆ ทงัสนิ 15,000.00 ล้านบาท และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 กลุ่ม

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพือขายให้กับผู้ลงทุนทัวไปและผู้ลงทุนสถาบัน ทังที

ครบกําหนดภายใน 1 ปี และครบกําหนดเกิน 1 ปี รวม 5,540.00 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 28 ธันวาคม 2559 นิติบุคคลทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตังแต่ร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้

แล้วทงัหมด มีดงัน ี
 

ชือบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ของ SAWAD  
(ร้อยละ) 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท เงินสดทนัใจ จํากดั  99.99 ให้บริการสินเชือเช่าซือจักรยานยนต์ใหม่  

สินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนั และสินเชือราย

ย่อยเพือการประกอบอาชีพ หรือ นาโนไฟแน้นซ์  
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ชือบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ของ SAWAD  
(ร้อยละ) 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี จํากัด   90.00 ให้บริการเร่งรัดติดตามหนีสิน และ 

ซอืหนีด้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหาร 

บริษัท ศรีสวสัด ิอินเตอร์เนชนัแนล โฮลดงิ จํากดั 90.00 ลงทนุในบริษัทอืน ทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัท ศรีสวสัด ิพาวเวอร์ 2014 จํากัด  97.00 ให้บริการรับจ้างตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดหนีสิน 

บริษัทย่อยทาวอ้อมผ่าน SAWAD Holding 

Srisawad Vietnam LLC 100.00 ซอืขายรถยนต์ในเวยีดนาม  

บริษัท เอสดบับลิวพี เซอร์วสิเซส จํากดั  99.99 ให้บริการด้านการบริหารจดัการและ 
ทีปรึกษาด้านการจัดการระบบสินเชือรายย่อย 

และการผ่อนชําระให้บริษัทอืนในประเทศกลุ่มอาเซียน 

บริษัท ยไูนเต็ด โคสทอล จํากดั  97.00 ลงทนุ และ/หรือร่วมลงทนุในบริษัททีประกอบ 

กิจการให้บริการสินเชือรายย่อยในตา่งประเทศ 

ทีมา : SAWAD 
 

2.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชือรายย่อยแบบมีหลกัประกัน ภายใต้สโลแกน “มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ” 

สนิเชือเช่าซือจกัรยานยนต์ใหม่ สินเชือส่วนบุคคล และขยายการดําเนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจให้บริการติดตามหนีและการซือ

หนีจากสถาบนัการเงินมาบริหาร โดยรายละเอียดแต่ละธุรกิจ สรุปดงัน ี
 

2.1  ธุรกิจสินเชือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีดิน  

กลุม่บริษัทฯ ให้บริการสนิเชือแบบมีหลกัประกนั โดยหลกัประกันเป็นรถทุกชนิด เช่น รถยนต์นังส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุกส่วน

บคุคล (กระบะ) รถจกัรยานยนต์ รถหกล้อ รถสบิล้อ รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถใช้งานเพือการเกษตร เป็นต้น รวมทัง หลกัประกัน

อืน เช่น บ้าน ทีดิน อาคารชดุ ทงัน ีณ วนัที 30 กนัยายน 2559 กลุม่บริษัทฯ มียอดลกูหนีสทุธิตามสญัญาเช่าซือและลกูหนีเงิน

ให้กู้ ยืมสําหรับสินเชือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีดิน รวมทังสิน 15,552.62 ล้านบาท โดยร้อยละ 47.19 เป็นหลกัประกัน

ประเภทรถยนต์ 4 ล้อ  
 

ยอดมูลหนีสินเชือจําแนกตามประเภทหลักประกัน 

หลักประกัน 
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 

รถจกัรยานยนต์ 995.28 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 

รถใช้งานเพือการเกษตร 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 

โฉนดทีดิน 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 

ทีมา : SAWAD  
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หากพิจารณาตามประเภทของนิติกรรมสญัญาในการให้กู้ ยืม แบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี  

(1)  สญัญาให้กู้ ยืม แบ่งตามประเภทหลกัประกนัได้เป็น 2 กลุม่ คือ  

o หลกัประกนัประเภทรถทกุชนิด ผู้ขอสนิเชือไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ ในเล่มทะเบียนรถเมือทําสญัญากู้ เงิน 

แต่สง่มอบเลม่ทะเบียนรถและลงนามในแบบคําขอโอนและรับโอน (โอนลอย) โดยผู้ขอสินเชือยังคงเป็นผู้ครอบ 

ครองและใช้ประโยชน์ในหลกัประกนั 

o หลกัประกนัประเภทโฉนดทีดิน บ้าน และอาคารชุด แบ่งตามประเภทการจดทะเบียนนิติกรรม เป็น (1) สญัญา

จํานอง โดยผู้ขอสินเชือจดทะเบียนจํานองหลกัประกันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ พร้อมการทําสญัญากู้ ยืม และส่งมอบ

โฉนดทีดินในวนัทีรับเงิน เพือเป็นหลกัประกนัในการชําระหนี และ (2) สญัญาขายฝาก โดยผู้ขอสินเชือทําสญัญา

ขายฝากหลกัประกนักบักลุ่มบริษัทฯ ซึงกรรมสิทธิ ในหลกัประกันจะตกเป็นของผู้ ซือฝากทันทีทีจดทะเบียน และ

ผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ คืนเมือมาขอไถ่ถอนภายในเวลาทีสญัญากําหนด โดยผู้ขอสินเชือยังคงเป็นผู้ครอบ 

ครองและใช้ประโยชน์ในหลกัประกนั 

(2)  สญัญาเช่าซือ ผู้ขอสนิเชือจะต้องโอนกรรมสิทธิ ในเลม่ทะเบียนรถและสง่มอบเลม่ทะเบียนรถให้แก่กลุม่บริษัทฯ เป็น

หลกัประกนั สาํหรับหลกัประกนัประเภทรถเกียวข้าว ซงึไม่มีเอกสารแสดงกรรมสทิธิ ผู้ขอสนิเชือจะต้องนําหลกัฐาน

หนงัสอืรับรองกรรมสทิธิทีออกจากโรงงานผู้ผลติ และสญัญาซือขาย มาแสดงเพือเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืม โดยผู้ขอ

สนิเชือยงัคงเป็นผู้ครอบ ครองและใช้ประโยชน์ในหลกัประกนั 

 

ยอดสินเชือจาํแนกตามประเภทนิติกรรมสัญญา 

นิติกรรมสัญญา 
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 69.89 8,568.66 74.47 12,237.87 78.70 

สญัญาเช่าซือ 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 

ทีมา : SAWAD 

 

ทงันี กลุม่บริษัทฯ พิจารณาปลอ่ยสนิเชือระหว่าง 6 – 48 งวด ขนึอยู่กับประเภทของหลกัประกัน เช่น ผ่อนชําระไม่เกิน 18 งวด 

สาํหรับหลกัประกนัประเภทรถจักรยานยนต์ ผ่อนชําระไม่เกิน 36 งวด สําหรับหลกัประกันประเภทรถยนต์ทัวไป ผ่อนชําระไม่

เกิน 48 งวด สาํหรับหลกัประกนัประเภทรถยนต์ทีได้รับความนิยม บ้าน หรือโฉนดทีดิน โดยดอกเบียในการให้สินเชือของกลุ่ม

บริษัทฯ ขนึอยู่กบัประเภทของหลกัประกนั 

 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายปลอ่ยสนิเชือให้กบัลกูค้ารายย่อยเท่านนั โดยลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ บคุคลธรรมดาระดับ B -  เป็นต้นไป 

เช่น ลกูจ้างโรงงาน ลกูจ้างทัวไป พนักงานข้าราชการ เป็นต้น ทีมีหลกัประกันเป็นของตนเอง และมีแหล่งทีมาของเงินได้ที

ชัดเจน มีหลกัฐานทางการเงินเพือใช้ในการอ้างอิง โดยลกูค้าและ/หรือผู้ คําประกันจะต้องมีเอกสารประกอบเพิมเติมเพือ

พิจารณาอนุมัติสินเชือ ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหลกัฐานแสดงเงินเดือน ทังนี ลกูค้าสามารถ

ติดต่อขอใช้บริการสนิเชือผ่านทางสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ซึงมีอยู่ครอบคลมุทัวประเทศ โดย ณ วันที 30 กันยายน 2559 กลุ่ม

บริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมทงัสนิ 2,027 สาขา และลกูค้าสามารถผ่อนชําระค่างวดผ่านทางสาขาของกลุ่มบริษัทฯ เคาน์เตอร์

เซอร์วิส ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสกิรไทย  
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2.2  ธุรกิจสินเชือเช่าซือสําหรับรถจกัรยานยนต์ใหม่  

กลุม่บริษัทฯ เริมประกอบธุรกิจสนิเชือเช่าซือสาํหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ตังแต่ปี 2554 ภายใต้การดําเนินการของเงินสดทันใจ 

ซึงเป็นบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายชะลอการปล่อยสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ใหม่ เนืองจากมี

ความเสยีงในการปลอ่ยสนิเชือดงักลา่วอยู่ในระดบัสงู โดยในปี 2558 และช่วง 9 เดือน ปี 2559 ทีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการ

ปลอ่ยสนิเชือเช่าซือรถจกัรยานยนต์ใหม่ แต่ยังคงติดตามลกูหนีอย่างต่อเนือง โดยลกูค้าสามารถผ่อนชําระค่างวดในช่องทาง

เดียวกบัสนิเชือทะเบียนรถ บ้านและโฉนดทีดิน ทงันี ณ วนัที 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลกูหนีตามสญัญาสินเชือ

เช่าซือสาํหรับรถจกัรยานยนต์ใหม่คงค้าง จํานวน 19.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของยอดสินเชือทังหมดของกลุ่ม

บริษัทฯ 

 

การให้สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ หากผู้ เช่าซือตกลงซือรถจักรยานยนต์จากร้านค้าหรือผู้ แทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ 

(Dealer) ผู้ เช่าซือจะทําสญัญาเช่าซือกบัเงินสดทันใจ และจ่ายชําระค่างวดเป็นรายเดือน โดยมีระยะเวลาตังแต่ 12 – 36 งวด 

ขนึอยู่กบัความสามารถในการชําระหน ี โดยผู้ เช่าซือสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์รถจักรยานยนต์ทีทําการเช่าซือนันได้ 

โดยการซ่อมแซมและบํารุงรักษาจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ เช่าซือ ขณะทีกรรมสิทธิ ในรถจักรยานยนต์จะอยู่กับเงินสด

ทนัใจ จนกว่าผู้ เช่าซือได้ชําระค่างวดครบถ้วนตามสญัญาแล้ว กรรมสิทธิ จึงตกเป็นของผู้ เช่าซือ ทังนี เงินสดทันใจจะพิจารณา

ให้สนิเชือโดยเน้นยีห้อรถจกัรยานยนต์ทีอยู่ในความต้องการของตลาด เนืองจากราคารถจะลดลงไม่มากนักและมีสภาพคล่อง 

หากจําเป็นต้องยดึรถและนํามาจําหน่ายต่อ  

 

2.3  ธุรกิจสินเชือส่วนบุคคล  

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ เริมประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือส่วนบุคคล ภายใต้การดําเนินการของเงินสดทันใจ ซึงเป็นบริษัท

ย่อย โดยเงินสดทนัใจได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 

(“สินเชือส่วนบุคคล”) เมือวันที 30 กันยายน 2554 และได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การ

กํากบัจากกระทรวงการคลงั เมือวนัที 19 กนัยายน 2554 ทงันี เนืองจากการให้สินเชือส่วนบุคคลเป็นสินเชือทีไม่มีหลกัประกัน 

จงึมีความเสยีงมากกว่าสนิเชือทะเบียนรถ โฉนดทีดิน และบ้าน หรือสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ใหม่ ดังนัน กลุ่มบริษัทฯ มี

นโยบายให้สนิเชือเฉพาะผู้ประกอบอาชีพทีมันคง มีหลกัแหล่งทีแน่นอน เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และต้องมีผู้ คํา

ประกนัอย่างน้อย 2 ราย เพือลดความเสยีงดงักลา่ว โดยเมือพิจารณาจํานวนลกูค้าหรือวงเงินให้สนิเชือพบว่ากว่าร้อยละ 99.00 

ของสินเชือทังหมดทีเงินสดทันใจให้บริการเป็นกลุ่มข้าราชการ สําหรับรายได้ของเงินสดทันใจจากธุรกิจสินเชือส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย ดอกเบียรับจากเงินกู้ ยืม ค่าธรรมเนียมการชําระขนัตํา ค่าธรรมเนียมการทําสญัญา ค่าปรับจากการผิดนดัชําระเงิน 

 

ทังนี เงินสดทันใจพิจารณาให้วงเงินสินเชืออ้างอิงกับความสามารถในการชําระหนี โดยวงเงินสินเชือจะไม่เกิน 2.5 เท่าของ

รายได้สทุธิ และไม่เกิน 50,000 บาท/ราย ระยะเวลาผ่อนชําระ ระหว่าง 24 – 36 งวด หากลกูหนีผิดนัดชําระ 4 งวด เงินสด

ทนัใจจะดําเนินการสง่หนงัสอืแจ้งให้ลกูค้าและผู้ คําประกนัจ่ายชําระหรือเลกิสญัญา หากลกูค้าและผู้ คําประกันไม่ชําระเงิน เงิน

สดทนัใจจะดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไป ณ วันที 30 กันยายน 2559  เงินสดทันใจมียอดลกูหนีตามสญัญากู้ เงินสินเชือส่วน

บคุคลเท่ากบั 0.44 ล้านบาท สําหรับดอกเบียของสินเชือส่วนบุคคล เฉลียอยู่ทีประมาณร้อยละ 15.00 ต่อปี โดยแตกต่างกัน

ตามสภาพ อาย ุและระยะเวลาการผ่อนชําระ  
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2.4  ธุรกิจสินเชือเพือการประกอบอาชีพ  

เงินสดทันใจได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากบั (“สนิเชือนาโนไฟแน้นซ์”) และได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากบัจากกระทรวงการคลงั เมือวันที 10 เมษายน 2558 โดยเงินสดทันใจได้ดําเนินธุรกิจนีตังแต่เดือนพฤษภาคม 

2558 ทงันี เนืองจากการให้สนิเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพเป็นสนิเชือไม่มีหลกัประกัน จึงมีความเสียงมากกว่าสินเชือที

มีหลกัประกัน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายการให้สินเชือกับผู้ประกอบอาชีพทีคิดจะเริมธุรกิจหรือขยายธุรกิจของตนเองผ่าน

ระบบแฟรนไชส์ โดยจะพิจารณาจากแฟรนไชเซอร์ หลกัแหล่งหรือทําเลทีตังทีประกอบอาชีพทีแน่นอน ประมาณการรายได้

ประมาณการค่าใช้จ่าย และพิจารณาวงเงินทีเหมาะสม เพือลดความเสียงดังกล่าว สําหรับรายได้ของเงินสดทันใจจากธุรกิจ

สนิเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ดอกเบียรับจากเงินกู้ ยืม ค่าธรรมเนียมการชําระขันตํา ค่าธรรมเนียมการ

ทําสญัญา ค่าปรับจากการผิดนดัชําระเงิน  

 

ในการพิจารณาอนมุติัสนิเชือเพือการประกอบอาชีพ เงินสดทนัใจให้ความสาํคญัต่อการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี

ของลกูค้า โดยวงเงินสนิเชือจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และมีระยะเวลาการให้สินเชือระหว่าง 24 – 36 งวด หากลกูหนีผิด

นดัชําระ 4 งวด เงินสดทนัใจจะดําเนินการสง่หนงัสอืแจ้งให้ลกูค้าจ่ายชําระหรือเลิกสญัญา หากลกูค้าไม่ชําระเงิน เงินสดทันใจ 

จะดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไป ทงันี ณ วนัที 30 กนัยายน 2559  เงินสดทนัใจมีบญัชีลกูหนีสนิเชือเพือการประกอบอาชีพรวม

ทงัสนิจํานวน 6,117 สญัญา และมียอดลกูหนีตามสญัญากู้ เงินเท่ากับ 85.48 ล้านบาท โดยระยะเวลาการปล่อยสินเชือจะอยู่

ในช่วง12 – 30 งวด สาํหรับดอกเบียของสนิเชือเพือการประกอบอาชีพ ค่าปรับและค่าบริการ รวมกันแล้วคิดเป็นอัตราดอกเบีย

ทีแท้จริงแล้วไม่เกินร้อยละ 36.00 ต่อปี  

 

2.5  ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี  

เมือปี 2557 กลุม่บริษัทฯ ได้จดัตงับริษัทย่อย ได้แก่ SWPAM  เพือประกอบธุรกิจรับจ้างติดตามหนีและรับซือหนีด้อยคุณภาพ

จากสถาบันการเงินมาบริหาร โดย SWPAM ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหาร

สนิทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เมือวันที 9 กรกฎาคม 2557 ให้ประกอบธุรกิจรับซือหรือรับ

โอนสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพของสถาบนัการเงิน รวมทังการให้บริการติดตาม เร่งรัดหนีสิน เบืองต้น SWPAM เริมประกอบธุรกิจ

จากการให้บริการด้านการติดตาม เร่งรัดหนีสิน ซึงจะมุ่งเน้นติดตามหนีประเภทมีหลกัประกัน โดยกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของ 

SWPAM ได้แก่ บริษัททีให้บริการสินเชือรายย่อย สถาบันการเงิน บริษัทลิสซิง เป็นต้น และอัตราค่าบริการ เป็นการเรียกเก็บ

จากผลสาํเร็จของงานเป็นหลกั ร่วมกบัความยากง่ายในการติดตามลกูหนีและหลกัประกนั 

 

2.6  ธุรกิจบริหารหนีด้อยคุณภาพ  

กลุ่มบริษัทฯ เริมดําเนินธุรกิจบริหารหนีด้อยคุณภาพในปี 2558 ภายใต้การดําเนินการของ SWPAM ซึงเป็นบริษัทย่อยทีได้

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเริมจากการชือหนีด้อยคุณภาพจากสถาบัน

การเงินทีขายหนีด้อยคณุภาพโดยวิธีการประมูล ซึงก่อนการประมูล กลุ่มบริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลของหนีด้อยคุณภาพทีจะทํา

การประมูล เพือวิเคราะห์และประเมินราคาเพือการประมูลซือหนี และเมือประมูลซือได้แล้ว ก็จะดําเนินการตรวจสอบ

