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บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน 

 

ตามท่ีบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SAWAD”) ได้เข้าซือ้หุ้นและท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) ( “BFIT”) แล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและ BFIT ในฐานะ
บริษัทยอ่ยซึง่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 36.35 ของทนุท่ีช าระแล้วทัง้หมด ได้ร่วมกนัปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายใน
กลุม่บริษัทเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสนิเช่ือในอนาคต โดยBFIT ได้เร่ิมขยายธุรกิจสนิเช่ือจากเดิมที่ให้บริการสินเช่ือสว่น
บคุคลแก่กลุม่พนกังานบริษัทเป็นหลกั สูก่ารให้บริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small SME) และ
บคุคลรายยอ่ยในประเภทที่ไมท่บัซ้อนกบัธุรกิจที่บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั (“ศรีสวสัดิ์ 2014” หรือ ”S2014”) ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยของ SAWAD ด าเนินการอยู่ เพื่อให้โครงสร้างการด าเนินงานของกลุม่บริษัทเกิดความชดัเจนและไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ทัง้นี ้ก่อนเร่ิมให้บริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนั BFIT ได้ด าเนินการขออนุมตัิผลิตภณัฑ์สินเช่ือ (Product Program) จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับทราบว่าการให้บริการสินเช่ือที่บริษัทวางแผนไว้ในบางประเภทนัน้ ไม่สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากติดข้อจ ากดัของกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัจากที่ได้
เคยระบุไว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ให้สอดคล้องกับแผนการแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือใหม่ของกลุม่บริษัท เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
ของกลุม่บริษัทไมข่ดัตอ่ข้อก าหนดของกฎหมายและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อตามค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ BFIT ในสว่นของแผนการด าเนินงานของบริษัทในช่วง 12 เดือนภายหลงัเสร็จสิน้การ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ตัง้แต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 
60 ศรีสวสัดิ์ 2014 และ BFIT จะให้บริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัในประเภทที่ไม่ทบัซ้อนกันซึ่งจะแตกต่างกันที่ประเภท
หลกัประกนั โดย BFIT จะให้บริการสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทบ้านและที่ดิน และรถยนต์ 4 ล้อ ขณะท่ีศรีสวสัดิ์ 2014 จะ
ให้บริการสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทรถจกัรยานยนต์ รถบรรทกุ และรถเพื่อการเกษตร  

ตารางแสดงการใหบ้ริการสินเชื่อแบบมีหลกัประกนัตามแผนเดิม 

แผนเดมิ BFIT S2014 

สินเช่ือมอเตอร์ไซค์แลกเงิน ไม่มี สญัญาเงินกู้  

สินเช่ือรถแลกเงิน – รถยนต์ 4 ล้อ ทัง้สญัญาเงินกู้และสญัญาเช่าซือ้ ไม่มี 
สินเช่ือรถแลกเงิน – รถบรรทกุ ไม่มี ทัง้สญัญาเงินกู้และสญัญาเช่าซือ้ 
สินเช่ือรถแลกเงิน – รถเพ่ือการเกษตร ไม่มี ทัง้สญัญาเงินกู้และสญัญาเช่าซือ้ 

สินเช่ือบ้านแลกเงิน สญัญาเงินกู้  ไม่มี 

หมายเหต:ุ สนิเช่ือมอเตอร์ไซค์แลกเงินและบ้านแลกเงิน ให้บริการเฉพาะสญัญาเงินกู้  
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การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อตามแผนใหม่ 

การแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือระหว่าง BFIT และ S2014 ตามแผนใหม่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการให้บริการสินเช่ือของ BFIT 
ส าหรับผลิตภณัฑ์สินเช่ือ 2 ประเภท ได้แก่ สินเช่ือรถแลกเงินและสินเช่ือบ้านแลกเงิน โดยในส่วนของสินเช่ือรถแลกเงิน กลุ่ม
บริษัทจะใช้ประเภทสญัญา (สญัญาเช่าซือ้/สญัญากู้ยืม) เป็นเกณฑ์ในการแบง่แยกธุรกิจสนิเช่ือ ขณะที่สนิเช่ือบ้านแลกเงินจะใช้
ประเภทธุรกรรม (จ านอง/ขายฝาก) และมลูค่าการกู้ยืม (เกิน/ไม่เกิน 10 ล้านบาท) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกสินเช่ือระหว่าง 
BFIT และ S2014 ซึ่งจะมีผลท าให้การด าเนินธุรกิจสินเช่ือของ BFIT แตกต่างไปจากที่เคยเปิดเผยไว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
ดงันี ้ 

