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สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2561 ของบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่

ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 มีมตใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,192,710,379 บาทเป็น ทนุจด

ทะเบียนจ านวน 1,249,710,379 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 57,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และน าเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 ในวนัท่ี 

16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่เป็น

สาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 วิธีการเสนอขายและจดัสรร 

บริษัทจะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 57,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอ

ขาย 45 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้จ านวน 2,565,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Cathay Financial Holding 

Co., Ltd. (“ผู้ลงทนุ”) ปัจจบุนัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 4.99 ของบริษัท หรือบริษัทในเครือของผู้ลงทนุ ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียว

โยงกนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551  

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจ านวน 57,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.73 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วหลงัการเพิม่ทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่บคุคลในวงจ ากดัใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมตกิ าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจน ในราคาขาย 45 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาขายที่ไมต่ ่ากวา่ราคา
ตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึง่ราคา
ตลาดค านวณจาก ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์”) ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 รวม 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทมมีตเิห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เทา่กบั 42.47   บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นราคาที่
สงูกวา่ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 15 วนัท าการร้อยละ 5.96 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่นกัลงทนุในครัง้นี ้ ถือเป็นการเสนอขายและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมตกิ าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุไว้อยา่งชดัเจนตามประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันัน้นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ รวมทัง้ หากวนัท่ีเสนอขายหุ้นราคาเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ต า่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถว่ง
น า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ย้อนหลงั 7-15 วนัท าการตดิตอ่กนัก่อนวนัเสนอขาย)  ผู้
ลงทนุดงักลา่วจะต้องปฏิบตัติามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) มีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี ทัง้นีภ้ายหลงัจากวนัท่ี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผู้ลงทนุจะสามารถ
ทยอยขายหุ้นท่ีสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

ภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุนี ้ ผู้ลงทนุจะถือหุ้นจ านวน 
114,388,913 หุ้น หรือร้อยละ 9.49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ภายหลงัการจดทะเบยีนเพิ่มทนุ
ช าระแล้วของบริษัท ซึง่มิได้เป็นผลให้บคุคลดงักลา่วต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถงึกฎเกณฑ์และประกาศที่เก่ียวข้อง  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นจากทนุจดทะเบยีนและเรียกช าระแล้ว ตามที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ภายใต้สมมตุิฐานวา่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นไมม่ีการเปลีย่นแปลง มีรายละเอยีดดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
4 พฤษภาคม 2561 ภายหลังการออกและเสนอขาย

หุ้นให้แก่นักลงทุน 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่แก้วบตุตา   ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวธิดา  แก้วบตุตา 
1.2 นางสาวดวงใจ  แกว้บตุตา 
1.3 นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา 
1.4 นางจริยา  แกว้บตุตา 

545,416,492 
363,873,024 
72,510,959 
40,168,909 
68,863,600 

47.52 
31.70 
6.32 
3.50 
6.00 

545,416,492 
363,873,024 
72,510,959 
40,168,909 
68,863,600 

47.27 
30.20 
6.02 
3.33 
5.72 

2.         บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 110,569,704 9.63 110,569,704 9.18 

3. South East Asia UK (Type A) Nominees Ltd. 
(Cathay Financial Holding Co., Ltd.) 

57,388,913 4.99 114,388,913 9.49 

4. State Street Bank Europe Limited 31,561,106 2.75 31,561,106 2.62 

5. South East Asia UK (Type C) Nominees 28,653,784 2.50 28,653,784 2.38 

6. กองทนุเปิด เค 20 ซีเลค็ท์หุ้นระยะยาวปันผล 13,098,224 1.24 13,098,224 1.09 

7 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟา้ฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

12,591,933 1.10 12,591,933 1.05 

8. กองทนุเปิด เค หุ้นทนุบริพตัรเพื่อการเลีย้งชีพ 9,844,086 0.86 9,844,086 0.82 

9. นายสทุธิศกัดิ์  ชยัประดษิฐ 8,022,285 0.70 8,022,285 0.67 

10. กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 7,752,468 0.68 7,752,468 0.64 

11. ประชาชนทัว่ไป 322,872,593 28.09 322,872,593 26.80 
 รวม 1,147,771,588 100.00 1,204,771,588 100.00 

 
ทัง้นีเ้สนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆทีเ่ก่ียวข้อง

กบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมทัง้ด าเนินการขออนญุาตตอ่
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หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่

ทนุ และเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดัของบริษัทส าเร็จลลุว่งไปได้ 

1.2 วิธีการก าหนดราคาเสนอขาย 

บริษัทได้พิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั โดยวิธีการเปรียบเทียบมลูคา่