รายละเอียดลกูหน ีสวมสทิธิและรับโอนหนีดังกล่าวให้เป็นสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ  ทังนี การประมูลซือหนีด้อยคุณภาพแต่

ละครัง กลุ่มบริษัทฯ จะคํานึงถึงอัตราความสําเร็จในการติดตาม การจัดเก็บ และการขาย ค่าใช้จ่ายในการติดตามตลอด

ระยะเวลาทีคาดว่าจะติดตามได้ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทีกลุม่บริษัทฯ ต้องการ 
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โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สาํหรับปีสนิสดุวันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 9 เดือน สินสดุ

วนัที 30 กนัยายน 2559 เป็นดงันี 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ สําหรับปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือน ปี 2559 

 2556 2557 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจหลัก         

o รายได้ดอกผลเช่าซือ 412.72 21.31 502.23 18.67 634.22 16.79 544.94 14.38 

o ดอกเบียรับจากเงินให้กู้ ยืม 1,033.57 53.36 1,452.51 54.01 2,179.90 57.72 2,286.36 60.35 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,446.29 74.67 1,954.74 72.68 2,814.12 74.51 2,831.30 74.73 

รายได้อนืๆ* 490.68 25.33 734.64 27.32 962.63 25.49 957.30 25.27 

รวมรายได้ 1,936.97 100.00 2,689.38 100.00 3,776.75 100.00 3,788.60 100.00 

หมายเหต ุ* รายได้อืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าปรับ เป็นต้น 
ทีมา : SAWAD 
 

3.  รายชือผู้ถอืหุ้น  
 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัที 20 มกราคม 2560 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ) มีรายละเอียดดงันี  

 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที 20 มกราคม 2560 

รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่แก้วบตุตา* 

1.1 นางสาวธิดา  แก้วบตุตา 

1.2 นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา 

1.3 นางจริยา  แก้วบตุตา 

455,778,660 

326,996,166  

66,052,494 

62,730,000  

43.60 

31.28 

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 นายสทุธิศักดิ   ชยัประดิษฐ      10,977,750  1.05 

9 ผู้ ถือหุ้นอืน 341,557,182 32.67 

 รวม 1,045,496,492 100.00 

หมายเหต ุ* นบัรวมกลุ่มครอบครัว ซึงมใิช่การนบัรวมการถือหุ้นโดยผู้ ทีเกียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ทีมา :  SAWAD 
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4.  คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 28 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปนี 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที 28 ธันวาคม 2559 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายสคุนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ 

2 นายวินยั วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 นายฉัตรชัย แก้วบตุตา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

4 นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ 

5 นายสมยศ เงินดํารง กรรมการ 

6 นางสาวธิดา แก้วบุตตา กรรมการ 

7 นายเวทย์ นชุเจริญ กรรมการ 

8 นายพินิจ พวัพนัธ์ กรรมการ 

9 นายประยงค์ แสนนวล กรรมการ 

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

11 นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

12 นายสเุมธ มณีวฒันา กรรมการอิสระ  

ทีมา :  www.set.or.th 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ คือ นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา หรือนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ลงลายมือชือร่วมกับนาย

สมยศ เงินดํารง หรือนายประยงค์ แสนนวลและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 

ณ วนัที 28 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปนี  

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที 28 ธันวาคม 2559 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายฉัตรชัย แก้วบตุตา ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

2 นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ 

3 นายวศิษฐ์ กาญจนหตัถกิจ รองกรรมการผู้จดัการ 

4 นายวชัร์บรูย์ สรุสงิห์สฤษฏ์ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด 

5 นายสมยศ เงินดํารง ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาสนิเชือ 

6 นางวนาพร พรกิติพงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

7 นายประยงค์ แสนนวล ผู้อํานวยการฝ่ายบคุคลและพฒันาบคุคล 

8 นายเสกสรรค์ สภุาพวิบลูย์ ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขา 

ทีมา : SAWAD 
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5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับปี สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 9 เดือน สินสดุวันที 

30 กนัยายน 2559 ทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด มีรายละเอียด

โดยสรุปดงัน ี

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของ SAWAD 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2559 

บริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 30 กันยายน 2559  

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100.41  347.99  332.80  545.35  

เงินลงทนุระยะสนัสุทธิ 20.62  61.34  3.60  202.90  

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีสทุธิ 912.58  1,202.92  1,515.17  1,689.20  

ลกูหนีเงินให้กู้ ยืมและลกูหนีเงินให้กู้ ยืมส่วนบคุคลทีถึง

กําหนดชําระภายใน 1 ปีสทุธิ 

3,074.66  4,117.34  6,826.02  9,635.46  

ลกูหนีอืน 1 - - 186.43  218.42  

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 94.52  207.80  94.53  103.51  

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 1 82.41  82.30  6.05  6.86  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,285.20 6,019.69 8,964.60  12,401.69 

เงินลงทนุเผือขาย - - - 200.81  

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิ 822.79  1,120.92  1,307.03  1,437.46  

ลกูหนีเงินให้กู้ ยืมและลกูหนีเงินให้กู้ ยืมส่วนบคุคลสทุธิ 729.06  1,101.88  1,564.63  2,450.28  

ลกูหนีเงินให้กู้ ยืมจากการซือลกูหนีสทุธิ - - 1,264.68  2,016.20  

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 145.30  245.50  390.90  453.30  

สินทรัพย์ไม่มตีวัตนสทุธิ 6.93  8.58  7.83  8.11  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 33.28  58.53  73.69  83.03  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน 23.88  36.63  66.32  90.03  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,761.25 2,572.05 4,675.09  6,739.22 

รวมสินทรัพย์ 6,046.45 8,591.74 13,639.68  19,140.90 

เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกัน 2 19.74  16.70  - - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน 

4,565.31  3,464.43  1,010.04  4,359.89  

เจ้าหนีอืน 2 - - 337.06  424.54  

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีครบชําระ

ภายใน 1 ปี 

- - 500.00  916.67  

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกัน 74.00  300.00  - - 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพือใช้ในการ

ซือลกูหนีทีครบชําระภายใน 1 ปี 

- - 821.42  183.86  

ส่วนของหนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงินทีครบชําระภายใน 

1 ปี 

5.77  5.96  12.52  20.01  
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บริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 30 กันยายน 2559  

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไม่มหีลกัประกันทีครบกําหนดชําระ

ภายใน 1 ปี 

- 500.00  200.00  2,200.00  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 77.78  142.03  187.76  142.10  

หนีสินหมนุเวียนอืน 2 169.18  224.88  3.78  5.25  

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,911.77 4,654.00 3,072.58  8,252.32 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 500.00 1,000.00  854.17  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพือใช้ในการซือ

ลกูหนี 

- - 155.24  31.32  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน - - 400.00  400.00  

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าซือการเงิน - - 33.42  47.69  

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไม่มหีลกัประกัน - - 4,200.00  3,340.00  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.08  5.65  6.65  9.15  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4.08 505.65 5,795.31  4,682.33 

รวมหนีสิน 4,915.85 5,159.65 8,867.89  12,934.65 

ทนุทีออกและชําระแล้ว 750.00  1,000.00  1,020.00  1,045.50  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั -  1,421.80  1,421.80  1,421.80  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 36.19  36.19  36.19  36.19  

กําไรสะสม 344.41  974.10  2,287.79  3,656.22  

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น - - 0.06  33.65  

ส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ - - 5.96  12.90  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,130.60 3,432.09 4,771.79  6,206.26 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,046.45 8,591.74 13,639.68  19,140.90 

หมายเหต ุ1 ในปี 2558 SAWAD ได้มกีารจดัรายการใหม ่โดยแยกสินทรัพย์หมนุเวียนอืนบางส่วนมาไว้ในรายการลกูหนีอืน 
2  ในปี 2558 SAWAD ได้มกีารจดัรายการใหม ่โดยแยกหนีสินหมนุเวียนอืนบางส่วนและเจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกันมารวมไว้

ในรายการเจ้าหนีอืน 
 

บริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 30 กันยายน 2559  

งบกําไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบียจากสญัญาเช่าซือ 412.72  502.23  634.22  544.94  

รายได้ดอกเบียจากเงินให้กู้ ยืม 1,033.57  1,452.51  2,179.90  2,286.36  

รายได้อืน 490.68  734.64  962.63  957.30  

รวมรายได้ 1,936.97 2,689.38 3,776.75  3,788.60 

ค่าใช้จ่ายในการบริการ 122.33  125.57  126.53  113.66  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 726.52  1,094.66  1,551.12  1,530.11  

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู  131.63  188.81  168.10  133.64  

รวมค่าใช้จ่าย 980.49 1,409.04 1,845.76  1,777.41 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 956.48 1,280.35 1,930.99  2,011.20 

ต้นทนุทางการเงิน 230.31 218.53 280.59 261.19 
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บริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 30 กันยายน 2559  

งบกําไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 726.17 1,061.82 1,650.40  1,750.01 

ภาษีเงินได้ 150.74 207.13 314.33 350.98 

กําไรสุทธิสําหรับปี 575.43 854.69 1,336.06  1,399.04 
 

บริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (2,043.18) (1,129.23) (2,426.10) (2,890.44) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (93.65) (188.70) (134.10) (497.32) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,224.26  1,565.50  2,545.01  3,586.57  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เพมิขนึ (ลดลง) สุทธ ิ

87.43 247.57 (15.19) 198.81 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559 

อตัราส่วนทางการเงนิทสีําคญั 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกําไร         

อตัราดอกเบียรับ (%)1 30.82  29.88  30.01  28.57 

อตัราดอกเบียจ่าย (%)2 5.77  4.64  4.28  3.37 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย (%) 25.04  25.24  25.72  25.20 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 29.71  31.78  35.38  36.93  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  66.07   37.46   32.57  33.98 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน         

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.91  11.68  12.02  11.38 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.37  0.37  0.34  0.31 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ         

อตัราหนีสินต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (เท่า) 4.35  1.50  1.86  2.08 

อตัราหนีสินทีมภีาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 4.11  1.39  1.75  1.99 

อตัราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้  (เท่า) 1.19 1.58 1.35 1.23 

อตัราจ่ายเงินปันผล (%)3 96.89 12.81 2.16 - 

หมายเหต ุ 1  อตัราดอกเบียรับ คือ รายได้ดอกเบียและค่าธรรมเนียม/ ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือและกู้ยืมเฉลีย 
2   อตัราดอกเบียจ่าย คือต้นทนุทางการเงิน/ เงินกู้ จากสถาบนัการเงินบวกและกิจการทีเกียวข้องกันเฉลีย (สําหรับปี 2556) 

เนืองจาก SAWAD มีการกู้ ยืมจาก SP ในปี 2555 (เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกันจํานวน 403.07 ล้านบาท และเงินกู้ ยืม
ระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกันจํานวน 438.31 ล้านบาท) 

3  อตัราจ่ายปันผลคํานวณจากกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของ SAWAD 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีรายได้รวมจํานวน 1,936.97 ล้านบาท 2,689.38 ล้านบาท 

3,776.75 ล้านบาท และ 3,788.60 ล้านบาท ตามลาํดบั ทงันี รายได้หลกัของ SAWAD มาจากรายได้ดอกเบียจากสญัญาเช่า

ซือ รายได้ดอกเบียจากเงินให้กู้ ยืม 
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ในปี 2556 – 2558 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีรายได้ดอกเบียจากสญัญาเช่าซือจํานวน 412.72 ล้านบาท 

502.23 ล้านบาท 634.22 ล้านบาท และ 544.94 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2557 เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

จํานวน 89.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 21.69 ในปี 2558 เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จํานวน 

131.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 26.28 และงวด 9 เดือนปี 2559 เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

จํานวน79.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิมขนึร้อยละ 17.17  
 

นอกจากนี SAWAD มีรายได้ดอกเบียจากเงินให้กู้ ยืมจํานวน 1,033.57 ล้านบาท 1,452.51 ล้านบาท 2,179.90 ล้านบาท และ 

2,286.36 ล้านบาท ตามลาํดบั ในปี 2556 – 2558 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 โดยมีจํานวนเพิมขึน 418.94 ล้านบาท 

727.38 ล้านบาท และ 740.84 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิมขึนร้อยละ 40.53 ร้อยละ 50.08 และร้อยละ 47.94 ตามลําดับ 

เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
  

สาเหตหุลกัของการเพิมขนึของรายได้ดอกเบียจากสญัญาเช่าซือและจากเงินให้กู้ ยืม เป็นผลจากการขยายสาขา ทําให้สามารถ

ขยายฐานลกูค้าได้ครอบคลมุพืนทีมากขนึ สง่ผลให้ SAWAD มีจํานวนสญัญาและรายได้ดอกเบียเพิมขึนทุกปี โดย ณ วันที 31 

ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีจํานวนสาขาทังหมด 602 สาขา 1,059 สาขา 1,627 สาขา 

และ 2,027 สาขา ตามลาํดบั สง่ผลให้พอร์ตลกูหนีและรายได้ดอกเบียจากการปล่อยสินเชือสญัญาเช่าซือ และสญัญาเงินให้

กู้ ยืมสว่นบคุคลของ SAWAD มีจํานวนเพิมขนึ 
 

รายได้อนื 

รายได้อืนสว่นใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้เบียปรับ และรายได้ค่าติดตามหนี  โดยรายได้อืนของ SAWAD 

เพิมขึนตามจํานวนสญัญาและ/หรือลูกค้าการปล่อยสินเชือ ในปี 2556 – 2558 และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

SAWAD มีรายได้อืน จํานวน 490.68 ล้านบาท 734.63 ล้านบาท 962.63 ล้านบาท และ 957.30 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 

2557 SAWAD มีรายได้อืนเพิมขนึ จํานวน 243.96 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 49.72 เมือเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุ

หลกัจากรายได้ค่าธรรมเนียมเพิมขนึ จํานวน 110.47 ล้านบาท รายได้เบียปรับเพิมขึน จํานวน 54.02 ล้านบาท และรายได้ค่า

ติดตามหนีเพิมขึน จํานวน 103.37 ล้านบาท และ SAWAD มีรายได้อืนในปี 2558 เพิมขึน จํานวน 228.00 ล้านบาท หรือ

เพิมขึนร้อยละ 31.04 เมือเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้ค่าธรรมเนียมเพิมขึน จํานวน 127.19 ล้านบาท 

รายได้เบียปรับเพิมขึน จํานวน 60.30 ล้านบาท และรายได้ค่าติดตามหนีเพิมขึน จํานวน 51.72 ล้านบาท สําหรับในงวด 9 

เดือนของปี 2559 SAWAD มีรายได้อืนเพิมขึนจํานวน 276.48 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 40.61 เมือเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า โดยรายได้อืนของ SAWAD เพิมขนึในลกัษณะทีสมัพนัธ์โดยตรงกบัการเติบโตของรายได้ดอกเบีย  
 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ในปี 2556 – 2558 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมจํานวน 980.49 ล้านบาท 

1,409.04 ล้านบาท 1,845.76 ล้านบาท และ 1,777.41 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2557 – 2558 SAWAD มีค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงานรวมเพิมขนึ จํานวน 428.55 ล้านบาท และ 436.72 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิมขึนร้อยละ 43.71 และร้อยละ 

30.99 ตามลาํดบั เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิมขึน

จํานวน 464.95 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 35.43 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึงเพิมขึนตามการขยายตัวของ

รายได้และจํานวนสาขา ทงันี ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ SAWAD หลกัคือ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซงึมีรายละเอียดดงัน ี
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 726.52 ล้านบาท 1,094.66 

ล้านบาท 1,551.12 ล้านบาท และ 1,530.11 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 74.10 ร้อยละ 77.69 ร้อยละ 84.04 และ

ร้อยละ 86.09 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมในแต่ละปี ตามลําดับ โดยในปี 2557 – 2558 SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการ

บริหารเพิมขึนจํานวน 368.14 ล้านบาท และ 456.46 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 50.67 และร้อยละ 41.70 เมือเทียบกับปี

ก่อนหน้า ตามลําดับ มีสาเหตุหลกัมาจาก 1) ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิมขึน จํานวน 202.17 ล้านบาท และ 241.90 ล้านบาท 

ตามลําดับ 2) ค่าเช่าเพิมขึน จํานวน 80.69 ล้านบาท และ 73.66 ล้านบาท ตามลําดับ 3) ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่าย

ยานพาหนะ จํานวน 37.49 ล้านบาท และ 47.13 ล้านบาท ตามลาํดบั และ 4) ค่าใช้จ่ายสํานักงานเพิมขึน จํานวน 31.47 ล้าน

บาท และ 21.17 ล้านบาท ตามลาํดบั เนืองมาจากการขยายตวัของธุรกิจ จากการเพิมจํานวนสาขา สําหรับในงวด 9 เดือนของ

ปี 2559 SAWAD มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึนจํานวน 434.18 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 39.62 เมือเทียบกับงวด

เดียวกนัของปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิมขนึของจํานวนสาขา ทังนี SAWAD มีจํานวนพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 

2556 – 2558 จํานวน 2,261 คน 3,114 คน และ 4,085 คน ตามลาํดบั และมีจํานวนสาขา 602 สาขา 1,059 สาขา และ 1,627 

สาขา ตามลาํดบั โดย ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 มีจํานวนสาขารวมทงัสนิ 2,027 สาขา 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนสาํหรับปี 2559 SAWAD มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 230.31 ล้านบาท 218.53 ล้านบาท 

280.59 ล้านบาท และ 261.19 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2557 SAWAD มีต้นทุนทางการเงินลดลงจํานวน 11.78 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 5.12 เมือเทียบกับปีก่อนหน้า เนืองจาก SAWAD มีการปรับแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ ยืมระยะสนัจาก

สถาบนัการเงิน โดยมีการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั ซงึมีต้นทนุทางการเงินทีตํากว่า ขณะทีในปี 2558 SAWAD 

มีต้นทนุทางการเงินเพิมขนึจํานวน 62.06 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 28.40 เมือเทียบกับปีก่อนหน้า สําหรับในงวด 9 เดือน

แรกของปี 2559 SAWAD มีต้นทุนทางการเงินเพิมขึน จํานวน 56.96 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 27.89 เมือเทียบกับงวด

เดียวกันของปี 2558 ซึงการเพิมขึนของต้นทุนทางการเงินในปี 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีสาเหตุมาจากการ

เพิมขนึของจํานวนหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย เพือขยายการให้บริการสนิเชือของ SAWAD 
 

กําไรจากการดําเนินงาน 

SAWAD มีกําไรจากการดําเนินงาน หรือกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

จํานวน 726.17 ล้านบาท 1,061.82 ล้านบาท 1,650.40 ล้านบาท และ 1,750.01 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วน

กําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้รวมทีร้อยละ 37.49 ร้อยละ 39.48 ร้อยละ 43.70 และร้อยละ 46.19 ตามลาํดบั 
 

ในปี 2557 – 2558 SAWAD มีกําไรจากการดําเนินงานเพิมขึนจํานวน 335.64 ล้านบาท และ 588.58 ล้านบาท ตามลําดับ 

หรือเพิมขึนร้อยละ 46.22 และร้อยละ 55.43 ตามลําดับ เมือเทียบกับปีก่อนหน้า สําหรับในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

SAWAD มีกําไรก่อนภาษีเงินได้เพิมขึน จํานวน 575.28 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 48.97 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อนหน้า โดยมีสาเหตจุากรายได้ดอกเบียจากสญัญาเช่าซือและเงินให้กู้ ยืมทีเพิมมากขึนตามการเติบโตของพอร์ตลกูหนีของ

กิจการ และสง่ผลให้ SAWAD มีรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเบียปรับสงูขนึด้วยเช่นกัน ประกอบกับที SAWAD มีความสามารถ

ในการควมคมุค่าใช้จ่ายทีดีขนึ รวมถึงต้นทุนทางการเงินทีมีอัตราส่วนต่อรายได้รวมลดลง เนืองจาก SAWAD ได้เข้าระดมทุน

ในตลาดหลกัทรัพย์และสามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุทีมีต้นทนุถกูกว่าเดิม 
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กําไรสุทธิ 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีกําไรสทุธิ จํานวน 575.43 ล้านบาท 854.69 ล้านบาท 

1,336.06 ล้านบาท และ 1,399.04 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราส่วนกําไรสทุธิทีร้อยละ 29.71 ร้อยละ 31.78 ร้อยละ 

35.38 และร้อยละ 36.93 ตามลําดับ โดยในปี 2557 – 2558 SAWAD มีกําไรสทุธิเพิมขึน จํานวน 279.25 ล้านบาท และ 

481.38 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพิมขนึร้อยละ 48.53 และร้อยละ 56.32 ตามลาํดบั เมือเทียบกับปีก่อนหน้า และสําหรับงวด 

9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีกําไรสทุธิเพิมขึน จํานวน 460.07 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 49.00 เมือเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตมุาจากการขยายตวัของรายได้รวม  
 

สินทรัพย์ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD มีสินทรัพย์รวมจํานวน 6,046.45 ล้านบาท 

8,591.74 ล้านบาท 13,639.68 ล้านบาท และ 19,140.90 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 และ

และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีสินทรัพย์รวมเพิมขึนจํานวน 2,545.28 ล้านบาท 5,047.95 ล้านบาท และ 

5,501.22 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพิมขึนร้อยละ 42.10 ร้อยละ 58.75 และร้อยละ 40.33 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลกัจาก

การเพิมขึนของพอร์ตลกูหนีสินเชือ ทังนี สินทรัพย์หลกัของ SAWAD ได้แก่ ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ ลกูหนีเงินให้กู้ ยืมและ

ลกูหนีเงินให้กู้ ยืมสว่นบคุคล และลกูหนีให้กู้ ยืมจากการซือลกูหน ีซงึมีรายละเอียดดงัน ี
 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD มีมูลค่าลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิรวม 

จํานวน 1,735.37 ล้านบาท 2,323.85 ล้านบาท 2,822.20 ล้านบาท และ 3,126.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.70 ร้อย

ละ 27.05 ร้อยละ 20.69 และร้อยละ 16.33 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลําดับ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 

SAWAD มีลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิรวมเพิมขึน จํานวน 588.47 ล้านบาท และ 498.35 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิมขึน

ร้อยละ 33.91 และร้อยละ 21.45 ตามลาํดบั เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า ขณะที ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีลกูหนีตาม

สญัญาเช่าซือเพิมขนึจํานวน 304.47 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 10.79 จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 โดยสาเหตุหลกัของ

การเพิมขนึของลกูหนีดงักลา่วคือ การขยายสาขาอย่างต่อเนืองของ SAWAD ทําให้สามารถขยายฐานลกูค้าครอบคลมุพืนทีมาก

ขนึ ทงันี สดัสว่นลกูหนีตามสญัญาเช่าซือจําแนกตามกําหนดชําระและการค้างชําระ มีรายละเอียดดงัน ี
 

1)  สดัสว่นลกูหนีจําแนกตามกําหนดชําระ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD สามารถจําแนกลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิ

รวมตามกําหนดชําระเป็น ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิรวมทีถึงกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี จํานวน 912.58 ล้านบาท 1,202.92 

ล้านบาท 1,515.17 ล้านบาท และ 1,689.20 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 52.59 ร้อยละ 51.76 ร้อยละ 53.69 ร้อย

ละ 54.03 ของลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิรวมในแต่ละปี ตามลาํดบั และลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิรวมทีถึงกําหนดชําระ

มากกว่า 1 ปี จํานวน 822.79 ล้านบาท 1,120.92 ล้านบาท 1,307.03 ล้านบาท และ 1,437.46 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิด

เป็นร้อยละ 47.41 ร้อยละ 48.24 ร้อยละ 46.31 และร้อยละ 45.97 ของลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิรวมในแต่ละปีตามลําดับ 

ทงันี เนืองจาก SAWAD ให้เช่าซือสนิทรัพย์ทีเป็นรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ใหม่ โดยมีระยะเวลาการให้สินเชือเช่าซือ

อยู่ระหว่าง 12 – 36 งวด หรือคิดเป็นประมาณ 1 – 3 ปี ทําให้ SAWAD มีสดัส่วนของลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิรวมที

กําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี สงูกว่าโดยเปรียบเทียบ 
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2)  สดัสว่นลกูหนีจําแนกตามการค้างชําระ 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 
2556 2557 2558 30 กันยายน 2559  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค้่างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 

เดือน 

1,134.08   62.93  1,540.68   62.59  1,804.24   60.31  1,990.85   59.77  

ค้างชําระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน 543.05   30.13  678.40   27.56  894.02   29.88  982.57   29.50  

ค้างชําระมากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 87.08   4.83  135.54   5.51  148.62   4.97  180.28   5.41  

ค้างชําระมากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 27.73   1.54  57.36   2.33  68.34   2.28  59.36   1.78  

ค้างชําระมากกว่า 12 10.17   0.56  49.58   2.01  76.40   2.55  117.60   3.53  

รวมลกูหนีตามสัญญาเช่าซือ 1,802.11  100.00  2,461.56  100.00  2,991.62  100.00  3,330.67  100.00  

หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 66.74   3.70  137.71   5.59  169.43   5.66  204.01   6.13  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ-สุทธิ 1,735.37   96.30  2,323.85   94.41  2,822.19   94.34  3,126.66   93.87  

 

หากพิจารณาถงึลกูหนีจากการให้เช่าซือโดยจําแนกตามอายุหนีทีเกินกําหนดชําระ พบว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

และณ วนัที 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีลกูหนีตามสญัญาเช่าซือทีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คือลกูหนีทีไม่ค้างชําระหรือค้าง

ชําระไม่เกิน 1 เดือน ซึงมีจํานวน 1,134.08 ล้านบาท 1,540.68 ล้านบาท 1,804.24 ล้านบาท และ 1,990.85 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 62.93 ร้อยละ 62.59 ร้อยละ 60.31 และร้อยละ 59.77 ของลกูหนีตามสญัญาเช่าซือรวมก่อนหัก

ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในแต่ละปี ตามลาํดบั และลกูหนีทีค้างชําระมากกว่า 1 – 3 เดือน ซึงมีจํานวน 543.05 ล้านบาท 678.40 

ล้านบาท 894.02 ล้านบาท และ 982.57 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 30.13 ร้อยละ 27.56 ร้อยละ 29.88 และร้อย

ละ 29.50 ของลกูหนีตามสญัญาเช่าซือรวมก่อนหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในแต่ละปี ตามลําดับ ทังนี SAWAD ได้ตังค่าเผือหนี

สงสยัจะสญู ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 เป็นจํานวน 66.74 ล้านบาท 137.71 ล้าน

บาท 169.43 ล้านบาท และ 204.01 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 3.70 ร้อยละ 5.59 ร้อยละ 5.66 และร้อยละ 6.13 

ของจํานวนลกูหนีตามสญัญาเช่าซือรวมก่อนหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในแต่ละปีตามลาํดบั 
 

ลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD มีลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมสทุธิรวมจํานวน 

3,803.73 ล้านบาท 5,219.22 ล้านบาท 8,390.65 ล้านบาท และ 12,085.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.91 ร้อยละ 

60.75 ร้อยละ 61.52 และร้อยละ 63.14 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลําดับ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 

SAWAD มีลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมสทุธิรวมเพิมขึนจํานวน 1,415.50 ล้านบาท และ 3,171.43 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ

เพิมขนึร้อยละ 37.21 และร้อยละ 60.76 ตามลาํดบั เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า และณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD มีลกูหนี

ตามสญัญาให้กู้ ยืมสทุธิรวมเพิมขนึจํานวน 3,695.08 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 44.04 จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 โดย

สาเหตุหลักของการเพิมขึนของลกูหนีดังกล่าว คือ การขยายสาขาอย่างต่อเนืองของ SAWAD ทําให้สามารถขยายฐานลกูค้า

ครอบคลมุพืนทีมากขนึ สดัสว่นลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมจําแนกตามกําหนดชําระ และการค้างชําระ มีรายละเอียดดงัน ี
 

1)  สดัสว่นลกูหนีจําแนกตามกําหนดชําระ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD สามารถจําแนกลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมสทุธิ

รวมตามกําหนดชําระเป็นลูกหนีตามสัญญาให้กู้ ยืมสุทธิรวมทีถึงกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี จํานวน 3,074.66 ล้านบาท 

4,117.34 ล้านบาท 6,826.02 ล้านบาท และ 9,635.46 ล้านบาทตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.83 ร้อยละ 78.89 ร้อยละ 

81.35 ร้อยละ 79.73 ของลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมสทุธิรวมในแต่ละปีตามลําดับ และลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมทีถึงกําหนด
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ชําระมากกว่า 1 ปี จํานวน 729.06 ล้านบาท 1,101.88 ล้านบาท 1,564.63 ล้านบาท และ 2,450.28 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 19.17 ร้อยละ 21.11 ร้อยละ 18.65 และร้อยละ 20.27 ของลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมสทุธิรวม ในแต่ละปี 

ตามลาํดบั ทงันี เนืองจาก SAWAD ให้กู้ ยืมตามประเภทของหลกัประกันส่วนมาก คือ สินเชือสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

และบ้านหรือโฉนดทีดิน ซงึสว่นมากจะมีระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 24 งวด ทําให้ SAWAD มีสดัส่วนของลกูหนีตามสญัญาให้

กู้ ยืมทีกําหนดชําระไม่เกิน 1 ปี สงูกว่าโดยเปรียบเทียบ 
 

2)  สดัสว่นลกูหนีจําแนกตามการค้างชําระ 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 
2556 2557 2558 30 กันยายน 2559  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไมค้่างชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 1 

เดือน 

2,922.76   74.57  4,210.47   78.63  7,010.72   81.74  10,159.12   82.41  

ค้างชําระมากกว่า 1 ถึง 3 เดือน 808.14   20.62  940.19   17.56  1,297.49   15.13  1,827.12   14.82  

ค้างชําระมากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 110.55   2.82  116.01   2.17  142.68   1.66  174.92   1.42  

ค้างชําระมากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 45.27   1.15  43.56   0.81  55.79   0.65  66.44   0.54  

ค้างชําระมากกว่า 12 32.99   0.84  44.40   0.83  69.83   0.81  99.52   0.81  

รวม 3,919.71  100.00  5,354.63  100.00  8,576.51  100.00  12,327.11  100.00  

หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 115.98   2.96  135.41   2.53  185.86   2.17  241.37   1.96  

ลูกหนีตามสัญญาให้กู้ยืม - สุทธิ 3,803.73   97.04  5,219.22   97.47  8,390.65   97.83  12,085.74   98.04  

 

หากพิจารณาถึงลกูหนีจากการให้กู้ ยืมโดยจําแนกตามอายุหนีทีเกินกําหนดชําระ พบว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

และณ วนัที 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมทีสว่นใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ลกูหนีทีไม่ค้างชําระหรือค้าง

ชําระไม่เกิน 1 เดือน ซึงมีจํานวน 2,922.76 ล้านบาท 4,210.47 ล้านบาท 7,010.72 ล้านบาท และ 10,159.12 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 74.57 ร้อยละ 78.63 ร้อยละ 81.74 และร้อยละ 82.41 ของลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมรวมก่อน

หักค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในแต่ละปีตามลําดับ และลกูหนีทีค้างชําระมากกว่า 1 – 3 เดือน ซึงมีจํานวน 808.14 ล้านบาท 

940.19 ล้านบาท 1,297.49 ล้านบาท และ 1,827.12 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.62 ร้อยละ 17.56 ร้อยละ 

15.13 และร้อยละ 14.82 ของลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมรวมก่อนหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในแต่ละปีตามลําดับ ทังนี SAWAD 

ได้ตงัค่าเผือหนสีงสยัจะสญู ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และณ วันที 30 กันยายน 2559 เป็นจํานวน 115.98 ล้านบาท 

135.41 ล้านบาท 185.86 ล้านบาท และ 241.37 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.96 ร้อยละ 2.53 ร้อยละ 2.17 และ

ร้อยละ 1.96 ของจํานวนลกูหนีตามสญัญาให้กู้ ยืมรวมก่อนหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในแต่ละปีตามลาํดบั 
 

ลกูหนีเงินให้กู้ ยืมจากการซือลกูหน ี

SAWAD มีเงินลงทนุในลกูหนีจากการประมูลซือหนีด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหาร ซึงในปี 2558 SAWAD ได้ซือ

หนีตามราคาทุน จํานวน 1,268.42 ล้านบาท และมีการรับชําระหนีในระหว่างปีจํานวน 3.74 ล้านบาท โดย ณ วันที 31 

ธันวาคม 2558 มีจํานวนคงเหลอื 1,264.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.27 ของสนิทรัพย์รวม และในปี 2559 ได้มีการซือหนี

เพิมเติมทงัหมดจํานวน 863.08 ล้านบาท และมีการรับชําระหนีระหว่างปีจํานวน 111.57 ล้านบาท โดย ณ วันที 30 กันยายน 

2559 มีจํานวนคงเหลอื 2,016.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.53 ของสนิทรัพย์ทงัหมด 
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หนีสิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD มีหนีสินทังหมดจํานวน 4,915.85 ล้านบาท 

5,159.65 ล้านบาท 8,867.89 ล้านบาท และ 12,934.65 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 SAWAD 

มีหนีสนิเพิมขนึจํานวน 243.79 ล้านบาท และ 3,708.24 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพิมขึนร้อยละ 4.96 และร้อยละ 71.87 เมือ

เทียบกบัปีก่อนหน้า ขณะที ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีหนีสนิเพิมขนึจํานวน 4,066.76 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 

45.86 จาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 สาเหตหุลกัของการเพิมขึนของหนีสินรวมมาจากหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีเพิมขึนเพือ

รองรับการขยายตวัของลกูหนี โดยหนีสนิหลกัของ SAWAD เป็นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียซงึมีรายละเอียดดงัน ี
 

หนีสนิทีมีภาระดอกเบีย 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียของ SAWAD ประกอบด้วย เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงิน ตัวแลกเงิน เงินกู้ ยืมระยะสนัจาก

กิจการทีเกียวข้อง เงินกู้ ยืมระยะยาวเพือใช้ในการซือลกูหนี หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ หุ้นกู้ ไม่ด้อย

สทิธิและไม่มีหลกัประกนั และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 

กันยายน 2559 SAWAD มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 4,645.08 ล้านบาท 4,770.38 ล้านบาท 8,332.64 ล้านบาท และ 

12,353.61 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 94.49 ร้อยละ 92.46 ร้อยละ 93.96 และร้อยละ 95.51 ของหนีสินทังหมด

ในแต่ละปีตามลาํดบั โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 กลุ่ม SAWAD มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียเพิมขึนจํานวน 125.31 

ล้านบาท และ 3,562.25 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพิมขนึร้อยละ 2.70 และร้อยละ 74.67 ตามลําดับ เมือเทียบกับปีก่อน และ

สาํหรับ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 มีจํานวนเพิมขึน 4,020.97 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 48.26 จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 

2558  การขยายตวัของหนีสนิทีมีภาระดอกเบียในแต่ละปีเกิดขึน เพือรองรับการขยายการให้บริการปล่อยสินเชือ การเพิมขึน

ของหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 30 กันยายน 2559 เป็นเหตุจากการเพิมขึนของเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงินซึง

เพิมขนึจํานวน 3,349.85 ล้านบาท 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 หนีสินทีมีภาระดอกเบียของ SAWAD เป็นเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงินประเภทวงเงิน

เบิกเกินบญัชีและตวัสญัญาใช้เงิน และหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ โดยตัวสญัญาใช้เงินดังกล่าว มีอัตรา

ดอกเบียเท่ากับ MOR – 1.75% นอกจากนี ในปี 2556 SAWAD ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตัวแลกเงินระยะสนัต่อผู้ลงทุน

สถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ อายไุม่เกิน 270 วนั มีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.00 – 5.00 ต่อปี ขณะที ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

SAWAD มีการกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซงึมีอตัราดอกเบียร้อยละ MOR – 2.25 ต่อปีและ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

SAWAD ตวัแลกเงินระยะสนัมีอตัราดอกเบียลดลงจากร้อยละ 4.00 – 5.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.00 – 4.00 ต่อปี และมีเงินกู้ ยืม

ระยะยาวเพือใช้ในการซือลกูหนี โดยมีอัตราดอกเบียร้อยละ 1.00 ต่อปี และมีการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน 

โดยมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 3.90 – 4.50 ต่อปี และสาํหรับ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีอัตราดอกเบียของตัว

แลกเงินระยะสนัลดลงจากร้อยละ 3.00 – 4.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.00 – 3.00 ต่อปี และมีอัตราดอกเบียของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ

และไม่มีหลกัประกนัร้อยละ 2.80 – 3.10 ต่อปี 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD มีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทีร้อยละ 

4.35 ร้อยละ 1.50 ร้อยละ 1.86 ร้อยละ 2.08 ตามลาํดบั และมีอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทีร้อยละ  

4.11 ร้อยละ 1.39 ร้อยละ 1.75 และร้อยละ 1.99 ตามลาํดบั 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,130.60 ล้านบาท 

3,432.09 ล้านบาท 4,771.79 ล้านบาท และ 6,206.26 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2558 SAWAD มี

สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขนึจํานวน 2,301.49 ล้านบาท และ 1,339.70 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเพิมขนึร้อยละ 203.56 และร้อยละ 

39.03 จากปีก่อนหน้า ตามลาํดบั และสาํหรับ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 เพิมขนึจํานวน 1,434.46 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 

30.06 จาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 โดยการเพิมขนึของสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 เป็นผลจากการท ีSAWAD ได้เพิมทนุเรียก

ชําระจํานวน 250 ล้านบาท จากการเสนอขายให้กบัประชาชนทวัไปเพือนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และยังทําให้ 

SAWAD มีสว่นเกินมลูค่าหุ้นจํานวน 1,421.80 ล้านบาท และสาํหรับการเพิมขนึของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 

และ 30 กนัยายน 2559 สว่นใหญ่มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขนึของกําไรสะสมซงึมาจากกําไรสทุธิในแต่ละงวด 
 

สภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 SAWAD มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดําเนินงานจํานวน 2,043.18 ล้านบาท 

1,129.23 ล้านบาท 2,426.10 ล้านบาท และ 2,890.44 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2557 – 2558 มีจํานวนเงินสดจ่ายลดลง

จํานวน 913.95 ล้านบาท และเพิมขึน 1,296.87 ล้านบาท ตามลําดับ หรือลดลงร้อยละ 44.73 และเพิมขึนร้อยละ 114.85 

ตามลาํดบั และสาํหรับในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 SAWAD มีจํานวนเงินสดใช้ไปเพิมขึนจํานวน 1,162.98 ล้านบาท หรือ

เพิมขนึร้อยละ 67.32 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า SAWAD มีกระแสเงินสดจ่ายจากการดําเนินงานนันเกิดจากการ

ขยายตวัของการลงทนุในลกูหนีจากการปล่อยสินเชือเพิมมากขึนในแต่ละปี ซึงเป็นปกติของธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชือของ

บริษัททีไม่ได้เป็นสถาบนัการเงินทีมี โดย SAWAD มีการปลอ่ยสนิเชือในอตัราทีสงูขนึทกุปี  
 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 SAWAD มีกระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนจํานวน 93.65 ล้านบาท 188.70 

ล้านบาท 134.10 ล้านบาท และ 497.32 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2557 – 2558 SAWAD มีกระแสเงินสดจ่ายเพิมขึน

จํานวน 95.05 ล้านบาท และลดลงจํานวน 54.60 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิมขึนร้อยละ 101.49 และลดลงร้อยละ 28.94 

เมือเทียบกบัปีก่อนหน้าตามลาํดบั และสาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีกระแสเงินสดจ่ายลดลงจํานวน 250.80 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 33.52 เมือเทียบกบังวดเดียวของปีก่อนหน้า ซงึสว่นใหญ่กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนมาจากการลงทุนเพือ

ซือสินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี ซึงได้แก่ การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ เครืองตกแต่งสํานักงาน อุปกรณ์สํานักงาน และ

ยานพาหนะ เพือรองรับการขยายธุรกิจ และเพิมประสทิธิภาพในการดําเนินงาน  
 

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนของปี 2559 SAWAD มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินจํานวน 2,224.26 ล้านบาท 

1,565.50 ล้านบาท 2,545.01 ล้านบาท และ 3,586.57 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2557 – 2558 SAWAD มีกระแสเงินสด

รับลดลงจํานวน 658.77 ล้านบาท และเพิมขึนจํานวน 979.51 ล้านบาท ตามลําดับ หรือลดลงร้อยละ 29.62 และเพิมขึนร้อย

ละ 62.57 เมือเทียบกับปีก่อนหน้า ตามลําดับ และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีกระแสเงินสดจ่ายเพิมขึนจํานวน 

968.96 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 37.02 เมือเทียบกับงวดเดียวของปี 2558 โดย SAWAD มีการจัดหาเงินทุนโดยมีแหล่ง

เงินทนุหลกันอกเหนือจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน คือ เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและกิจการทีเกียวข้องกัน การเพิม

ทนุและการออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ซงึในปี 2556 SAWAD ได้มีการเพมิทนุทงัหมด 2 ครัง รวมจํานวน  644 ล้านบาท และสําหรับปี 
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2557 ได้เพิมทุนเรียกชําระจํานวน 250 ล้านบาท จากการเสนอขายให้กับประชาชนทัวไปเพือนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ และยังทําให้ SAWAD ได้รับส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 1,421.80 ล้านบาท ซึงการกู้ เงินและการเพิมทุนดังกล่าว 

SAWAD มีวตัถปุระสงค์เพือนําเงินมาลงทนุในการขยายสาขาและขยายการให้สนิเชือ 
 

แหล่งทีมาของเงนิทุน 

SAWAD มีแหลง่ทีมาของเงินทนุหลกั คือ เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินในรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีและตัวสญัญาใช้เงิน และ

รองลงมาคือการออกตัวแลกเงิน โดยมากกว่าร้อยละ 70.00 ของแหล่งเงินทุนทังหมดเป็นหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีมีกําหนด

ระยะเวลาชําระคืนใน 1 – 3 ปี โดย SAWAD มีรายละเอียดโครงสร้างเงินทนุดงัน ี

โครงสร้างเงินทนุ 

โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 SAWAD มีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น

เท่ากบั 4.35 เท่า 1.50 เท่า 1.86 เท่า และ 2.08 เท่า ตามลําดับ ซึงมีจํานวนลดลงในปี 2557 เนืองจาก SAWAD มีส่วนของผู้

ถือหุ้นทีเพิมขนึจากการขายเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และ ณ วันที 30 ธันวาคม 2558 และ 30 กันยายน 2559 SAWAD มี

อตัราสว่นดงักลา่วทีเพิมขนึ เนืองจากมีการกู้ เงินเพิมเติมเพือรองรับการขยายตวัของการปลอ่ยสนิเชือ 
 

แหล่งทมีาและใช้ไปของเงนิทุน 
ทสีําคญั 

2556 2557 2558 30 กันยายน 2559  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แหล่งทมีาของเงนิทุน         

หนีสินระยะสัน 4,645.08 80.42 4,270.38 52.06 2,543.98 19.42 7,680.44 41.49 

หนีสินระยะยาว - - 500.00 6.10 5,788.66 44.19 4,673.18 25.24 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น* 1,130.60 19.58 3,432.09 41.84 4,765.78 36.38 6,159.71 33.27 

- ทนุชําระแล้ว 750.00 12.99 1,000.00 12.19 1,020.00 7.79 1,045.50 5.65 

- กําไรสะสม 344.41 5.96 974.10 11.88 2,287.79 17.47 3,656.22 19.75 

- ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั - - 1,421.80 17.33 1,421.80 10.85 1,421.80 7.68 

- ส่วนเกินมลูค่าหุ้นจากการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

36.91 0.63 36.19 0.44 36.19 0.28 36.19 0.20 

แหล่งทมีาของเงนิทุน – รวม 5,775.68 100.00 8,202.47 100.00 13,098.42 100.00 18,513.32 100.00 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน         

ไมเ่กิน 1 ปี 3,987.24  71.98 5,320.26 70.53 8,341.19 74.39 11,324.66 74.44 

1 ปี ขึนไป 1,551.86  28.02 2,222.81 29.47 2,871.66 25.61 3,887.74 25.56 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน – รวม 5,539.10  100.00 7,543.07 100.00 11,212.85 100.00 15,212.40 100.00 

หมายเหต ุ* ส่วนของผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รวมองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น และส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 SAWAD มีจํานวนแหล่งทีมาของเงินทุนจํานวน 5,775.68 

ล้านบาท 8,202.47 ล้านบาท 13,098.42 และ 18,513.32 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะทีแหล่งใช้ไปของเงินทุนมีจํานวน 

5,539.10 ล้านบาท 7,543.07 ล้านบาท 11,212.85 ล้านบาท 15,212.40 ล้านบาท ตามลําดับ โดยแหล่งทีมาและใช้ไปของ

เงินทนุทีสาํคญัของ SAWAD ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 มีความสมัพันธ์กันในระดับหนึง กล่าวคือ แหล่งทีมาของเงินทุนส่วน

ใหญ่มาจากเงินกู้ ยืมระยะสนั ซงึคิดเป็นร้อยละ 80.42 ของแหลง่ทีมาของเงินทนุทงัหมด ขณะทีแหล่งใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่

เป็นสินเชือทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึงคิดเป็นร้อยละ 71.98 ของแหล่งใช้ไปของเงินทุนทังหมด และสําหรับ ณ วันที 31 ธันวาคม 

2557 SAWAD มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขึนจํานวน 1,671.80 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน ทําให้สดัส่วนของ

หนีสินระยะสนัน้อยลงเป็นร้อยละ 52.06 การรับเงินจากการเพิมทุนซึงเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว ส่งผลให้ SAWAD มีความ
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เสยีงด้านสภาพคลอ่งทีลดลง ขณะที ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 SAWAD ได้ใช้เงินกู้ ยืมระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ ระยะสนั  ทํา

ให้สดัส่วนเงินกู้ ยืมระยะสนัลดลงเหลือร้อยละ 19.42 และมีเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิมขึนเป็นร้อยละ 44.19 ของแหล่งทีมาของ

เงินทนุทงัหมด และสาํหรับ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 SAWAD ได้มีการเพิมเงินกู้ ยืมระยะสนัเพือรองรับการขยายตัวของการ

ให้สนิเชือโดยมีสดัสว่นเงินกู้ ยืมระยะสนัเพิมเป็นร้อยละ  41.49 ของแหลง่ทีมาของเงินทนุทงัหมด 
 

ภาระผูกพันนอกงบดุล 

ภาระผูกพนันอกงบดุล (หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 30 กันยายน 2559  

ภายใน 1 ปี 97.11 140.64 198.79 214.33 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 126.59 146.93 188.03 212.79 

รวม 223.70 287.57 386.83 427.12 
 

ภาระผูกพันนอกงบดุลของ SAWAD ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 มีจํานวนทังหมด 

223.70 ล้านบาท 287.57 ล้านบาท 386.83 ล้านบาท และ 427.12 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยเป็นภาระผูกพันทีเกิดจากสญัญา

เช่าทีทําการของ SAWAD ซึงคิดเป็นสดัส่วน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 ร้อยละ 

19.79 ร้อยละ 8.38 ร้อยละ 8.11 และร้อยละ 6.88 เมือเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ตามลาํดบั 
 

6.  สภาวะอุตสาหกรรม 
 

เนืองจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ การให้บริการสินเชือรายย่อยแบบมีหลักประกันในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รถทุกชนิด 

โฉนดทีดิน บ้าน และอาคารชุด รวมทังการให้บริการสินเชือเช่าซือ สินเชือส่วนบุคคล และสินเชือเพือการประกอบอาชีพ โดย

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ จากธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ดอกเบียรับจากเงินให้กู้ ยืม และรายได้ดอกผลเช่าซือ ดังนัน ภาวะ

เศรษฐกิจภายในประเทศ สภาวะการเติบโตหรือการชะลอตวัของภาคธุรกิจการค้า ภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการ

ลงทนุของภาครัฐ  ซงึสง่ผลกระทบต่อความเชือมนั กําลงัซือ และความต้องการสนิเชือของภาคครัวเรือน อันมีผลต่อการเพิมขึน

หรือลดลงของจํานวนลกูหนีและมลูหนีของลกูค้าทีใช้บริการสนิเชือของกลุ่มบริษัทฯ รวมทังแนวโน้มภาวะการเงินในด้านต่างๆ 

ของประเทศ เช่น อตัราดอกเบีย การลงทนุในตวัแลกเงิน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล ซึงส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

และต้นทนุในการระดมุทนุของกลุม่บริษัทฯ เพือใช้ในการประกอบธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา จึงนับเป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ

ประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  
 

เศรษฐกิจไทยปี 2559  

ข้อมลูจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนพฤศจิกายน 2559  ระบุว่า สศช. 

คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2559 จะขยายตวัร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีขนึอย่างต่อเนืองจากปี 2557 และปี 2558 ทีมีการขยายตวัร้อยละ 

0.8 และ 2.8 ตามลาํดบั ในขณะทีอตัราเงินเฟ้อเฉลยีทงัปีจะอยู่ทีร้อยละ 0.2 เทียบกบัติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2558 และดลุบญัชี

เดินสะพดัเกินดลุเพิมขนึเป็นร้อยละ 11.3 ของ GDP เทียบกบัการเกินดลุร้อยละ 8.2 ของ GDP ในปี 2558 โดยการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีปัจจยัสนบัสนนุจาก (1) การใช้จ่ายเพือการอปุโภคบริโภคภาคครัวเรือน มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 

เนืองจากการฟืนตวัของการผลติภาคเกษตรทีดีกว่าการคาดการณ์ ในขณะทีราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมยังคงปรับตัวเพิมขึน 

และการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ มีรายได้น้อยภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ  (2) มลูค่าสง่ออก คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 0.0 ดีกว่าการปรับตวัลดลงร้อยละ 1.9  ในการประมาณการของ สศช. 

ครังทีผ่านมาเมือวนัที 15 สงิหาคม 2559  ซงึเป็นผลมาจากมลูค่าการสง่ออกในไตรมาส 3 กลบัมาขยายตวัร้อยละ 0.4  เป็นครัง
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แรกในรอบ 7 ไตรมาส ขณะทีราคาสนิค้าในตลาดโลกปรับตวัเพิมขึนเร็วกว่าทีคาดการณ์ไว้ และส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกใน

ไตรมาส 3 เพิมขนึร้อยละ 0.8 ซงึเป็นการเพิมขนึครังแรกในรอบ 14 ไตรมาส และสง่ผลให้ราคาส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2559 ลดลงเพียงร้อยละ 0.8 เมือรวมกบัแนวโน้มการเพิมขนึของราคาสง่ออกในไตรมาส 4  คาดว่าจะทําให้ราคาสินค้าส่งออก

เฉลยีทงัปี 2559 จะลดลงเพียงร้อยละ 0.2 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ (-1.5) – (-1.0) ในสมมติฐานการประมาณการครังทีผ่านมา 

นอกจากนี การเริมปรับตวัดีขนึอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก สง่ผลให้ปริมาณการส่งออกในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนเริม

กลบัมาขยายตวัเร็วกว่าการคาดการณ์ และคาดว่าจะทําให้ปริมาณการส่งออกทังปี 2559 สามารถกลบัมาขยายตัวเป็นบวกได้

อย่างช้าๆ ร้อยละ 0.2 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 0.9 ในการประมาณการครังทีผ่านมา  
 

ภาวะการเงินปี 2559 

o อตัราดอกเบีย ในไตรมาส 3 ปี 2559 อตัราดอกเบียนโยบายทรงตวัอยู่ทีร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยการประชุมคณะกรรมการ-

นโยบายการเงิน (“กนง.”) เมือวนัที 3 สงิหาคม 2559 และ 14 กันยายน 2559 มีมติคงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ทีร้อยละ 

1.50 ต่อปี เนืองจากเห็นว่านโยบายการเงินอยูใ่นระดบัทีผ่อนปรนเพียงพอต่อการฟืนตัวของเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบีย

ทีแท้จริงยังอยู่ในระดับตํา อีกทัง เพือเป็นการรักษาขีดความสามารถในการดําเนินนโยบาย (policy space) ไว้สําหรับ

เป็นเครืองมือรองรับความเสียงจากการฟืนตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย

การเงินของประเทศผู้นําเศรษฐกิจในระยะต่อไป  ด้านอัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 12 เดือน และอัตราดอกเบีย MLR  

ในไตรมาส 3 ปี 2559 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 

จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)) คงอัตราดอกเบียเงินฝาก

ประจํา 12 เดือน และอตัราดอกเบีย MLR ไว้ทีร้อยละ 1.38 ต่อปี และร้อยละ 6.27 ต่อปี ตามลําดับ เช่นเดียวกับธนาคาร

พาณิชย์เพือรายย่อยทีคงอัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 12 เดือนและอัตราดอกเบีย MLR ไว้ทีร้อยละ 1.70 และร้อยละ 

8.52 ต่อปี ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและสถาบนัการเงินเฉพาะกิจต่างปรับลดอัตราดอกเบีย

เงินฝากประจํา 12 เดือนลง ร้อยละ 0.03 มาอยู่ทีร้อยละ 1.24 และร้อยละ 1.52 ต่อปี ตามลําดับ แต่ยังคงอัตราดอกเบีย 

MLR ไว้ทีร้อยละ 6.68 และร้อยละ 6.63 ต่อปี ตามลาํดบั สาํหรับอตัราดอกเบียเงินฝากทีแท้จริงและอัตราดอกเบียเงินกู้ที

แท้จริงในไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่าทรงตัวอยู่ทีร้อยละ 1.00 และร้อยละ 5.89 ต่อปี ตามลําดับ เนืองจากการคงอัตรา

ดอกเบียเงินฝากและอตัราดอกเบีย MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อทัวไป ณ สินไตรมาส 

3 ปี 2559 ไม่มีการเปลยีนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ดี  ในเดือนตุลาคม 2559 อัตราดอกเบียเงินฝากทีแท้จริง

ปรับเพิมขึนมาอยู่ทีร้อยละ 1.06 ต่อปี ตามการปรับเพิมขึนของอัตราดอกเบียเงินฝากและการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ

ทวัไป เช่นเดียวกับอัตราดอกเบีย MLR ทีแท้จริงซึงปรับตัวเพิมขึนมาอยู่ทีร้อยละ 5.93 ต่อปี ตามการปรับตัวลดลงของ

อตัราเงินเฟ้อทวัไป 

o เงินฝากและการลงทนุในตวัแลกเงิน (B/E) ของธนาคารพาณิชย์ ในไตรมาส 3 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอตัวลง

จากการขยายตวัร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า  

o สนิเชือ ในไตรมาส 3 ปี 2559 สนิเชือภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบียค้างรับ) ของธนาคารพาณิชย์ชะลอตวัลงจากร้อยละ 4.1 

ในไตรมาส 2 มาอยู่ทีร้อยละ 3.8 ตามการชะลอตวัของสนิเชือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสนิเชือในสาขาการผลติทีหดตวัเพิมขึน

จากไตรมาสก่อนหน้า ด้านสนิเชือภาคครัวเรือนขยายตวัใกล้เคียงกบัการขยายตวัในไตรมาสก่อน โดยมีแรงสนับสนุนจาก

การขยายตวัของสนิเชือเพือการซือหรือเช่าซือรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ สว่นสนิเชือเพือการจดัหาทีอยู่อาศัยชะลอตัวลง 

เนืองจากมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ของภาครัฐสินสดุลง สําหรับคุณภาพของสินเชือปรับตัวลดลงสะท้อนจากการ

เพิมขนึของสดัสวํนหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non - Performing Loan) ต่อสินเชือรวม ซึงเพิมขึนจากร้อยละ 2.72 ในไตร
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มาส 2 มาอยู่ทีร้อยละ 2.89 ของไตรมาส 3 ปี 2559 รวมทัง สดัสํวนของสินเชือจัดชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special - 

Mention Loan) ต่อสนิเชือรวมทีปรับตวัเพิมขนึจากร้อยละ 2.17 ในไตรมาส 2 มาอยู่ทีร้อยละ 2.38 ในไตรมาส 3 ปี 2559  

o อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (Yield) ในไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับตัวเพิมขึน

จากไตรมาสก่อนหน้าในเกือบทกุช่วงอาย ุโดยมีสาเหตมุาจาก (1) นักลงทุนชะลอการลงทุนจากการคาดว่าจะมีการออก

ตราสารหนีระยะยาวมูลค่ากว่า 86,000 ล้านบาท และ (2) การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal 

Reserve Bank : “Fed”) จะปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายในการประชุมเดือนกันยายน ทําให้นักลงทุนต่างชาติทยอย

ขายตราสารหนีในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เมือ Fed คงอัตราดอกเบียนโยบายในเดือนกันยายน จึงเกิดแรงซือกลบัเข้ามา

ในตลาดตราสารหนี ทําให้ในไตรมาส 3 นกัลงทนุต่างชาติยงัมียอดซือสทุธิ 109.1 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากการซือ

สทุธิ 132.2 พันล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนมูลค่าซือขายเฉพาะธุรกรรมซือขายขาด (Outright Transaction) 

เฉลยีต่อวนัอยู่ที 89.8 พนัล้านบาท ลดลงจาก 98.2 พนัล้านบาทต่อวนัในไตรมาสก่อนหน้า  

o ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ (SET Index) ณ สนิไตรมาส 3 ของปี 2559 SET Index ปิดที 1,483.2 จุด เพิมขึนร้อยละ 2.6 

จากไตรมาสก่อนหน้า มลูค่าการซือขายเฉลยีเพิมขนึเลก็น้อยเป็น 58.1 พนัล้านบาทต่อวนั เทียบกับ 44.9 พันล้านบาทต่อ

วนัในไตรมาสก่อนหน้า โดยนกัลงทนุต่างชาติมียอดซือสทุธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 96.0 พนัล้านบาท เพิมขึนมากจาก 17.5 

พนัล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า ตามกระแสการไหลเข้าของเงินทนุต่างชาติ และในเดือนตลุาคม 2559 SET Index ปรับตวั

เพิมขนึเลก็น้อยมาอยู่ที 1,495.7 จดุ เพิมขนึร้อยละ 0.9 จากสนิเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ว่า Fed 

จะปรับขนึอตัราดอกเบียในช่วงปลายปี ทําให้นกัลงทนุกลบัมาขายสทุธิในตลาดหลกัทรัพย์ไทย 18.1 พนัล้านบาท 
 

สถานการณ์หนคีรัวเรือนไทยปี 2559 

ข้อมลูจากศนูย์วิจยักสกิรไทย ณ เดือน ธันวาคม 2559 ระบสุถานการณ์หนีครัวเรือนไทยในไตรมาส 3 ปี 2559 ชะลอการเติบโต

ลงอย่างต่อเนือง โดยมีอตัราขยายตวัร้อยละ 4.1 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที ณ สินปี 2558 สถานการณ์

หนีครัวเรือนไทยมีอตัราขยายตวั ร้อยละ 5.2 และอยู่ในระดบัเลข 2 หลกัในช่วงปี 2552 – 2556 อนัเป็นผลจากความระมัดระวัง

ในการปลอ่ยสนิเชือของสถาบนัการเงินและการจํากดัการก่อหนีใหม่ของภาคครัวเรือน  ทังนี หนีครัวเรือนในไตรมาส 3 ปี 2559 

ปรับลดลงเป็นไตรมาสที 3 ติดต่อกัน มาอยู่ทีร้อยละ 81.0 ต่อ GDP เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึงอยู่ทีร้อยละ 81.3 ต่อ GDP 

โดยการปรับลดลงดงักลา่ว คาดว่าเป็นผลของการเติบโตทีชะลอลงในสินเชือรายย่อยหลายประเภท ทังสินเชือเพือทีอยู่อาศัย 

(ซงึมีสดัสว่นใหญ่ทีสดุในหนีครัวเรือน) ทีเติบโตเพียงร้อยละ 8.0 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และขยายตัวลดลง

จากไตรมาส 2 ปี 2559 ซึงขยายตัวร้อยละ 8.7 อันเป็นผลจากการปรับลดลงของจํานวนทีอยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่นเดียวกับสินเชือเพือการอุปโภคบริโภคและสินเชืออเนกประสงค์ทีเติบโตชะลอลง จากการใช้

นโยบายเครดิตทีระมดัระวงัมากขนึของสถาบนัการเงิน เพือดแูลปัญหาหนีเสยีในช่วงทีเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟืนตัวเต็มที อย่างไร

ก็ดี สนิเชือบตัรเครดิตยงัเติบโตได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรทีเติบโตดีขึน และสินเชือเช่าซือรถยนต์ก็สามารถเติบโตได้ แม้ต้อง

เผชิญแรงกดดนัจากการคืนสนิเชือในโครงการรถยนต์คันแรก อย่างไรก็ดี เมือพิจารณายอดคงค้างหนีครัวเรือนแล้ว จะพบว่า 

แม้ยอดคงค้างหนีครัวเรือนจะปรับเพิมขนึจากไตรมาสก่อนหน้า จํานวน 9.81 หมืนล้านบาท แต่เมือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

พบว่าการเติบโตของหนียังคงชะลอลงอย่างต่อเนืองมาทีระดับร้อยละ 4.1 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  (ซึงเป็น

ระดบัตําทีสดุนบัแต่ปี 2547) ทงันี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า สินปี 2559 หนีครัวเรือนจะขยับเพิมขึนมาอยู่ทีร้อยละ 81.5 ต่อ 

GDP อันเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนืองของสินเชือทีอยู่อาศัย และมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ ของ

ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ก่อนปิดปี รวมถึงการเข้าสู่ฤดูกาลจับจ่ายใช้สอยช่วงท้ายปีของประชาชน ซึงช่วยผลกัดันให้

สนิเชือสว่นบคุคล สนิเชือบตัรเครดิต และสนิเชืออเนกประสงค์อืนๆ  มีการเติบโตเพิมขนึกว่าช่วงไตรมาส 3  ทีผ่านมา อย่างไรก็

ดี หนีครัวเรือนในปี 2559 ยงัเป็นระดบัทีตําลงจากสนิปี 2558  
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 – 4.0 ปรับตัวขึนต่อเนืองจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 และ 

3.2 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาํดบั อตัราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 - 2.0 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อย

ละ 10.2 ของ GDP โดยปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีดงัน ี

(1) การใช้จ่ายเพือการบริโภค การใช้จ่ายเพือการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ซึงคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปี 2560  

ชะลอลงเลก็น้อยจากการขยายตวัประมาณร้อยละ 3.0 ในปี 2559 โดยเป็นการชะลอลงในช่วงครึงปีแรกของปี 2560 ซึง

เป็นการชะลอตัวจากฐานทีสงูในปี 2559 (ทีได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งขึนของมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐและการเพิมขึนของรายจ่ายในหมวดสินค้ารถยนต์ในช่วงของการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่) อย่างไรก็ตาม การ

ขยายตวัของการใช้จ่ายเพือการอปุโภคบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึนในช่วงครึงปีหลงัของปี 2560 ตามแนวโน้ม

การปรับตวัดีขนึของฐานรายได้ของภาคครัวเรือน ซึงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึนของภาคการส่งออกและ

การผลติในภาคเกษตร ในขณะทีการใช้จ่ายเพือการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 ปรับตัวดีขึนจาก

การขยายตวัร้อยละ 0.6 ในปี 2559  

(2) การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 ในปี 2560 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในปี 2559 โดยการลงทุน

ภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.8 ปรับตวัดีขนึจากการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในปี 2559 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน

ทีสาํคญัจาก (1) แนวโน้มการปรับตัวดีขึนของภาคการส่งออก ซึงจะทําให้กําลงัการผลิตส่วนเกินเริมปรับตัวลดลงอย่าง

ช้าๆ และเริมกระตุ้นความต้องการลงทนุเพือขยายกําลงัการผลิตมากขึน (2) ความคืบหน้าของการดําเนินโครงการลงทุน

โครงสร้างพืนฐานทีสาํคญัๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการทีประกวดราคาไปแล้วและสามารถเริมดําเนินการก่อสร้างได้ 

รวมทัง การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ซึงจะช่วยสร้างความเชือมันและความชัดเจนให้แก่นักลงทุน

ภาคเอกชน (3) แนวโน้มการย้ายฐานการผลติของผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย สําหรับการลงทุนภาครัฐ 

คาดว่าจะขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 11.2 ในปี 2560 ต่อเนืองจากการขยายตัวร้อยละ 10.0 ในปี 2559 โดยได้รับปัจจัย

สนบัสนนุจากการเพิมอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและการเพิมขึนของกรอบวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

รวมทงั ความคืบหน้าของโครงการลงทนุด้านโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนสง่  

(3) มลูค่าการสง่ออกสนิค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คาดว่า ในปี 2560 จะขยายตวัร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึนจากร้อยละ 

0.0 ในปี 2559 โดยคาดว่าปริมาณการสง่ออกสนิค้าจะเพิมขนึร้อยละ 1.2 สงูขนึจากการขยายตวัประมาณร้อยละ 0.2 ในปี 

2559 ตามแนวโน้มการฟืนตวัดีขนึอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลก ในขณะทีราคาส่งออกคาดว่าจะ

เพิมขึนร้อยละ 1.2 ในปี 2560 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.2 ในปี 2559 เมือรวมกับการส่งออกบริการทียังมีแนวโน้ม

ขยายตวัได้ต่อเนืองตามรายรับจากนกัทอ่งเทียว คาดว่าจะทําให้ปริมาณการสง่ออกสนิค้าและบริการจะเพิมขนึร้อยละ 3.0  

(4) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อเฉลียทังปี 2560 คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 สงูขึน

จากร้อยละ 0.2 ในปี 2559 ตามแนวโน้มการเพิมขึนของราคานํามันดิบและราคาสินค้าขันปฐมในตลาดโลก รวมทัง

แนวโน้มการออ่นค่าของเงินบาท  
 

แนวโน้มอตัราดอกเบียและสถานการณ์หนีครัวเรือนไทยปี 2560 

สําหรับทิศทางนโยบายการเงินของไทยในปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า กนง. จะยังคงส่งสัญญาณรักษาขีด

ความสามารถในการดําเนินนโยบาย (policy space)  และดําเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนปรนต่อไป เนืองจากเศรษฐกิจโลกใน

ระยะข้างหน้ายังคงมีความเปราะบาง ขณะทีเงินเฟ้อทีอาจจะขยับขึนในปี 2560 จะยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงยังไม่น่าจะสร้างแรงกดดันต่อกนง. มากนัก ทําให้มีความเป็นไปได้ทีกนง. จะคงอัตราดอกเบีย

นโยบายทีระดบัร้อยละ 1.50 ตลอดทงัปี 2560  
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ด้านแนวโน้มสถานการณ์หนีครัวเรือนไทยในปี 2560 ศนูย์วิจยักสกิรไทยคาดการณ์ว่า จะเริมทรงตัวหรือขยับลดลง โดยมีกรอบ

คาดการณ์ร้อยละ 80.5 – 81.5 บนสมมติฐาน GDP ขยายตวัร้อยละ 3.3 แม้ว่าอัตราการเติบโตของยอดคงค้างหนีครัวเรือนจะ

สงูขนึมาทีกรอบร้อยละ 4.0 – 5.0 จากสินปี 2559 ทีคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.6 เนืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการปรับตัวขึนของราคาโภคภัณฑ์ 

โดยเฉพาะราคานํามนัในตลาดโลก ทงันี ผลติภัณฑ์สนิเชือรายย่อยทีจะมีบทบาทต่อการเติบโตของหนีครัวเรือน ได้แก่ สินเชือ

เพือทีอยู่อาศัย สินเชือเพือการอุปโภคบริโภค และสินเชือเช่าซือรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์สินเชือเพือทีอยู่อาศัยจะมีปัจจัย

สนับสนุนจากการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ของผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างเข้มข้น  

ประกอบกบัอตัราดอกเบียทีคาดว่าจะทรงตวัในปี 2560  แต่อาจเริมขยับขึนในปี 2561 จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซือที

อยู่อาศยัและเบิกใช้สินเชือสําหรับผู้ทีต้องการทีอยู่อาศัยอย่างแท้จริงในปี 2560 เพือล็อกต้นทุนดอกเบียให้ยังอยู่ในระดับตํา

และเหมาะสมกบัความสามารถในการชําระคืนของผู้ ซือทีอยู่อาศัย  ขณะทีสินเชือเพือการอุปโภคบริโภค ซึงรวมถึงสินเชือส่วน

บุคคลและสินเชือบัตรเครดิต คาดว่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าครองชีพทีมีโอกาสปรับเพิมขึนตามต้นทุนพลงังานและ

ค่าจ้างแรงงานทีขยบัขนึ สว่นสนิเชือเช่าซือรถยนต์ซงึหดตวัถงึทรงตวัมาหลายปีติดต่อกนั จะกลบัมาขยายตัวอย่างชัดเจนขึนใน

ปี 2560 สอดคล้องกับการฟืนตัวของยอดขายรถยนต์ในประเทศ และการปลดภาระหนีของผู้ เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรก 

ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ทีเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว ซงึทําให้การชะลอตัวของสินเชือเช่าซือรถยนต์ในปี 2560 ลดน้อยลงจาก

ปีทีผ่านมา  ทังนี สถาบันการเงินทีจะเป็นแกนหลกัในการให้สินเชือแก่ภาคครัวเรือนในปี 2560 ยังคงเป็นธนาคารพาณิชย์ 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ขณะทีผู้ประกอบธุรกิจการเงินทีมิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) จะกลบัมา

มีบทบาทเพิมขนึหลงัหดตัวมานาน 2 ปีติดต่อกัน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าในปี 2560 ครัวเรือนไทยอาจใช้ช่วงเวลา

ดงักลา่วในการเตรียมแนวทางรับมือ หรือสะสมเงินออม เพือรองรับการปรับเพิมของดอกเบียเงินกู้ทีอาจเกิดขึนในปี 2561 ซึง

อตัราดอกเบียเงินกู้ทีเพิมขึนดังกล่าวอาจกระทบต่อภาระหนีจ่ายของครัวเรือนซึงอ้างอิงกับอัตราดอกเบียลอยตัว โดยเฉพาะ

สนิเชือทีอยู่อาศยั (ซงึผ่านช่วงอตัราดอกเบียคงทมีาแล้ว) สนิเชือเพือการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเงินกู้สหกรณ์ ทีมีสดัส่วนรวม

ประมาณร้อยละ 35 ต่อ GDP  ขณะทีคาดว่าสถาบันการเงินจะยังคงใช้นโยบายเครดิตทีรัดกุมต่อเนือง แม้สถานการณ์หนี

ครัวเรือนในปี 2560 มีแนวโน้มทรงตวัหรือขยบัลดลงก็ตาม 
 

 

  หนิครัวเรือนแยกตามประเภทสินเชือ ปี 2558 -2560 การเติบโตของสินเชือแต่ละประเภท ปี 2559 – 2560 

หมายเหต ุ f ประมาณการโดยศนูย์วิจยักสกิรไทย 

ทมีา : ศนูย์วิจยักสกิรไทย 

%
 ต

่อ 
G

D
P 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลทัวไปบริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 

บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) (“BFIT”) ก่อตงัในปี  2515 เพือประกอบธุรกิจด้านวานิชธนกิจ โดยนําหุ้นสามัญ

เข้าจดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2527 ภายใต้ชือหลกัทรัพย์ "BFIT"  ให้บริการทางการเงินภายใต้ขอบเขตที

ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยราชการอืนทีเกียวข้อง โดยได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลงั ตามใบอนญุาตเลขท ี8/2516 ให้ประกอบธุรกิจเงินทนุ 4 ประเภท คือ กิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์ กิจการ

เงินทนุเพือการพฒันา กิจการเงินทนุเพือการจําหน่ายและการบริโภค และกิจการเงินทนุเพือการเคหะ นอกจากนี BFIT ยังได้รับ

อนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 BFIT มีทุนจดทะเบียน จํานวน 1,500.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 300,000,000 

หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนชําระแล้ว จํานวน 1,000.00 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 200,000,000 

หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท  

 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ลกัษณะการบริการของ BFIT ตามทีได้รับอนุญาต แบ่งออกตามประเภทธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ  ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ

บริการทางการเงินอืนๆ ตามที BFIT ได้รับอนญุาต ซงึสามารถแบ่งออกเป็นการบริการต่างๆ ดงัน ี 
 

2.1 การบริการรับฝากเงนิ  

BFIT ระดมเงินทนุโดยการให้บริการรับฝากเงินในรูปของใบรับฝากเงิน และตัวสญัญาใช้เงินกับบุคคลทัวไป นิติบุคคล มูลนิธิ 

สมาคม โดยมีกําหนดเวลาชําระคืนทีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฝากเงิน ตังแต่การรับฝากเงินทีมีกําหนดชําระคืนเมือ