1) สินเชื่อรถแลกเงิน 

จากเดิมที่ BFIT จะให้บริการสนิเช่ือเฉพาะหลกัประกนัประเภทรถยนต์ 4 ล้อ ทัง้ประเภทสญัญาเงินกู้ ยืมและสญัญาเช่าซือ้ 
หลงัจากปรับแผนใหม่ BFIT จะให้บริการเฉพาะประเภทสญัญาเงินกู้ ยืม แต่จะครอบคลมุรถหลายประเภทมากขึน้ ตัง้แต่
รถยนต์ 4 ล้อ รถบรรทกุ และรถเพื่อการเกษตร ขณะที่ S2014 จะให้บริการสนิเช่ือรถแลกเงินประเภทสญัญาเช่าซือ้ทัง้หมด  

2) สินเชื่อบา้นแลกเงิน 

จากเดิมที่ BFIT จะให้บริการสินเช่ือบ้านแลกเงินทัง้หมด หลงัจากปรับแผนใหม่ BFIT จะให้บริการสินเช่ือบ้านแลกเงิน
เฉพาะประเภทสญัญาจดจ านองที่มีมลูค่าการกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาท ขณะที่ S2014 จะให้บริการสินเช่ือบ้านแลกเงิน
ประเภทสญัญาจดจ านองที่มีมลูคา่การกู้ยืมเกิน 10 ล้านบาท และธุรกรรมขายฝากทัง้หมด 

ตารางแสดงการใหบ้ริการสินเชื่อแบบมีหลกัประกนัตามแผนใหม่ 

แผนใหม่ BFIT S2014 

สินเช่ือมอเตอร์ไซค์แลกเงิน ไม่มี สญัญาเงินกู้ ยืม 

สินเช่ือรถแลกเงิน/1 สญัญาเงินกู้ ยืม สญัญาเช่าซือ้ 

สินเช่ือบ้านแลกเงิน สญัญาเงินกู้ ยืมประเภทจดจ านองส าหรับ
มลูคา่ < 10 ลบ. 

สญัญาเงินกู้ ยืมประเภทจดจ านองส าหรับ
มลูคา่ > 10 ลบ. และธรุกรรมขายฝากทัง้หมด 

/1 ครอบคลมุรถยนต์ 4 ล้อ รถบรรทกุ และรถเพ่ือการเกษตร 

 
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้เร่ิมทยอยให้บริการสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัตามแผนใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา หลงัจากที่ 
BFIT ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ด าเนินธุรกิจสนิเช่ือรถแลกเงิน (เฉพาะประเภทสญัญาเงินกู้ยืม) เมื่อวนัที่ 30 
พฤษภาคม 2560 และได้รับอนญุาตให้ด าเนินธุรกิจสนิเช่ือบ้านแลกเงินเมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ตามล าดบั  

การปรับแผนการแบง่แยกธุรกิจดงัที่กลา่วข้างต้น ถือเป็นการด าเนินการท่ีแตกตา่งอยา่งมีสาระส าคญัจากข้อความที่ได้ระบไุว้ใน
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยเป็นการเปลีย่นแปลงการด าเนินการก่อนครบก าหนดระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (24 เมษายน 2560) บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลง
แผนการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 
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2561 จึงได้ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสินเช่ือ
ของบริษัท  

ส าหรับเหตผุลและความจ าเป็นของการปรับแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกลุม่
บริษัทตามแผนการแบง่แยกธุรกิจใหม่ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อ 

ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ SAWAD และ BFIT จะด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัในประเภทที่ไม่
ทบัซ้อนกนั เพื่อไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่คณะกรรมการของ SAWAD ได้ก าหนดแผนการแบง่แยกธรุกิจใน
เบือ้งต้นไว้ ในกรณีที่ SAWAD มีสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ตัง้แต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 60  
BFIT และ SAWAD จะด าเนินธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัท่ีไมท่บัซ้อนกนั ดงันี ้

BFIT (เดมิ) ศรีสวัสดิ์ 2014 (เดมิ) 

สินเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทบ้านและท่ีดิน และรถยนต์ 4 
ล้อ (ทัง้ประเภทสญัญาเงินกู้ ยืมและสญัญาเช่าซือ้) 

สินเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทรถจกัรยานยนต์ รถบรรทกุ 
และรถเพ่ือการเกษตร 

ท่ีมา: ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 

ในระหว่างขัน้ตอนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ แผนการแบ่งแยกธุรกิจดังกล่าวยงัเป็นเพียงแผนในเบือ้งต้นซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและยงัขึน้อยู่กับผลการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประเมินความพร้อมของ
บริษัทและความเหมาะสมของการแบ่งแยกธุรกิจในลกัษณะดงักลา่ว โดยภายหลงัการหารือกบัธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการบริษัทของ SAWAD จะเป็นผู้ก าหนดประเภทสินเช่ือในขัน้สดุท้าย โดยพิจารณาจากสดัสว่นการถือหุ้นของ 
SAWAD ภายหลังจากการท าค าเสนอซือ้เสร็จสิน้ โดยจะค านึงถึงภาพรวมของผลการด าเนินงาน และการรักษา
ความสามารถในการท าก าไรของทัง้สองกิจการให้อยู่ในระดบัที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของทัง้สองบริษัท โดยการด าเนินการดงักลา่วจะต้องไมข่ดัตอ่เง่ือนไขและข้อก าหนดของกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยถึงความเหมาะสมของแผนการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง 
SAWAD และ BFIT บริษัทได้รับทราบว่า การให้บริการสินเช่ือบางประเภทตามที่ได้ระบไุว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์นัน้ไม่
สามารถกระท าได้ เนื่องจากติดข้อจ ากดัของกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง บริษัทและ SAWAD จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการ
แบง่แยกธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัจากที่ได้ระบไุว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ เป็นการแบง่แยกธุรกิจตามแผนใหม่ ซึ่งจะ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการให้บริการสินเช่ือของ BFIT 2 ประเภท ได้แก่ สินเช่ือรถแลกเงินและสินเช่ือบ้านแลกเงิน โดย
เหตผุลและความจ าเป็นของการปรับแผนธุรกิจสนิเช่ือแตล่ะประเภท มีดงันี ้

1) สินเชื่อรถแลกเงนิ – ใช้ประเภทสัญญาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจ 

ตามประกาศของธปท. ที่ สนส. 02/2551 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทเงินทนุให้เช่าซือ้สงัหาริมทรัพย์ฯ BFIT ในฐานะ
บริษัทเงินทุนภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถประกอบธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงินประเภท
สญัญาเช่าซือ้ได้ จึงท าให้กลุม่บริษัทจ าเป็นต้องปรับแผนการแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงินระหว่าง SAWAD และ 
BFIT ใหมเ่พื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศดงักลา่ว  
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ตามแผนการแบง่แยกธุรกิจใหม ่BFIT จะให้บริการสนิเช่ือรถแลกเงินทกุประเภทตัง้แตร่ถยนต์ 4 ล้อ รถบรรทกุ และรถ
เพื่อการเกษตร แต่จะให้บริการเฉพาะประเภทสญัญาเงินกู้ยืม (Loan Contract) ขณะที่ S2014 จะให้บริการสินเช่ือ
รถแลกเงินประเภทสญัญาเช่าซือ้ (Hire Purchase) ทัง้หมด 

 BFIT S2014 
สินเช่ือรถแลกเงนิ - รถยนต์ 4 ล้อ 

แผนเดมิ 
 ให้บริการทัง้ประเภทสญัญาเงินกู้ ยืมและ

สญัญาเช่าซือ้ 
 ไม่มี 

แผนใหม่  ให้บริการเฉพาะประเภทสญัญาเงินกู้ ยืม  ให้บริการเฉพาะประเภทสญัญาเช่าซือ้ 

สินเช่ือรถแลกเงนิ – รถบรรทุกและรถเพื่อการเกษตร 

แผนเดมิ  ไม่มี 
 ให้บริการทัง้ประเภทสญัญาเงินกู้ ยืมและ

สญัญาเช่าซือ้ 

แผนใหม่  ให้บริการเฉพาะประเภทสญัญาเงินกู้ ยืม  ให้บริการเฉพาะประเภทสญัญาเช่าซือ้ 

การเปลีย่นแปลงแผนการแบง่แยกธุรกิจดงักลา่ว จึงเป็นไปเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทไม่ขดัต่อข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2) สินเชื่อบ้านแลกเงนิ – ใช้ประเภทธุรกรรมและมูลค่าการกู้ยมืเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจ 