ทวงถามหรือเมือสนิระยะเวลาตามทีกําหนดไว้ เช่น 1 เดือน 3 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 

เดือน เป็นต้น ด้วยอตัราดอกเบียทีเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยด้านสภาพคล่องของ BFIT 

อตัราผลตอบแทน และอตัราดอกเบียโดยรวมของตลาดเงิน 
 

2.2 การให้บริการด้านสินเชือ  

BFIT มีบริการให้กู้ ยืมเพือวัตถปุระสงค์ต่างๆ ดงันี  

(1) การให้กู้ ยืมเพือการพาณิชย์ เป็นการให้กู้ ยืมเงินแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในระยะ

สนั เพือชําระราคาของสินค้าทีสงัซือ หรือเพือการขยายวงเงินการให้เครดิตกับลกูค้าของกิจการ โดยจัดหาสินเชือ

ลกัษณะต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความต้องการ และสอดคล้องกบัความเสยีงด้านหลกัประกนั  

(2) การให้กู้ ยืมเพือโครงการ เป็นการให้กู้ ยืมเพือขยายกิจการ ขยายโรงงาน หรือเพือการก่อสร้างโครงการใหม่อันเป็น

ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ซงึอาจเป็นทงัเงินกู้ระยะสนัร่วมกบัเงินกู้ ระยะปานกลาง หรือเงินกู้ ระยะยาว เพือให้

สอดคล้องกบัความต้องการของโครงการ โดยหมายรวมถึงธุรกิจ SME เพือสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน

ธุรกิจดงักลา่ว  

(3) การให้กู้ ยืมเพือการอุปโภค บริโภค เป็นการให้สินเชือส่วนบุคคลเฉพาะกลุ่มแก่พนักงานบริษัทต่างๆ และสินเชือส่วน

บคุคลสาํหรับบคุคลทวัไป เพือใช้ในการอปุโภค บริโภค โดยจะมีทงัเงินกู้ระยะสนั ระยะปานกลาง และระยะยาว 
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2.3 การให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้   

BFIT ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการและให้บริการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ดูแลผู้ออกหุ้นกู้ ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ

และหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  ทงันีเป็นการกระทําเพือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ทงัปวง  

 

2.4 การลงทุนในหลักทรัพย์เพือบัญชีของบริษัท  

BFIT ลงทนุเพือบญัชีบริษัทเองในหลกัทรัพย์ประเภทต่างๆ ทังในตลาดแรก และ ตลาดรอง โดยหลกัทรัพย์ที BFIT เลือกลงทุน

จะเป็นหลกัทรัพย์ทีมีปัจจัยพืนฐานดี มีสภาพคล่อง และมีการวิเคราะห์ความเสียงอย่างรอบคอบ สําหรับบริษัททีออกหลกั 

ทรัพย์สามารถเป็นได้ ทงับริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัททีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่วนประเภท

ของหลกัทรัพย์ทีลงทุน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตัวแลกเงิน หุ้นกู้ เอกชน กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ หุ้น

สามญั เป็นต้น และยงัมีการนําสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในตลาดซือคืนทีทีมีคู่ธุรกรรมเป็นธนาคารเฉพาะกิจทีจัดตังตาม

กฎหมายเฉพาะ หรือธนาคารพาณิชย์  
 

ทงันี โปรดพิจารณาข้อมลูการประกอบธุรกิจของ BFIT เพิมเติมได้จากแบบ 56-1 ปี 2558 หรือรายงานประจําปี 2558 ของ BFIT ที

ปรากฎในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ www.set.or.th สาํนกังาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของ BFIT www.bfit.co.th 

 

โครงสร้างรายได้ของ BFIT ตามงบการเงินสาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 เป็นดงัน ี
 

โครงสร้างรายได้ของ BFIT สําหรับปี 2556 – 2558  
 2556 2557 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ดอกเบยี        

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  11.54  2.99  13.46  3.78  23.13  7.20  

เงินลงทนุในตราสารหนี  158.31  41.10  112.62  31.64  97.56  30.38  

เงินให้สินเชือ  164.64  42.74  175.02  49.18  140.47  43.75  
เงินให้เช่าซือ  0.01  0.01  -  -  -  -  

รวมรายได้ดอกเบีย (1)  334.50  86.84  301.10  84.60  261.16  81.33  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย        

เงินรับฝาก  122.72  31.86  89.72  25.21  86.96  27.07  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  -  -  -  -  0.01  0.01  

เงินนําส่งกองทนุฟืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั 

การเงิน และสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

18.50  4.80  15.52  4.36  16.66  5.19  

ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ ยืม  0.78  0.20  0.31  0.08  0.14  0.04  

ค่าธรรมเนียมในการกู้ ยืมเงิน  -  -  0.01  0.01  0.01  0.01  

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย  142.00  36.86  105.56  29.66  103.78  32.32  

รายได้ดอกเบียสทุธิ  192.50  49.98  195.54  54.94  157.38  49.01  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ        

การรับรอง รับอาวลัและคําประกัน  0.85  0.22  0.57  0.16  0.56  0.17  

อืนๆ  5.38  1.40  6.24  1.75  6.43  2.00  

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (2)  6.23  1.62  6.81  1.91  6.99  2.17  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน        

กําไร (ขาดทนุ) จากการขายเงินลงทนุ  6.92  1.79  19.18  5.39  19.32  6.02  

ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ  (3.13)  (0.81)  (1.59)  (0.44)  (1.88)  (0.59)  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (3)  3.79  0.98  17.59  4.95  17.44  5.43  
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 2556 2557 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการดําเนินงานอนืๆ        

รายได้เงินปันผล  32.39  8.41  29.27  8.22       34.59   10.77  

รายได้อืน  8.30  2.15  1.13  0.32  0.97  0.30  

รวมรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ (4)  40.69  10.56  30.40  8.54  35.56  11.07  

รายได้รวม (1) + (2) + (3) + (4)  385.21  100.00  355.90  100.00  321.15  100.00  

ทีมา : แบบ 56-1 ปี 2558 ของ BFIT 
 

3.  ผู้ถอืหุ้น 
 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ BFIT ณ วนัที 18 มีนาคม 2559 (วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ) มีรายละเอียดดงันี  

 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ BFIT เมือวันที 18 มีนาคม 2559 

 รายชือผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

 (หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้นต่อ 

จาํนวนหุ้นทังหมด (ร้อยละ) 

1 นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ 12,043,100 6.02 

2 น.ส.กนกนชุ ชลวานิช 9,970,000 4.99 

3 น.ส.เสาวคนธ์ ลิมอกัษร 9,940,000 4.97 

4 นายวรเจตน์ อินทามระ 9,920,000 4.96 

5 นายสมยศ วินิจฉยักลุ 9,901,000 4.95 

6 นายลชุัย ภุขนัอนนัต์ 9,820,000 4.91 

7 น.ส.สภิุดา ฉตัราภิรักษ์ 9,740,000 4.87 

8 นางพิรดา อินทามระ 9,734,000 4.87 

9 นางทศันีย์ อินทามระ 9,700,000 4.85 

10 นางวิไลลกัษณ์ วิกิตเศรษฐ 9,040,000 4.52 

 รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 10 ราย 99,808,100  49.91 

 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอืน 100,191,900 50.09 

 รวม 200,000,000 100.00 

 หมายเหต ุ:    เมอืวนัที 27 มถินุายน 2559 SAWAD ซือหุ้นสามญั BFIT จํานวน 19,680,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.84 ของ
หุ้นทีจําหน่ายแล้วทงัหมดของ BFIT 

 ทีมา :  www.set.or.th 
 

4.  คณะกรรมการ 

 

รายชือกรรมการของ BFIT ณ วนัที 28 ธันวาคม 2559 มีดงันี 

 

กรรมการของ BFIT ณ วันที 28 ธันวาคม 2559 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นางกิงเทียน บางอ้อ กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) 

2 นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการ 
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 รายชือ ตําแหน่ง 

3 นางธัญญธร ชลวร กรรมการ 

4 นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ กรรมการ 

5 นายอมร เจตจํานงนุช กรรมการ 

6 นายอวยชัย สมกลนิ กรรมการ 

7 นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8 นายสิริวฒุิ บรูณพิร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทีมา : www.set.or.th 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางกิงเทียน บางอ้อ นางธัญญธร ชลวร  นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ นายธิติธรรม โรจน-

พฤกษ์ และนายอวยชยั สมกลนิ สองในห้าคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  

 

ณ วนัที 28 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของ BFIT มีรายชือดงัต่อไปนี  

 

ผู้บริหารของ BFIT ณ วันที 28 ธันวาคม 2559 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นางกิงเทียน บางอ้อ  รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

2 นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ รองกรรมการผู้จดัการ 

3 นายอวยชัย สมกลนิ รองกรรมการผู้จดัการ 

4 นายมานพ หิมกร ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

5 นางชจิูตต์ เตยะธิติ ผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายสนิเชือ 

6 นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสยีง 

7 น.ส.วิมล จิรมงคลการ ผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 น.ส.กนกนชุ ชลวานิช ผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายทีปรึกษาการลงทนุ 

9 นายอดิสรณ์ วิชยัดิษฐ ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

10 นายกนกพร หลวิสวุรรณ ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย 

11 นายศรพล บพุนิมิตร ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

12 นางกานดา โกวิทยามงคล ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายดําเนินการ 

13 นางชไมพร เดชอาคม ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ / ผู้จดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ทีมา : แบบ 56 – 1 ปี 2558 และ www.bfit.co.th 

 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของ BFIT สําหรับปีสินสดุวันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวด 9 เดือน สินสดุวันที 30 

กันยายน 2559 ทีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด และข้อมูลทาง

การเงินตามงบการเงินสาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2559 (ฉบบัก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกิจการตามงบการเงินที 

BFIT แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัที 20 มกราคม 2560 ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงเป็นข้อมูลเพิมเติมแก่ผู้ ถือหุ้นใน

การพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ BFIT ทีเป็นปัจจบุนั) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของ BFIT สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558  

และงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2559 (ฉบับตรวจสอบหรือสอบทาน) 

และสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับก่อนตรวจสอบ) 

บริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 

30 กันยายน 
2559  

2559 
(ก่อนตรวจสอบ) งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

เงินสด 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 620.18 391.45 1,349.47 1,392.76 1,720.61 

เงินลงทนุสทุธิ 3,273.09 2,699.49 2,540.66 2,648.48 2,435.48 

เงนิให้สินเชอืแก่ลูกหนี และดอกเบียค้างรับสุทธิ      

เงินให้สินเชือแก่ลกูหนี 2,186.42 2,057.24 1,941.51 1,914.48  1,903.10  

ดอกเบียค้างรับ 9.31 6.57 6.42 6.98  1.19  

รวมเงนิให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบยีค้างรับ 2,195.74 2,063.81 1,947.93 1,921.47  1,904.29  

หกั รายได้รอตดับญัช ี (2.58) - - - - 

หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู (560.01) (562.73) (559.45) (526.83)  (501.09) 

หกั ค่าเผือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี (6.14) (4.69) (3.37) (2.46)  (2.20) 

รวมเงนิให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบยีค้างรับ
สุทธิ 

1,627.01 1,496.40 1,385.11 1,392.18  1,401.00  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 4.39 10.34 12.80 11.81  10.86  

สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืนสทุธิ 0.07 0.05 0.68 0.55  0.57  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 0.84 1.50 1.43 1.65  1.73  

สินทรัพย์อืนสทุธิ 33.71 23.43 25.40 19.23  24.27  

รวมสินทรัพย์ 5,559.30 4,622.69 5,315.58 5,466.68  5,594.53  

เงนิรับฝาก      

จากประชาชน 3,516.08 2,545.21 3,177.47 3,246.51  3,380.89  

จากต่างประเทศ 0.27 0.06 0.06 0.06  0.06  

รวมเงนิรับฝาก 3,516.35 2,545.27 3,177.53 3,246.57  3,380.95  

ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ ยืม 13.67 7.37 6.80 6.80  6.41  

ประมาณการหนีสิน 34.95 36.77 34.90 35.19  35.56  

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 25.16 51.30 40.69 72.41  61.92  

หนีสินอืน 69.72 41.26 67.49 25.23 29.98 

รวมหนีสิน 3,659.84 2,681.97 3,327.41 3,386.20 3,514.82 

ทนุจดทะเบียน – หุ้นสามญั 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

ทนุทีออกและชําระแล้ว 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00  1,000.00  

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 100.62 116.54 134.10 207.79  165.83  

กําไรสะสม 798.84 824.18 854.07 872.69 913.89 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,899.46 1,940.72 1,988.17 2,080.48 2,079.71 

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,559.30 4,622.69 5,315.58 5,466.68 5,594.53 
 

บริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 

ม.ค. – ก.ย. 

2559  

2559 
(ก่อนตรวจสอบ) งบกําไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบีย      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 11.54 13.46 23.13 13.75  19.09  
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บริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 

ม.ค. – ก.ย. 

2559  

2559 
(ก่อนตรวจสอบ) งบกําไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 

เงินลงทนุในตราสารหนี 158.31 112.62 97.56 70.82  93.38  

เงินให้สินเชือ 164.65 175.01 140.47 99.08  131.36  

รวมรายได้ดอกเบีย 334.50 301.10 261.16 183.65  243.84  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย      

เงินรับฝาก 122.73 89.73 86.97 40.84 53.67 

เงินนําส่งกองทนุฟืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั

การเงิน และสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

18.49 15.52 16.67 11.16  15.03  

ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ ยืม 0.78 0.31 0.14 0.08  0.11  

ค่าใช้จ่ายดอกเบยี 142.00 105.56 103.78 52.08  68.81  

รายได้ดอกเบยีสุทธิ 192.50 195.54 157.38 131.57  175.03  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.23 6.81 6.99 5.30 7.47 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 3.79 17.60 17.44 1.87 (2.73) 

รายได้จากการดําเนินงานอืน ๆ 40.69 30.40 35.56 31.53 59.00 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 100.27 103.86 97.38 68.57 95.96 

หนีสญู หนีสงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่า 0.02 - - - - 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 142.91 146.48 119.99 101.69 142.82 

ภาษีเงินได้ 40.26 50.32 21.53 13.07  13.00 

กําไรสําหรับปี 102.65 96.16 98.46 88.62  129.82  

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน – สทุธิจากภาษี (68.70) 15.09 18.99 73.69 31.73 

กําไรเบด็เสร็จรวม 33.95 111.26 117.45 162.31 161.54 

 

บริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (338.50) (569.65) (67.82) 76.32 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ 436.70 611.05 195.61 (12.94) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (60.00) (70.00) (70.00) (70.00) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง)
สุทธิ 

38.19 (28.60) 57.79 (6.62) 

 

บริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559 

อตัราส่วนทางการเงนิทสีําคญั 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกําไร     

อตัรากําไรขนัต้น (%) 62.02 68.73 65.70 76.51 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 26.65 27.02 30.66 39.86 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 5.37 5.01 5.01 5.78 

อตัราดอกเบียรับจากเงินให้กู้  (%) 8.06 9.12 7.08 5.57 

อตัราดอกเบียจ่าย (%) 3.33 2.96 3.04 1.86 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย (%) 4.73 6.16 4.04 3.71 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 5.51 5.34 5.71 5.50 
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บริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
2556 2557 2558 ม.ค. – ก.ย. 2559 

อตัราส่วนทางการเงนิทสีําคญั 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อตัราส่วนรายได้ดอกเบียสทุธิต่อสินทรัพย์ (%) 3.66 4.15 3.50 3.53 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.78 1.89 1.98 2.18 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.07 0.07 0.06 0.06 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัราหนีสินต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.93 1.38 1.67 1.63 

อตัราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ ยืมและเงินรับฝาก (เท่า) 0.64 0.74 0.86 0.86 

อตัราส่วนเงินฝากต่อหนีสินรวม (%) 96.45 95.18 95.70 96.08 

อตัราการจ่ายปันผล (%) 68.19 72.79 71.10 - 

เงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสียง (%) 33.70 48.21 44.93 44.83 

อตัราส่วนคุณภาพทางสินทรัพย์     

อตัราส่วนค่าเผือหนีสงสยัจะสญูต่อสินเชือรวม (%)* 21.26 24.39 18.10 16.92 

อตัราส่วนเงินให้สินเชือทีหยดุ 

รับรู้รายได้ต่อสินเชือรวม (%)* 

19.90 18.51 10.91 10.68 

อตัราส่วนดอกเบียค้างรับต่อสินเชือรวม (%)* 0.36 0.29 0.21 0.23 

 หมายเหตุ * สินเชือรวมตามคํานิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและเงินให้สินเชือจากการทํา
ธรุกรรมซือคืนภาคเอกชน 

 
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานรวมของ BFIT 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ดอกเบีย 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้ดอกเบียจํานวน 334.50 ล้านบาท 301.10 ล้านบาท 

261.16 ล้านบาท และ 183.65 ล้านบาท ตามลาํดบั ซงึคิดเป็นอตัราดอกเบียรับจากเงินให้กู้ทีร้อยละ 8.06 ร้อยละ 9.12 ร้อยละ 

7.08 และร้อยละ 5.57 ตามลําดับ ทังนี รายได้ดอกเบียของ BFIT แบ่งเป็นรายได้ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี และสนิเชือ โดยมีรายละเอียดดงัน ี

รายได้ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจํานวน 

11.54 ล้านบาท 13.46 ล้านบาท 23.13 ล้านบาท และ 13.75 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็นสดัส่วนของรายได้ดอกเบียรวม 

ในแต่ละปี ทีร้อยละ 3.45 ร้อยละ 4.47 ร้อยละ 8.86 และ ร้อยละ 7.49 ตามลําดับ โดยสาเหตุทีรายได้ดอกเบียจากรายการ

ระหว่างธนาคารและตลาดเงินของ BFIT ในปี 2557 – 2558 เพิมขนึจากปีก่อนหน้าจํานวน 1.92 ล้านบาท และ 9.66 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือเพิมขึนร้อยละ 16.66 และร้อยละ 71.79 ตามลําดับ เกิดจากปริมาณเฉลียของธุรกรรมการซือคืนภาคเอกชน 

(Private Repo) ทีเพิมขนึ สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาด

เงินลดลงจํานวน 4.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.53 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

รายได้ดอกเบียจากเงินลงทนุในตราสารหน ี

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้ดอกเบียจากเงินลงทุนในตราสารหนี จํานวน 158.31 ล้าน