สินเช่ือบ้านแลกเงิน หมายถึง สินเช่ือที่มีอาคารชุด บ้านหรือที่ดินเป็นหลกัประกัน ซึ่งตามแผนเดิมสินเช่ือประเภท
ดงักลา่วจะให้บริการโดย BFIT ทัง้หมด ขณะที่ตามแผนใหม่ สินเช่ือบ้านแลกเงินสว่นหนึ่งจะให้บริการโดย S2014 
โดยการแบ่งแยกการด าเนินธุรกิจสินเช่ือบ้านแลกเงินระหว่าง BFIT  และ S2014 จะใช้วิธีการท าธุรกรรมกับ
หลกัประกนัและมลูคา่การกู้ยืมเป็นเกณฑ์ในการแบง่แยก ดงันี ้

 BFIT S2014 
สินเช่ือบ้านแลกเงนิ 

แผนเดมิ  สญัญาเงินกู้ ยืมทกุประเภทธุรกรรม  ไม่มี 

แผนใหม่ 
 สญัญาเงินกู้ ยืมประเภทจดจ านอง ส าหรับ

มลูคา่ < 10 ล้านบาท 
 สญัญาเงินกู้ ยืมประเภทจดจ านองส าหรับมลูค่า 

> 10 ล้านบาท และธุรกรรมขายฝากทัง้หมด 

 
การปรับแผนการแบง่แยกธุรกิจของสินเช่ือบ้านแลกเงินนี ้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกลุม่บริษัทที่ต้องการให้ BFIT 
เป็นผู้ให้บริการสนิเช่ือแก่บคุคลรายยอ่ยเทา่นัน้ ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้ก าหนดมลูคา่การกู้ยืมสงูสดุส าหรับสนิเช่ือรายยอ่ย
ไว้ไมเ่กิน 10 ล้านบาทตอ่สญัญา ดงันัน้ สนิเช่ือบ้านแลกเงินท่ีมีมลูคา่การกู้ยืมเกิน 10 ล้านบาท จะถือเป็นสินเช่ือราย
ใหญ่ ซึง่จะให้บริการโดย S2014 

ส าหรับเกณฑ์มลูค่าสินเช่ือที่ 10 ล้านบาทที่กลุ่มบริษัทใช้ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง SAWAD และ BFIT นัน้ 
อ้างอิงมาจากเกณฑ์การก ากบัดแูลสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ซึง่ได้แบง่การก ากบัดแูลสนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัที่ต า่กวา่ 10 ล้านบาท และเกินกวา่ 10 ล้านบาท แยกจากกนัตามความ
เสีย่งที่แตกตา่งกนั 

นอกจากนี ้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย BFIT ในฐานะบริษัทเงินทุนไม่สามารถเข้าท าธุรกรรมรับซือ้
อสงัหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝากได้ ดงันัน้ ธุรกรรมประเภทขายฝากทัง้หมดจะให้บริการโดย S2014  

2. โครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทหลังการปรับแผนการแบ่งแยกธุรกิจ 

โครงสร้างกลุม่บริษัทและการประกอบธุรกิจของแตล่ะบริษัทหลงัการปรับแผนการแบง่แยกธุรกิจสนิเช่ือใหม่ แสดงได้ดงันี ้

 

3. มาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือตามแผนใหม่ BFIT จะด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัเฉพาะประเภทสญัญาเงินกู้ยืม 
ในขณะที่ SAWAD (โดย S2014) จะด าเนินธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทสญัญาเช่าซือ้เป็นหลกั ซึ่งอาจพิจารณา
ได้ว่า ทัง้ SAWAD และ BFIT มีการให้บริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัเช่นเดียวกันและอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสนิเช่ือรถแลกเงินและสนิเช่ือบ้านแลกเงิน ซึง่จะมีการให้บริการทัง้ที่ SAWAD และ BFIT อย่างไรก็
ดี กลุม่บริษัทเช่ือมัน่วา่ การแบง่แยกการประกอบธุรกิจตามแผนใหมด่งักลา่ว จะไมท่ าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เนื่องจากกลุม่บริษัทได้ก าหนดเกณฑ์ในการแบง่แยกธุรกิจระหวา่งสองบริษัทไว้อยา่งชดัเจน รวมทัง้ได้จดัวางมาตรการเพื่อ
ขจดัความแย้งทางผลประโยชน์ไว้อยา่งรัดกมุและเพียงพอ ดงันี ้