บาท 112.62 ล้านบาท 97.56 ล้านบาท และ 70.82 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึงคิดเป็นสดัส่วนของรายได้ดอกเบียรวม ในแต่ละปี 



รายงานความเหน็ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซงึสินทรัพย์ 

 

 106 

                                                  

ทีร้อยละ 47.33 ร้อยละ 37.40 ร้อยละ 37.36 และร้อยละ 38.56 ตามลําดับ โดยในปี 2557 – 2558 มีรายได้ดอกเบียจากเงิน

ลงทนุในตราสารหนีลดลงเมือเทียบกบัปีก่อนหน้าจํานวน 45.69 ล้านบาท และ 15.06 ล้านบาท ตามลําดับ หรือลดลงร้อยละ 

28.86 และร้อยละ 13.37 ตามลาํดบั เป็นผลมาจากตราสารหนีทีครบกําหนดไถ่ถอนระหว่างปี และมีการลงทุนในตราสารหนี

ลดลง เพือจดัเตรียมสภาพคล่องเพือรองรับการดําเนินธุรกิจ สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้ดอกเบียจาก

เงินลงทนุในตราสารหนีลดลง จํานวน 1.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.64 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

รายได้ดอกเบียจากเงินให้สนิเชือ 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้ดอกเบียจากเงินให้สนิเชือจํานวน 164.65 ล้านบาท 175.01 

ล้านบาท 140.47 ล้านบาท และ 99.08 ล้านบาท ตามลาํดบั ซงึคิดเป็นสดัสว่นของรายได้ดอกเบียรวมในแต่ปี ทีร้อยละ 49.22 

ร้อยละ 58.13 ร้อยละ 53.79 และร้อยละ 53.95 ตามลําดับ โดยรายได้ดอกเบียจากเงินให้สินเชือในปี 2557 เพิมขึนจํานวน 

10.36 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 6.29 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากในปี 2557 มีการรับชําระดอกเบียจากลกูหนีปรับปรุง

โครงสร้างหนีรายใหญ่ และสาํหรับในปี 2558 รายได้ดอกเบียจากเงินให้สนิเชือลดลงจํานวน 34.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

19.74 เนืองจาก BFIT ไม่ได้มีรายการรับชําระดอกเบียจากลกูหนีปรับปรุงโครงสร้างหนีรายใหญ่ดงัเช่นปี 2557 

 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีค่าใช้จ่ายดอกเบียจํานวน 142.00 ล้านบาท 105.56 ล้านบาท 

103.78 ล้านบาท และ 52.08 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราดอกเบียจ่ายร้อยละ 3.33 ร้อยละ 2.96 ร้อยละ 3.04 และร้อยละ 

1.86 ตามลาํดบั โดยในปี 2557 – 2558 BFIT มีค่าใช้จ่ายดอกเบียลดลงจํานวน 36.44 ล้านบาท และ 1.77 ล้านบาท ตามลาํดบั 

หรือลดลงร้อยละ 25.66 และร้อยละ 1.68 ตามลาํดบั เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า และสาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี  2559 BFIT มี

ค่าใช้จ่ายดอกเบียลดลงจํานวน 28.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.51 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
 

สาเหตกุารลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบียในปี 2557 เกิดจากการลดลงของจํานวนเงินฝาก และอัตราดอกเบียเงินฝากทีลดลงจาก

ปี 2556 และในปี 2558 อตัราดอกเบียเงินฝากลดลงจากการประกาศปรับลดอตัราดอกเบียนโยบายโดยคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน จงึสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบียเงินฝากในปี 2558 มีจํานวนลดลง ทังนี อัตราดอกเบียเงินฝากเฉลียของปี 2556 – 2558 

เท่ากบัร้อยละ 3.18 ร้อยละ 2.89 และร้อยละ 2.52 ต่อปี ตามลําดับ และในปี 2559 BFIT มีการปรับลดอัตราดอกเบียเงินฝาก

ลงในไตรมาส 1 สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบียเงินฝากในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 มีจํานวนลดลง เมือเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า สาํหรับค่าใช้จ่ายเงินนําสง่กองทนุฟืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝากในปี 2557 

ลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 2.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.08 ขณะทีปี 2558 ค่าใช้จ่ายเงินนําส่งกองทุนฟืนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพิมขึนจากปีก่อนหน้า จํานวน 1.15 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 

7.40 สําหรับในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 ค่าใช้จ่ายเงินนําส่งกองทุนฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากลดลงจํานวน 1.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.90 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึงการ

เปลยีนแปลงของค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะแปรผนัตามสดัสว่นของเงินรับฝากจากประชาชน  

 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบีย 

รายได้ทีมิใช่ดอกเบียของ BFIT สามารถแบ่งได้เป็น รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ กําไรสทุธิจากเงินลงทุน และรายได้จาก

การดําเนินการอืนๆ ซงึมีรายละเอียดดงัน ี
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจํานวน 6.23 ล้านบาท 6.81 ล้าน

บาท 6.99 ล้านบาท และ 5.30 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสาเหตุทีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในปี 2557 เพิมขึนจํานวน 

0.58 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 9.31 และปี 2558 เพิมขึนจํานวน 0.18 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 2.69 เมือเทียบกับปี

ก่อนหน้านัน เป็นผลจากค่าธรรมเนียมสินเชือเพิมขึน สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการเพิมขนึจํานวน 0.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.65 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีกําไรสทุธิจากเงินลงทุนจํานวน 3.79 ล้านบาท 17.60 ล้านบาท 

17.44 ล้านบาท และ 1.87 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึงในปี 2557 BFIT มีกําไรสทุธิจากการลงทุนเพิมขึนจํานวน 13.81 ล้านบาท 

หรือเพิมขนึร้อยละ 364.63 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการเพิมขึนของกําไรจากเงินลงทุนเผือขายจํานวน 12.27 ล้านบาท ซึงเป็น

ผลจากการทีมูลค่าตลาดของตราสารทุนและหน่วยลงทุนในปี 2557 เพิมขึนค่อนข้างมาก ขณะทีปี 2558 กําไรสทุธิจากเงิน

ลงทนุลดลงจํานวน 0.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.88 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขนึของรายการขาดทุนจากการด้อย

ค่าของเงินลงทนุจํานวน 0.29 ล้านบาท ในขณะทีมีการเพิมขนึของกําไรจากการขายเงินลงทนุจํานวน 0.14 ล้านบาท ซึงเป็นผล

จากการขายตราสารทุนออกไปบางส่วน สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีกําไรสทุธิจากการลงทุนลดลงจากงวด

เดียวกันของปีก่อนหน้า จํานวน 5.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 75.20 ซึงเกิดจากการลดลงของกําไรจากการจําหน่ายเงิน

ลงทุนเผือขายจํานวน 7.56 ล้านบาท และไม่มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า ขณะทีงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีการ

บนัทกึเงินขาดทนุจากการด้อยค่าจํานวน 1.88 ล้านบาท  
 

รายได้จากการดําเนนิงานอืนๆ 

รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ ของ BFIT สว่นใหญ่เป็นรายได้จากเงินปันผล โดยในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 

2559 BFIT มีรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 40.69 ล้านบาท 30.40 ล้านบาท 35.56 ล้านบาท และ 31.53 ล้านบาท 

ตามลําดับ สาเหตุของการลดลงของรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ ในปี 2557 จํานวน 10.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

25.28 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้อืนๆ จํานวน 7.17 ล้านบาท ซึงเกิดจากการลดลงของรายได้

เบ็ดเตลด็ และการลดลงของรายได้เงินปันผล จํานวน 3.11 ล้านบาท เนืองจาก BFIT มีการถือครองตราสารทุนและหน่วยลงทุน

น้อยกว่าในปี 2556 ขณะทีปี 2558 BFIT มีรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ เพิมขึนจากปีก่อนหน้า จํานวน 5.16 ล้านบาท หรือ

เพิมขึนร้อยละ 16.98 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิมขึนของรายได้เงินปันผลจํานวน 5.32 ล้านบาท เนืองจากในปี 2558 

BFIT มีการถือครองตราสารทนุและหน่วยลงทนุเพิมขนึกว่าปี 2557 สาํหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีรายได้จากการ

ดําเนินงานอืนๆ เพิมขนึจํานวน 4.44 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 16.37 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึงมีสาเหตุ

หลกัจากการเพิมขนึของรายได้อนืๆ จํานวน 4.39 ล้านบาท  
 

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ ของ BFIT ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร

สถานทีและอปุกรณ์ ค่าภาษีอากร ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอืน โดยในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 

2559 BFIT มีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 100.27 ล้านบาท 103.86 ล้านบาท 97.38 ล้านบาท และ 68.57 ล้าน

บาท ตามลาํดบั สาเหตทุีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ ปี 2557 เพิมขนึจากปีก่อนหน้า จํานวน 3.59 ล้านบาท หรือเพิมขึน

ร้อยละ 3.58 สว่นใหญ่เกิดจากการเพิมขนึของค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน จํานวน 1.95 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการปรับขึน
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ของเงินเดือนประจําปีและการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายอืน จํานวน 1.58 ล้านบาท ขณะที ในปี 2558 BFIT มีค่าใช้จ่ายจากการ

ดําเนินงานอืนๆ ลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 6.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.24 ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายอืน จํานวน 7.19 ล้านบาท การลดลงของค่าภาษีอากร จํานวน 1.36 ล้านบาท ขณะทีมีการเพิมขึนของค่าใช้จ่าย

เกียวกบัอาคารสถานทีและอปุกรณ์ จํานวน 1.25 ล้านบาท จากการเพิมขึนของค่าเสือมราคาจากการซือสินทรัพย์ สําหรับงวด 

9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ ลดลง จํานวน 0.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.19 เมือ

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน จํานวน 1.01 ล้านบาท และการ

เพิมขนึของค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 0.38 ล้านบาท 
 

กําไรสุทธิ 

ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีกําไรสทุธิจํานวน 102.65 ล้านบาท 96.16 ล้านบาท 98.46 ล้าน

บาท และ 88.62 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงคิดเป็นอัตรากําไรสทุธิทีร้อยละ 26.65 ร้อยละ 27.02 ร้อยละ 30.66 และร้อยละ 

39.86 ตามลาํดบั สาเหตหุลกัทีกําไรสทุธิในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 6.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.32 ส่วน

ใหญ่มาจากการลดลงของรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 10.29 ล้านบาท และการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

จํานวน 10.05 ล้านบาท ซึงเกิดจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวน 18.59 ล้าน

บาท และการลดลงของภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 8.54 ล้านบาท ขณะทีในปี 2558 กําไรสทุธิเพิมขึนจากปีก่อนหน้า จํานวน 

2.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.38 มีสาเหตหุลกัจากการเพิมขึนของรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 5.16 ล้านบาท การ

ลดลงของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 6.48 ล้านบาท และการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 28.79 ล้าน

บาท ซงึเกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชี จํานวน 22.00 ล้านบาท และการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

นิติบคุคล จํานวน 6.78 ล้านบาท สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีกําไรสทุธิเพิมขึนจํานวน 19.15 ล้านบาท หรือ

เพิมขนึร้อยละ 27.56 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลกัจากการเพิมขึนของรายได้ดอกเบียสทุธิ จํานวน 

17.50 ล้านบาท ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบียเงินรับฝากลดลง จํานวน 27.25 ล้านบาท ขณะทีรายได้ดอกเบีย

ทีลดลง 11.18 ล้านบาท 
 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

BFIT มีสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT จํานวน 5,559.30 ล้านบาท 

4,622.69 ล้านบาท 5,315.58 ล้านบาท และ 5,466.68 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 BFIT มีสินทรัพย์

รวมลดลงจากปีก่อนหน้าจํานวน 936.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.85 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงินสทุธิ จํานวน 228.73 ล้านบาท การลดลงของเงินลงทุนสทุธิ จํานวน 573.60 และการลดลงของเงินให้

สนิเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียค้างรับสทุธิ จํานวน 130.61 ล้านบาท สาเหตุทีสินทรัพย์รวมณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เพิมขึน

จากปีก่อนหน้า จํานวน 692.89 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 14.99 มาจากการเพิมขึนของรายการระหว่างธนาคารและตลาด

เงินสุทธิ จํานวน 958.01 ล้านบาท ขณะทีเงินลงทุนสทุธิและเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสทุธิลดลงจํานวน 

158.83 ล้านบาท และ 111.29 ล้านบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 BFIT มีสินทรัพย์รวมเพิมขึนจากวันที 31 

ธันวาคม 2558 จํานวน 151.10 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 2.84 สาเหตุหลกัมาจากการเพิมขึนของเงินลงทุนสทุธิ จํานวน 

107.81 ล้านบาท และการเพิมขนึของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ จํานวน 43.29 ล้านบาท ทังนี สินทรัพย์หลกั

ของ BFIT ประกอบด้วยสนิทรัพย์ทางการเงิน อันได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ เงินลงทุนสทุธิ และเงินให้

สนิเชือและดอกเบียค้างรับสทุธิ โดยมีรายละเอียดดงัน ี
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 

BFIT มีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัที 30 กันยายน 2559 จํานวน  

620.18 ล้านบาท 391.45 ล้านบาท 1,349.47 ล้านบาท และ 1,392.76 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 11.16 ร้อยละ 

8.47 ร้อยละ 25.39 และร้อยละ 25.48 ของสนิทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลาํดบั 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 BFIT มีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 228.73 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 36.88 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากรายการระหว่าง BFIT กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึงเป็นการทําสญัญา

ซือคืนภาคเอกชน (Private Repo) ลดลงจํานวน 200 ล้านบาท ขณะที ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 BFIT มีรายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงินสทุธิเพิมขึนจากปีก่อนหน้า จํานวน 958.01 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 244.73 มีสาเหตุหลกัมาจาก

การเพิมขึนรายการระหว่าง BFIT กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จํานวน 900.00 ล้านบาท และรายการระหว่าง BFIT กับ

ธนาคารพาณิชย์เพิมขึน จํานวน 66.45 ล้านบาท สําหรับ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีรายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธิเพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 43.29 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 3.21 โดยมีสาเหตุหลกัจาก

รายการระหว่าง BFIT กบัธนาคารแห่งประเทศไทยเพิมขนึ จํานวน 58.35 ล้านบาท และรายการระหว่าง BFIT กบัสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจเพิมขนึ จํานวน  50.00 ล้านบาท ขณะทีมีรายการระหว่าง BFIT กบัธนาคารพาณิชย์ลดลงจํานวน 64.97 ล้านบาท 
 

เงินลงทนุสทุธิ 

BFIT มีเงินลงทุนสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 จํานวน 3,273.09 ล้านบาท 

2,699.49 ล้านบาท 2,540.66 ล้านบาท และ 2,648.48 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 58.88 ร้อยละ 58.40 ร้อยละ 

47.80 และร้อยละ 48.45 ของสนิทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลาํดบั 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนสทุธิของ BFIT ลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 573.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.52  

โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนีภาคเอกชน จํานวน 664.85 ล้านบาท และ ณ วันที 31 ธันวาคม 

2558  BFIT มีเงินลงทนุสทุธิลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 158.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.88 โดยมีสาเหตุหลกัจากการ

ลดลงของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 283.25 ล้านบาท ขณะทีมีเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วย

ลงทนุในความต้องการของตลาดในประเทศเพิมขึน จํานวน 111.52 ล้านบาท สําหรับ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีเงิน

ลงทนุสทุธิเพิมขนึจากวนัที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 107.81 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 4.24 มีสาเหตุหลกัจากการเพิมขึน

ของเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ จํานวน 69.26 ล้านบาท และตราสารหนี

ภาคเอกชน จํานวน 30.17 ล้านบาท 
 

เงินให้สนิเชือและดอกเบียค้างรับสทุธิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 BFIT มีเงินให้สนิเชือและดอกเบียรับสทุธิจํานวน 1,627.01 

ล้านบาท 1,496.40 ล้านบาท 1,385.11 ล้านบาท และ 1,392.18 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 29.27 ร้อยละ 32.37 

ร้อยละ 26.06 และร้อยละ 25.47 ของสนิทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลาํดบั 

 

เงินให้สนิเชือและดอกเบียค้างรับสทุธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 – 2558  ลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 130.61 ล้านบาท และ  

111.29 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือลดลงร้อยละ 8.03 และร้อยละ 7.44 ตามลาํดบั มีสาเหตหุลกัจากการลดลงของเงินให้สินเชือ

แก่ลกูหนี เนืองจาก BFIT ไม่ได้มีการอนมุติัสนิเชือธุรกิจใหม่ ขณะทีมีลกูหนีสนิเชือธุรกิจรายหลายขอปิดบัญชีเงินกู้ ก่อนกําหนด 
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และยงัมีลกูหนีอีกสว่นทีต้องทยอยลดหนี โดยการผ่อนชําระคืนตามข้อตกลง สาํหรับ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีเงินให้

สินเชือและดอกเบียค้างรับสทุธิเพิมขึน จากวันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 7.07 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 0.51 โดยมี

สาเหตหุลกัจากการค่าเผือหนีสงสญัจะสญูลดลงจํานวน 32.62 ล้านบาท ขณะทีมีเงินให้สินเชือแก่ลกูหนีลดลง จํานวน 27.03 

ล้านบาท 

 

หนีสิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีหนีสินรวมจํานวน 3,659.84 ล้านบาท 2,681.97 

ล้านบาท 3,327.41 และ 3,386.20 ล้านบาท ตามลําดับ โดย BFIT มีหนีสินหลกั คือ เงินรับฝาก จํานวน 3,516.35 ล้านบาท 

2,545.27 ล้านบาท 3,177.53 ล้านบาท และ 3,246.57 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 96.08 ร้อยละ 94.90 ร้อยละ 

95.50 และร้อยละ 95.88 ของหนีสนิรวมในแต่ละปีตามลาํดบั 

 

โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 BFIT มีหนีสินรวมลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 977.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.72 

สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินรับฝากจํานวน 971.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของผู้ฝากเงินทีมีความสมัพันธ์

กบับริษัทซงึมีความต้องการนําเงินฝากไปลงทนุขยายกิจการ ขณะที ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 BFIT มีหนีสินรวมเพิมขึนจาก

ปีก่อนหน้า จํานวน 645.44 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 24.07 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของเงินรับฝากจํานวน 

632.26 ล้านบาท เนืองจากการออกโปรโมชันดอกเบียอัตราพิเศษในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2558 และ