3.1 มีการจัดท าคู่ มือ นโยบาย และก าหนดเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

กลุ่มบริษัทได้ก าหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับใช้ในการแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือระหว่าง BFIT และ 
S2014 ไว้อยา่งชดัเจน ดงันี ้
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สินเชื่อรถแลกเงนิ - ใช้ Rate Book เป็นตัวก าหนดประเภทสัญญา  

 S2014 จะให้บริการสินเช่ือรถแลกเงินประเภทสญัญาเช่าซือ้ ซึ่งเป็นสินเช่ือที่มีวงเงินอนมุตัิเท่ากบัหรือสงูกว่า 
Rate Book โดยลกูค้าต้องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนัให้แก่ S2014 

 BFIT จะให้บริการสินเช่ือรถแลกเงินประเภทสญัญาเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นสินเช่ือที่มีวงเงินอนมุตัิต ่ากว่า Rate Book 
โดยลกูค้าไมต้่องจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในหลกัประกนั 

 ลกูค้าผู้มาขอกู้จะเป็นผู้ระบคุวามต้องการทางการเงินของตนเอง และต้องเข้าท าสญัญาประเภทที่ตรงกบัวงเงิน
ที่ต้องการ หากลกูค้าต้องการวงเงินอนมุตัิสงู ลกูค้าจะต้องเข้าท าสญัญาเช่าซือ้โดยต้องยินยอมจดทะเบียนโอน
หลกัประกนัให้ S2014 แต่หากลกูค้าต้องการวงเงินในระดบัต ่า ลกูค้าจะเข้าท าสญัญากู้ยืมกบั BFIT โดยไม่มี
การจดทะเบียนโอนหลกัประกนัใดๆ 

ดงันัน้ ในการแบง่แยกสนิเช่ือรถแลกเงินระหวา่ง BFIT และ S2014 เจ้าหน้าที่สาขาซึง่เป็นผู้จดัหาและติดต่อกบัลกูค้า
จะอ้างอิงจากข้อมลูยอดจดัมาตรฐานตาม Rate Book ที่มีผลบงัคบัใช้ในช่วงเวลานัน้ๆ ซึ่ง Rate Book จะแสดงยอด
จัดสินเช่ือตามยี่ห้อ รุ่น และปีของหลกัประกัน โดยวงเงินอนุมัติสินเช่ือในเบือ้งต้นจะไม่เกินอตัราที่ Rate Book 
ก าหนด 

จากนัน้ เจ้าหน้าที่สาขาจะน ายอดจัดมาตรฐานตาม Rate Book มาเปรียบเทียบกับวงเงินที่ลกูค้าขอกู้  โดยหาก
จ านวนเงินที่ลกูค้าขอกู้ต ่ากว่า Rate Book ลกูค้าจะเข้าท าสญัญาเงินกู้ยืมกบั BFIT แต่หากจ านวนเงินที่ลกูค้าขอกู้
เท่ากับหรือสงูกว่า Rate Book ลกูค้าจะต้องเข้าท าสญัญาเช่าซือ้และจดทะเบียนโอนหลกัประกันให้กับ S2014 
เทา่นัน้ โดยวงเงินอนมุตัิสงูสดุของ S2014 จะขึน้อยูก่บัผลการประเมินความเสีย่งของผู้กู้  ซึ่งขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิของผู้
กู้  สภาพหลกัประกนั คณุสมบตัิของผู้ค า้ประกนั และปัจจยัอื่นๆ 

 
สินเชื่อบ้านแลกเงนิ – ใช้ประเภทธุรกรรมและมูลค่าการกู้ยมื 10 ล้านบาทเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจ  

สนิเช่ือบ้านแลกเงิน หรือสินเช่ือที่มีหลกัประกนัเป็นบ้านและที่ดิน (House and Land) ของกลุม่บริษัทจะใช้ประเภท
ธุรกรรมและมลูคา่สนิเช่ือที่ 10 ล้านบาท เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง SAWAD และ BFIT ซึ่งอ้างอิงตาม
เกณฑ์การก ากบัดแูลสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้แบง่การ
ก ากับดูแลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัที่ต ่ากว่า 10 ล้านบาท และเกินกว่า 10 ล้านบาท แยกจากกันตามความเสี่ยงที่
แตกตา่งกนั 

ในการแบ่งแยกสินเช่ือประเภทบ้านแลกเงินระหว่าง BFIT และ S2014 กลุ่มบริษัทได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สาขา
พิจารณาราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของกลุม่บริษัท  ร่วมกบัราคาประเมินของกรม
ที่ดิน โดยในการปลอ่ยกู้ทกุครัง้ เจ้าหน้าที่สาขาจะน าราคาประเมินจากทัง้ 2 แหลง่มาเปรียบเทียบกนัเพื่อหาราคา
ประเมินกลางที่เหมาะสม ก่อนปรับลดตามนโยบายการก ากบัดแูลอตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือตอ่มลูคา่หลกัประกนั (LTV) 
ของบริษัทเพื่อให้ได้วงเงินอนมุตัิสนิเช่ือในเบือ้งต้น โดยหากมลูคา่การกู้ยืมที่ลกูค้าต้องการไมเ่กิน 10 ล้านบาท ลกูค้า
จะเข้าท าสญัญาเงินกู้ยืมกบั BFIT แต่หากลกูค้าต้องการกู้ยืมมากกว่า 10 ล้านบาท ลกูค้าจะเข้าท าสญัญาเงินกู้ยืม
กบั S2014 ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีลกูค้าจะได้รับจะไมเ่กินวงเงินอนมุตัิสนิเช่ือข้างต้น  
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3.2 ก าหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่ออย่างสม ่าเสมอ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สองฝ่ายก่อนมีผลบังคับใช้ 

การประกาศใช้ Rate Book ส าหรับสินเช่ือรถแลกเงิน และเกณฑ์มลูค่า 10 ล้านบาทส าหรับสินเช่ือบ้านแลกเงิน อยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการประเมินราคาหลกัประกนั ซึ่งเป็นสว่นงานที่แยกเป็นอิสระจากฝ่ายอ านวย
สนิเช่ือของบริษัท ซึง่จะท าหน้าที่รับผิดชอบและพิจารณาความเหมาะสมของข้อมลูใน Rate Book ที่มีผลบงัคบัใช้ใน
แต่ละช่วงเวลา โดย Rate Book จะมีการสอบทานและปรับปรุงข้อมลูเป็นประจ าทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะตลาดรถมือสองที่เปลีย่นแปลงไป  

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้ก าหนดนโยบายการทบทวนเกณฑ์การแบง่แยกธุรกิจที่ส าคญัไว้ ดงันี  ้

 Rate Book จะต้องมีการทบทวนเป็นประจ าอยา่งน้อยทกุไตรมาส เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลีย่นไป 

 Rate Book ที่มีการตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่ายจะถกูน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละบริษัท จะมี
ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่สุม่สอบทานข้อมลูของ Rate Book ที่มีการแก้ไข เปรียบเทียบกบัราคาตลาดรถ
มือสอง ณ ขณะนัน้ เพื่อประเมินความสมเหตสุมผลของการแก้ไข Rate Book อีกครัง้หนึ่งและรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบต่อการ
แก้ไขปรับปรุง Rate Book ก่อนการประกาศใช้ตอ่ไป 

 หากคณะกรรมการตรวจสอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นชอบจะไม่สามารถน า Rate Book นัน้ออกบงัคบัใช้ได้ 
ทัง้สองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้ได้อตัรา Rate Book ที่เป็นธรรมและเหมาะสมส าหรับการประกาศใช้
ร่วมกนัตอ่ไป 

3.3 ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม Conflict Checklist เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ 

กลุม่บริษัทได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สาขาใช้แบบฟอร์ม Conflict Check List ในการก าหนดประเภทสญัญาของสินเช่ือ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าตามนโยบายสินเช่ือของแต่ละบริษัท  โดยเจ้าหน้าที่สาขาจะต้องแนบ
แบบฟอร์มดงักลา่วกบั Rate Book ที่ใช้อ้างอิงทกุครัง้ ก่อนสง่เอกสารทัง้หมดให้ฝ่ายอ านวยสินเช่ือของแต่ละบริษัท
พิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือแก่ลกูค้ารายนัน้ๆ 

3.4 ก าหนดให้มีการสอบทานข้อมูลสินเชื่อโดยฝ่ายอ านวยสินเชื่อของบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายอ านวยสินเช่ือท าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมของการพิจารณาสินเช่ือ
ของเจ้าหน้าที่สาขาก่อนด าเนินการอนมุตัิสนิเช่ือ ดงันี ้ 