ลกูค้าเหล่านีมีการฝากเงินต่อเนือง และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีหนีสินรวมเพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2558 

จํานวน 58.79 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 1.77 สาเหตหุลกัมาจากการเพิมขนึของเงินรับฝากจํานวน 69.04 ล้านบาท  

 

ส่วนของเจ้าของ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีส่วนของเจ้าของจํานวน 1,899.46 ล้านบาท 

1,940.72 ล้านบาท 1,988.17 ล้านบาท และ 2,080.48 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ในปี 2557 – 2558 BFIT มีส่วนของเจ้าของ 

เพิมขึนจากปีก่อนหน้า จํานวน 41.26 ล้านบาท 47.45 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิมขึนร้อยละ 2.17 และร้อยละ 2.44 

ตามลาํดบั มีสาเหตหุลกัมาจากการที BFIT มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2557 – 2558 จํานวน 96.16 ล้านบาท และ 98.46 ล้านบาท 

ตามลาํดบั และมีกําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผือขาย หักด้วยรายการภาษีเงินได้เกียวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน ซึงแสดง

อยู่ในกําไรเบ็ดเสร็จอืน จํานวน 15.92 ล้านบาท และ 17.56 ล้านบาทตามลําดับ และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีส่วน

ของเจ้าของเพิมขนึจากวนัที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 92.31 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 4.64 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

ที BFIT มีกําไรสทุธิและกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย หักด้วยรายการภาษีเงินได้เกียวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน 

สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จํานวน 88.62 ล้านบาท และ 73.69 ล้านบาท ตามลําดับ ทังนี ในปี 2557 – 2558 และ

งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 BFIT มีการจ่ายเงินปันผล ในจํานวนทีเท่ากนัในแต่ละปี เท่ากบั 70.00 ล้านบาท  

 

คุณภาพของสินทรัพย์ สภาพคล่อง และการดํารงอัตราส่วนต่างๆ 

เงินให้สนิเชือ 

1) สว่นประกอบของเงินให้สนิเชือจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 2556 2557 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 211.16 182.49 154.84 138.74 

ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 181.16 54.66 48.40 44.71 

การสาธารณปูโภคและบริการ 232.21 163.12 163.12 135.53 
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หน่วย : ล้านบาท 2556 2557 2558 ม.ค. - ก.ย. 2559 

อืนๆ 1,559.32 1,656.97 1,575.15 1,595.50 

รวม*  2,183.85 2,057.24 1,941.51 1,914.48 

ทีมา : แบบ 56-1 ปี ของ BFIT 2556 - 2558 และงบการเงินสินสดุ 30 กันยายน 2559 ของ BFIT 
หมายเหต ุ:  *ยอดรวมเงินให้สินเชือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีบวกดอกเบียค้างรับ 
 

เงินให้สินเชือสทุธิจากรายได้รอตัดบัญชีของ BFIT ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 มี

จํานวน 2,183.85 ล้านบาท 2,057.24 ล้านบาท 1,941.51 ล้านบาท และ 1,914.48 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที 31 

ธันวาคม 2557 เงินให้สนิเชือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 126.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.80 

มีสาเหตหุลกัมาจากเงินให้สนิเชือในภาคอตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ลดลง จํานวน 28.67 ล้านบาท เงินให้สินเชือใน

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้างลดลง จํานวน 126.50 ล้านบาท และเงินให้สินเชือการสาธารณูปโภคและบริการลดลง 

จํานวน 69.09 ล้านบาท ขณะทีเงินให้สนิเชืออืนๆ เพิมขนึ จํานวน 97.65 ล้านบาท และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 BFIT มีเงิน

ให้สนิเชือสทุธิจากรายได้รอตัดบัญชีลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 115.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.63 มีสาเหตุหลกัมา

จากเงินให้สินเชือในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ลดลง จํานวน 27.65 ล้านบาท เงินให้สินเชือในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้างลดลง จํานวน 6.26 ล้านบาท และเงินให้สนิเชืออืนๆ ลดลง จํานวน 81.82 ล้านบาท สําหรับ ณ 

วนัที 30 กนัยายน 2559 BFIT มีเงินให้สนิเชือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 27.03 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 1.39 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินให้สินเชือในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ลดลง จํานวน 

16.10 ล้านบาท เงินให้สนิเชือการสาธารณูปโภคและบริการลดลง จํานวน 27.59 ล้านบาท ขณะทีเงินให้สินเชืออืนๆ เพิมขึน 

จํานวน 20.35 ล้านบาท 
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2) การจดัชนัเงินให้สนิเชือและค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 

การจัดชันลูกหนีตาม 
ข้อกาํหนดของธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

เงินให้สนิเชือและดอกเบียค้างรับ 
(ล้านบาท) 

ยอดสุทธิทีใช้ในการตงั 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ล้านบาท) 

อัตราการตงั 
ค่าเผือหนีสงสัย 

จะสูญ  
(%) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ล้านบาท) 

ตามเกณฑ์ขันตาํของ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

มูลค่าตามที BFIT ตัง 

ธ.ค.  
56 

ธ.ค.  
57 

ธ.ค.  
58 

ก.ย.  
59 

ธ.ค.  
56 

ธ.ค.  
57 

ธ.ค.  
58 

ก.ย.  
59 

ธ.ค.  
56 

ธ.ค.  
57 

ธ.ค.  
58 

ก.ย.  
59 

ธ.ค.  
56 

ธ.ค.  
57 

ธ.ค.  
58 

ก.ย.  
59 

ปกติ 1,484.85  1,495.83  1,492.92  1,514.77 1,478.41 1,491.99  1,486.82  1,508.24 1.00  14.79  14.92  14.87  15.08  42.04  37.83  35.14  33.85  

กลา่วถึงเป็นพเิศษ 184.25  139.14  117.63  73.99 181.39 138.26  117.31  73.55 2.00  3.63  2.77  2.35  1.47  137.50  84.58  70.37  31.44  

ตํากวา่มาตรฐาน 84.32  75.40  0.03  28.35 19.50 75.40  0.03  28.35 100.00  19.50  75.40  0.03  28.35  19.50  75.40  0.03  28.35  

สงสยั 99.79  35.14  23.79  18.98 27.67 - 0.01  - 100.00  27.67  - 0.01  - 27.67  - 0.01  - 

สงสยัจะสญู 339.95  318.31  313.57  285.37 187.72 200.75  197.06  262.85 100.00  187.72  200.75  197.06  262.85  191.22  204.25  200.56  266.35  

เงินสํารองสว่นเกินเผือหนี - - - - - - - - 

 

- - - - 142.08  160.66  253.35  166.84  

รวม 2,193.16 2,063.81 1,947.93 1,921.47 1,894.69 1,906.40 1,801.23 1,872.99   253.31 293.84 214.31 307.76 560.01 562.73 559.45 526.83 

ทีมา : แบบ 56-1 ปี ของ BFIT 2556 - 2558 และงบการเงินสินสดุ 30 กันยายน 2559 ของ BFIT 
หมายเหต ุ: 1)   ยอดสทุธิทีใช้ในการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูของลกูหนีจดัชนัปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีทีไมร่วมดอกเบียค้างรับและไมห่กัมลูค่าหลกัประกัน 

สําหรับลกูหนีจดัชนัตํากว่ามาตรฐาน สงสยัและสงสยัจะสญู หมายถึง เงินต้นคงค้างสทุธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบียค้างรับหลังหักมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับจาก
ลกูหนี หรือจากการจําหน่ายหลกัประกันแล้วแต่กรณี 

        2)   ยอดรวมเงินให้สินเชือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีบวกดอกเบียค้างรับ 

 

ตามข้อกําหนดของ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีข้อกําหนดให้ธุรกิจเงินทนุจดัชนัลกูหนีออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ชนัปกติ ชนักลา่วถงึเป็นพิเศษ ชนัตํากว่ามาตรฐาน ชันสงสยั ชันสงสยัจะสญู และเงิน

สาํรองสว่นเกินเผือหนีทีอาจเรียกเก็บไม่ได้ และตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูขนัตําตามประเภทการจดัชนัเหลา่นี โดยค่าเผือหนีสงสยัจะสญูตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะคํานวนจากราคา

ตามบญัชีของลกูหนีภายหลงัหกัมลูค่าหลกัประกนัแล้ว ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีมูลค่าของการตังค่าเผือหนีสงสยัจะสญู สงูกว่าสํารองตาม

เกณฑ์ขนัตําทีธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนด จํานวน 2.21 เท่า 1.92 เท่า 2.61 เท่า และ 1.71 เท่า ตามลาํดบั 
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สนิเชือและลกูหนีด้อยคณุภาพ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีสินเชือด้อยคุณภาพจํานวน 524.05 ล้านบาท 

427.00 ล้านบาท 337.38 ล้านบาท และ 332.70 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสดัส่วนของสินเชือด้อยคุณภาพต่อสินเชือแก่

ลกูหนีรวมทีร้อยละ 19.90 ร้อยละ 18.51 ร้อยละ 10.91 และร้อยละ 10.68 ตามลําดับ โดยในปี 2557 สาเหตุทีจํานวนสินเชือ

และลกูหนีด้อยคณุภาพลดลงจากปีก่อนหน้า จํานวน 97.06 ล้านบาท เป็นผลมาจากได้รับชําระหนีจากลกูหนีหลายรายทีขอ

ปิดบญัชีเงินกู้ ก่อนกําหนด และลกูหนีอีกส่วนทีทยอยลดหนี โดยการผ่อนชําระตามข้อตกลง และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

BFIT มีสนิเชือด้อยคณุภาพลดลง จํานวน 89.62 ล้านบาท  เนืองจากได้รับชําระหนีจากลกูนีรายใหญ่ และลกูหนีอีกส่วนทยอย

ลดหนี โดยการผ่อนชําระตามข้อตกลง ขณะที ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีสินเชือและลกูหนีด้อยคุณภาพเพิมขึนจาก

วนัที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 4.68 ล้านบาท  

 

คณุภาพของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

BFIT มีรายได้จากเงินลงทนุ ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 จํานวน 194.48 ล้านบาท 159.49 ล้านบาท 

149.59 ล้านบาท และ 99.25 ล้านบาท ตามลําดับ ทังนี รายได้จากเงินลงทุนของ BFIT ในปี 2556 – 2558 และงวด 9 เดือน

แรกของปี 2559 ประกอบด้วย 1) รายได้ดอกเบียจากเงินลงทุนในตราสารหนี จํานวน 158.31 ล้านบาท 112.62 ล้านบาท 

97.56 ล้านบาท และ 70.82 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 81.40 ร้อยละ 70.61 ร้อยละ 65.22 และร้อยละ 71.35 ของ

รายได้จากเงินลงทุนทังหมดในแต่ละปีตามลําดับ 2) กําไรสทุธิจากเงินลงทุน จํานวน 3.79 ล้านบาท 17.60 ล้านบาท 17.44  

ล้านบาท และ 1.87 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 1.95 ร้อยละ 11.03 ร้อยละ 11.66 และร้อยละ 1.89 ของรายได้จาก

เงินลงทนุทงัหมดในแต่ละปีตามลาํดบั และ 3) รายได้เงินปันผล จํานวน 32.39 ล้านบาท 29.27 ล้านบาท 34.59 ล้านบาท และ 

26.57 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 16.65 ร้อยละ 18.35  ร้อยละ 23.12 และร้อยละ 26.77 ของรายได้จากเงิน

ลงทนุทงัหมดในแต่ละปีตามลาํดบั  

 

ทงันี ธุรกรรมการลงทนุในตราสารหนีจะผ่านการพจิารณาสถานะทางการเงินและอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารทุกครัง และมี

การกระจายการลงทนุในตราสารหนีรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทําให้ในปี 2556 – 2558 BFIT ไม่ประสบปัญหาด้านการ

ชําระดอกเบียและเงินต้นจากตราสารหนีแต่อย่างใด สําหรับธุรกรรมการลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนทีอยู่ในความ

ต้องการของตลาดในประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาสถานะทางการเงิน อตัราผลตอบแทน และสภาพคลอ่ง ทกุครังเช่นกนั  

 

สภาพคลอ่งของบริษัท 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วันที 30 กันยายน 2559 BFIT มีสินทรัพย์สภาพคล่องตามคําจํากัดความของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 1,211.27 ล้านบาท 1,079.45 ล้านบาท 1,753.99 ล้านบาท และ 1,805.75 ล้านบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558  คิดเป็นร้อยละ 34.73 ร้อยละ 34.01 และ

ร้อยละ 50.71 ตามลําดับ ซึงสูงกว่าอัตราขันตําร้อยละ 6.00 ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยมีรายละเอียด

สนิทรัพย์สภาพคลอ่งดงัตารางด้านลา่งน ี
 

ประเภทของสินทรัพย์สภาพคล่อง 
2556 2557 2558 30 กันยายน 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินฝากทีธนาคารแห่งประเทศไทย 126.00  10.40 101.67  9.42 93.01  5.30 151.36  8.38 
เงินฝากทีปราศจากภาระผกูพนั 44.01  3.63 39.74  3.68 106.20  6.05 41.23  2.28 
หุ้นกู้  พนัธบตัร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี 1) 450.00  37.15 250.00  23.16 1,150.00  65.56 1,200.00  66.45 
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ประเภทของสินทรัพย์สภาพคล่อง 
2556 2557 2558 30 กันยายน 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
หลกัทรัพย์ หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี 2) 591.26  48.81 688.04  63.74 404.78  23.08 413.17  22.88 
สินทรัพย์สภาพคล่อง  1,211.27 100.00 1,079.45 100.00 1,753.99 100.00 1,805.75  100.00 
ทีมา : แบบ 56-1 ของ BFIT ปี 2556 - 2558 และงบการเงินสินสดุ 30 กันยายน 2559 ของ BFIT 
หมายเหต ุ:  1)  ออกโดยรัฐวิสาหกิจทีเป็นบริษัทมหาชนจํากัด 

                 2)  ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงปราศจากภาระผูกพัน ซึงรวมถึงหลักทรัพย์ทีบริษัทได้รับเป็นหลักประกันอัน
เนืองมาจากธรุกรรมซือคืน 

 

ความสมัพนัธ์ของแหลง่ทีมาของเงินทนุกบัแหลง่ทีใช้ไปของเงินทนุ 

BFIT มีแหล่งทีมาของเงินทุนหลกัมาจากเงินรับฝากและเงินกู้ ยืมจากประชาชนทัวไป นอกเหนือไปจากส่วนของทุน ขณะที

แหลง่ทีใช้ไปของเงินทนุ ได้แก่ เงินให้สนิเชือ เงินลงทนุในตราสารหนี และเงินลงทนุในธุรกรรมสญัญาซือคืนภาคเอกชน โดย ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของ BFIT (นอกเหนือไปจากส่วนของเจ้าของ) มาจากเงินรับฝากและ

เงินกู้ ยืมอายไุม่เกิน 1 ปี จํานวน 3,442.76 ล้านบาท 2,370.47 ล้านบาท และ 3,019.19 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 97.53 ร้อยละ 92.86 และร้อยละ 94.82 ของแหลง่ทีมาของเงินทนุรวมในแต่ละปีตามลําดับ ขณะทีแหล่งทีใช้ไปของเงินทุน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 ส่วนใหญ่มีอายุคงเหลือเกิน 1 ปี ซึงมีจํานวน 2,976.07 ล้านบาท 2,752.71 ล้านบาท 

3,233.54 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 54.24 ร้อยละ 60.29 และร้อยละ 63.78 ของแหล่งทีใช้ไปของเงินทุนรวมใน

แต่ละปี ตามลําดับ ทําให้เกิดความไม่สมัพันธ์ระหว่างแหล่งทีมาและทีใช้ไปของเงินทุน (Maturity Mismatch) อย่างไรก็ตาม 

ด้วยลกัษณะของการฝากเงิน ทีผู้ฝากเงินจะมีการฝากต่อไปเมือครบกําหนด (Rollover) และการดํารงอัตราส่วนสภาพคล่องใน

ระดบัทีสงูกว่าเกณฑ์ขนัตําทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด รวมถงึเงินลงทนุในตราสารหนีส่วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ทีมีตลาด

รองในการซือขาย อีกทงัสามารถใช้วงเงินสนิเชือจากสถาบันการเงินอืนเมือมีความต้องการใช้เงินอย่างฉุกเฉิน BFIT จึงเห็นว่า

ความเสยีงด้านสภาพคลอ่งทีเกิดจากอายขุองแหลง่ทีมาและทีใช้ไปไม่สอดคล้องกนัอยู่ในระดบัทีบริหารได้  

 

การดํารงอตัราสว่นต่างๆ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 BFIT มีอตัราสว่นเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงคิดเป็นร้อย

ละ 33.70 ร้อยละ 48.21 ร้อยละ 44.93 และร้อยละ 44.83 ตามลาํดบั ซึงสงูกว่าอัตราขันตําร้อยละ 8.00 ตามทีเกณฑ์ธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้  

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 
 

เนืองจากธุรกิจหลกัของ BFIT ได้แก่ การให้บริการรับฝากเงิน และการให้บริการด้านสินเชือ โดยมีรายได้หลกัมาจากรายได้

ดอกเบียสทุธิ ระหว่างรายได้ดอกเบียจากเงินให้สนิเชือ เงินลงทนุในตราสารหนี  และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน กับ

ค่าใช้จ่ายดอกเบียสําหรับเงินรับฝาก ด้วยเหตุนี ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ สภาวะการเติบโตหรือการชะลอตัวของภาค

ธุรกิจการค้า ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการลงทุนของภาครัฐ  ซึงส่งผลต่อการเพิมขึนหรือลดลงของความ

ต้องการสนิเชือของภาคธุรกิจอตุสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลา รวมทงัแนวโน้มภาวะการเงินในด้านต่างๆ ของประเทศ เช่น อัตรา

ดอกเบีย การลงทนุในตวัแลกเงิน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล ซึงส่งผลต่อต้นทุนและอัตราผลตอบแทนในการให้บริการ

รับฝากเงินและบริการให้สินเชือของ BFIT จึงนับเป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจของ BFIT  ทังนี ข้อมูลเกียวกับ

ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะการเงินในด้านต่างๆ เช่น อตัราดอกเบีย เงินฝาก สนิเชือ ของปี 2559 – 2560 ปรากฏอยู่ในข้อ 6 ของ

เอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบัน ี  