 เมื่อลกูค้าเข้ามาติดตอ่ขอสนิเช่ือ เจ้าหน้าที่สาขาจะท าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร และข้อมลูของ
ลกูค้าผู้ขอสนิเช่ือในเบือ้งต้น รวมถึงตรวจสอบสภาพหลกัประกนั และพิจารณาวงเงินอนมุตัิสินเช่ือในเบือ้งต้น
ตามที่ก าหนดใน Rate Book และเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินที่ลกูค้าต้องการขอกู้  เพื่อก าหนดประเภทสญัญา
สนิเช่ือที่เหมาะสม (สญัญาเงินกู้ยืม/สญัญาเช่าซือ้) 
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 ในกรณีที่ลกูค้าอยู่ในเกณฑ์การเข้าท าสญัญากับ BFIT เอกสารประกอบการพิจารณาสินเช่ือทัง้หมดจะถูก
สแกนผ่านระบบเพื่อสง่มายงัเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยสินเช่ือของ BFIT ซึ่งจะท าการตรวจสอบความถกูต้องของ
เอกสารและข้อมูลดงักล่าวอีกครัง้หนึ่ง รวมถึงตรวจสอบจ านวนเงินที่ลกูค้าต้องการกู้  เปรียบเทียบกบัวงเงิน
อนมุตัิสินเช่ือ และยอดจดัมาตรฐานตาม Rate Book ว่าข้อมลูมีความถกูต้อง สมเหตสุมผล และเป็นไปตาม
เกณฑ์การอนมุตัิสนิเช่ือของบริษัทหรือไม ่ก่อนลงนามอนมุตัิสนิเช่ือและแจ้งผลกลบัไปยงัเจ้าหน้าที่สาขา 

3.5 ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการอนุมัติสินเชื่อประจ าเดือน 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการรายงานผลและตรวจสอบความผิดพลาดของการแบ่งแยกประเภทสญัญาสินเช่ือ โดยให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยสินเช่ือจดัท ารายการผลการอนมุตัิสินเช่ือ เปรียบเทียบกบัวงเงินอนมุตัิ และยอดจดัตาม Rate 
Book เพื่อรายงานตอ่ผู้บริหารของบริษัทเป็นประจ าทกุเดือน  

3.6 ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่สาขาเป็นประจ าทุกปี 

กลุม่บริษัทได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในท าการสุม่ตรวจโดยการเปรียบเทียบจ านวนเงินกู้กับวงเงิน
อนมุตัิ และ Rate Book ตามแตล่ะสาขาหมนุเวียนไป เพื่อรายงานและประเมินความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจ
ระหว่าง S2014 และ BFIT ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยแผนดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
ตรวจสอบการควบคมุภายในประจ าปีของกลุม่บริษัท 

3.7 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ 

นอกจากมาตรการท่ีได้ระบขุ้างต้น บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ตอ่การแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ รวมถึงพิจารณารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นๆ ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูในการเข้า
ท ารายการดงักลา่วอยา่งถกูต้องและครบถ้วน เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

3.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในการแบ่งแยกธุรกิจ 

กลุม่บริษัทได้วางระบบการท างานใหม่เพื่อรองรับการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง SAWAD และ BFIT โดยเฉพาะในสว่น
ของขัน้ตอนการอนมุตัิและกระบวนการปลอ่ยสินเช่ือ ซึ่งบริษัทวางแผนจะน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยลดขัน้ตอน
และบทบาทของพนักงานสาขา ซึ่งเป็นจุดที่อาจเกิดความเสี่ยงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยระบบ
สารสนเทศจะช่วยลดความผิดพลาดและท าให้การแบง่แยกธุรกิจมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ โดยแผนดงักลา่วเป็นสว่น
หนึง่ของมาตรการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งสองบริษัท ที่กลุม่บริษัทได้น าเสนอในแผนการจดัตัง้กลุม่
ธุรกิจทางการเงินตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทยังต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาและทดสอบระบบอย่างน้อยอีก 3 -5 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์และเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าระบบสารสนเทศใหม่จะสามารถน ามาใช้แทนระบบ
สารสนเทศเดิมได้ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
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จากที่กลา่วข้างต้น กลุม่บริษัทได้จดัวางแนวทางในการบริหารจดัการความเสีย่งของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยการ
ก าหนดบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากบัดแูลความเสี่ยงในด้านดงักลา่ว รวมถึง
การออกนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ชัดเจนเพื่อลดความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือ  นอกจากนี ้ยัง
ก าหนดให้มีการวดัผล ติดตาม และรายงานผลต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทัง้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงดงักล่าวในขัน้ตอนสดุท้าย นอกจากนี ้บริษัทอยู่ในระหว่างการด าเนินการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อลดข้อผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทเช่ือว่ามาตรการทัง้หมดดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะสามารถปอ้งกนัและบริหารจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการแบ่งแยก
ธุรกิจสนิเช่ือระหวา่ง SAWAD และ BFIT ได้ 

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการปรับแผนการแบ่งแยกธุรกิจต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
และผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

การแบ่งแยกธุรกิจตามแผนใหม่จะไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นของทัง้ SAWAD และ BFIT ได้รับผลประโยชน์ที่ด้อยลงไปกว่าการ
ด าเนินธุรกิจสินเช่ือตามแผนเดิมตามที่ได้ระบไุว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ เนื่องจากยอดปลอ่ยสินเช่ือของประเภทสญัญา
เงินกู้ยืมส าหรับรถประเภทอื่น (รถบรรทกุและรถเพื่อการเกษตร) ที่ BFIT จะให้บริการเพิ่มเติม มีสดัสว่นใกล้เคียงกบัยอด
ปลอ่ยสนิเช่ือของรถยนต์ 4 ล้อประเภทสญัญาเช่าซือ้ที่จะถกูยกเลกิการให้บริการไป นอกจากนี ้SAWAD และ BFIT ตา่งก็มี
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทว่า
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของแตล่ะบริษัทเป็นส าคญั 

สดัสว่นการแบง่แยกธุรกิจสนิเช่ือระหวา่ง BFIT และ SAWAD ต่อสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัทัง้หมดของกลุม่ SAWAD ตาม
แผนเดิมเปรียบเทียบกบัแผนใหม่ เป็นดงันี ้

 BFIT S2014 

แผนเดมิตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ร้อยละ 58 ร้อยละ 42 
แผนใหม่ ร้อยละ 57 ร้อยละ 43 

หน่วย: ร้อยละของสนิเช่ือทัง้หมดของกลุม่ SAWAD 

ดงันัน้ การแบง่แยกธุรกิจตามแผนใหมจ่งึไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อยา่ง
มีนยัส าคญั 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการท ารายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 30  มกราคม 2561 มีมติอนมุตัิให้บริษัทปรับแผนการด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับการแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกันตามแผนใหม่ของกลุ่มบริษัทและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดย
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ การปรับแผนการด าเนินธุรกิจดงักลา่วมีความเหมาะสม และเป็นการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือที่ประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย การปรับแผนการด าเนินธุรกิจสินเช่ือยงัท าให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์ที่ไม่ด้อยลงไปกว่าเดิมอย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนี ้แผนการแบง่แยกธุรกิจใหมย่งัท าให้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทเกิดความชดัเจน อีกทัง้
กลุม่บริษัทได้ร่วมกนัจดัวางแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ
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รักษาประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอการปรับแผนการด าเนินธุรกิจ
สนิเช่ือใหมด่งักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นที่แตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

ในการด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัตามแผนใหม่ BFITจะใช้บริการด้านสินเช่ือจากศรีสวสัดิ์ 2014 ส าหรับการ
จดัหาลกูค้า ตรวจสอบเอกสารและหลกัประกนั ติดตามหนี ้และรับช าระหนี ้ผา่นการเข้าท าสญัญาบริหารจดัการสินเช่ือ ซึ่ง
มีระยะเวลาการให้บริการ 2 ปี โดยรายการระหว่างกนัที่จะเกิดขึน้จะมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามราคาตลาดหรือเสมือน
ท ากบับคุคลภายนอก ในกรณีที่ไม่มีราคาเทียบเคียง คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นถึง
ความสมเหตสุมผลของการท ารายการ โดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  

8. รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การท ารายการในครัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นที่ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 

 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 ประยงค์ แสนนวล ดวงใจ แก้วบตุตา 

 นายประยงค์ แสนนวล นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
 กรรมการ กรรมการ 