ตามราคาประเมินราคาดงันี ้

วิธีมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2561 9.24 บาทตอ่หุ้น 
วิธีราคาตลาดถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการ
ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบ (ตัง้แตว่นัท่ี 
27 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2561) 

42.47 บาทตอ่หุ้น 

ราคาทีเ่สนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั 45.00 บาทตอ่หุ้น 
บริษัทก าหนดราคาโดยใช้วิธีราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการตดิตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมีมตเิห็นชอบ ซึง่บริษัทพิจารณาแล้ววา่เป็นราคาที่สะท้อนมลูคา่ของบริษัทท่ีชดัเจน  ทัง้นีร้าคาเสนอขายทีก่ าหนด

เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการร้อยละ 5.96 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

การออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพื่อใช้ขยายธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนัของบริษัท ซึง่เป็นขยายธุรกิจผา่นบริษัท

ยอ่ยของบริษัท คือ บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน), บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั และ 

บริษัท เงินสดทนัใจ จ ากดั จ านวนรวมกนัไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท  

2. เพื่อขยายการลงทนุในธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัในตา่งประเทศ ทัง้นีโ้ครงการนีอ้ยูร่ะหวา่งการสรรหา

และเจรจากบัเปา้หมาย ขึน้อยูก่บัแผนงานและสดัสว่นในการลงทนุ จึงระบจุ านวนเงินท่ีจะใช้ประมาณ 200 

ล้านบาท 

3. เพื่อขยายการลงทนุในธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ ผา่นบริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับ

ลวิพี จ ากดั จ านวน 500 ล้านบาท 

4. เพื่อลดภาระหนีส้นิจากสถาบนัการเงินและเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัท จ านวนประมาณ 365 

ล้านบาท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแผนการใช้เงินให้เหมาะสม

ของระยะเวลาและวตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

3. ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้จากการเสนอขายหุ้น 

3.1 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเพิ่มทนุ PP – ราคาตลาดหลงัเพิ่มทนุ PP) / ราคาตลาดก่อนเพิม่ทนุ PP    
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โดยที ่

ราคาตลาดหลงัเพิ่มทนุ PP  = (ราคาตลาดxจ านวนหุ้น Paid-up)+(ราคาเสนอขายxจ านวนหุ้น PP) 

    จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้น PP 

โดยที ่

ราคาตลาดก่อนการเพิ่มทนุ = ราคาตลาดทีค่ านวณจากราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ถวัเฉลีย่ถ่วง 

  น า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการกอ่นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็น 

  ชอบ (27 สงิหาคม 2561 ถึง 14 กนัยายน 2561) ซึง่เทา่กบั 42.47 บาท 

ราคาเสนอขาย = ราคาหุ้นท่ีออกและเสนอขายในวงจ ากดั ซึง่เทา่กบั 45 บาท 

จ านวนหุ้น Paid-up = จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วในปัจจบุนั ซึง่เท่ากบั 1,147,771,588 หุ้น 

จ านวนหุ้น PP = จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายในวงจ ากดั เทา่กบั 57,000,000 หุ้น 

ดงันัน้ 

 ราคาตลาดหลงัเพิ่มทนุ PP =  (42.47X1,147,771,588)+(45x57,000,000) / (1,147,771,588+57,000,000) 

   = 42.59 บาทตอ่หุ้น 

 เนื่องจากราคาตลาดหลงัเพิ่มทนุ PP สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเพิ่มทนุ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price 

Dilution) 

3.2 ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

Control Dilution  = จ านวนหุ้น PP / (จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้น PP ) 

    = 57,000,000 / (1,147,771,588+57,000,000) 

    = ไมเ่กินร้อยละ 4.73 

3.3 ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

EPS Dilution   =  (EPS0 – EPSpp) / EPS0  

 โดยที ่

 EPS0 = ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม 4 ไตรมาสลา่สดุ / จ านวนหุ้น Paid-up = 2.03 

 EPSpp = ก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม 4 ไตรมาสลา่สดุ / จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้น PP=1.94 

 EPS Dilution  = (2.03-1.94) / 2.03 

    = ไมเ่กินร้อยละ 4.43 

3.4 ความคุ้มคา่ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
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คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดันี ้ เป็นการ

เสนอขายในราคาที่ไมเ่ข้าขา่ยการเสนอขายในราคาต า่ จึงให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่ผลกระทบตอ่การ

ลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น  หากพิจารณาถึงโอกาสที่บริษัทจะสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาว

แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

4. ข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 

รายช่ือบคุคลในวงจ ากดัที่ได้รับการจดัสรรหุ้น 

Cathay Financial Holding Co., Ltd.  จ านวนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร 57,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท 

คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  2,565,000,000 บาท 

ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลในวงจ ากดั ณ 31 มีนาคม 2561 

ช่ือบริษัท Cathay Financial Holding Co., Ltd. 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงินและประกนัภยั 
วนัจดทะเบียนบริษัท 31  ธนัวาคม  2544 
ประเทศที่จดัตัง้ ไต้หวนั 
ทนุจดทะเบียน NT$140,965,101,280 หรือประมาณ 162,109 ล้านบาท 
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 

รายได้สทุธิ    (MB)                                              65,173 
ก าไรตอ่หุ้น (Baht)                                                   5.14 
สนิทรัพย์รวม   (MB)                                      10,167,736 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (MB)                                         699,741 

รายช่ือคณะกรรมการ Hong-Tu Tsai                    Chairman 
Tsu-Pei Chen                    Vice Chairman 
Cheng-Ta Tsai                  Director 
Cheng-Chiu Tsai               Director 
Chi-Wei Joong                  Director 
Andrew Ming-Jian Kuo     Director 
Tiao-Kuei Huang               Director 
Ming-Ho Hsiung                Director 
Chang-Ken Lee                 Director 
Tsing-Yuan Hwang           Independent Director 
Feng-Chiang Miau            Independent Director 
Edward Yung Do Way       Independent Director 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ Wan Pao Development Co., Ltd.                                 16.67% 
Lin Yuan Investment Co., Ltd.                                      14.56% 
Labor Pension Fund Supervisory Committee- 
 Labor Retirement Fund Under the new system            2.08% 
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Labor Pension Fund Supervisory Committee- 
 Labor Retirement Fund                                                 1.36% 
Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.                                1.30% 
Citibank (Taiwan) as Directed Trustee For GIC- 
    Government of Singapore                                          1.22% 
TransGlobe Life Insurance Inc.                                      1.05% 
Wan Ta Investment Co., Ltd.                                          1.05% 
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.                                 1.03% 
Fubon Life Insurance Co., Ltd.                                       1.01% 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท Cathay Financial Holding Co., Ltd. ปัจจบุนัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
4.99 ของบริษัท ภายหลงัจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้ว 
Cathay Financial Holding Co., Ltd. จะเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 9.49 
ของทนุจดทะเบียนหลงัจากการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว และมี
สทิธิจะเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทจ านวน 1 ทา่น  โดย
จะต้องขออนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ลงทนุ
ไมถื่อเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนั ดงันัน้การออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุนี ้
จึงไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

ที่มา : http://www.cathayholdings.com 

 
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

1. เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ บริษัทมคีวามจ าเป็นท่ีต้องออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้นกัลงทนุแบบ

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อน าเงินท่ีได้จากการขายหุ้นเพิ่มทนุนีไ้ปเพื่อขยายกิจการของบริษัท  

รวมถงึการลดภาระหนีส้นิและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน  อีกทัง้ บริษัทและนกัลงทนุมีแผนที่จะร่วมกนัขยาย

การด าเนินธุรกิจทางการเงินไปในตา่งประเทศ 

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความเพียงพอของเงินทนุ 

บริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการขายหุ้นเพิ่มทนุไปขยายธุรกิจของบริษัท และลดภาระหนีส้นิ ซึง่จะเป็นการลด

ภาระคา่ใช้จา่ยด้านดอกเบีย้ เพิ่มความสามารถในการเติบโตของธรุกิจของบริษัท 

http://www.cathayholdings.com/
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3. ผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการ

ด าเนินงานโดยรวมของบริษัท อนัเนื่องมาจากการเพิม่ทนุ 

คณะกรรมการบริษัท มคีวามเหน็วา่ เงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทนุครัง้นี ้ จะชว่ยให้บริษัทสามารถ

ขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้  ลดคา่ใช้จา่ยด้านดอกเบีย้ สง่ผลให้ฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัทแขง็แกร่งขึน้ 

4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กบับคุคลในวงจ ากดั ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

บริษัท ก าหนดราคาเสนอขายซึง่เป็นราคาที่ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทและผู้ลงทนุ โดยบริษัทเปรียบเทียบ

ราคากบัราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการตดิตอ่กนัก่อนท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมมีติ

เห็นชอบ (ตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2561) ซึง่เทา่กบั 42.47 บาทตอ่หุ้น โดยที่

ราคาเสนอขายในครัง้นี ้ 45 บาทตอ่หุ้น ซึง่ไมต่ า่กวา่ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ ทจ. 

72/2558 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ววา่ ราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมลูคา่ของบริษัท และ

หากจะพจิารณาประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุมาขยายธุรกิจ ลดภาระ

คา่ใช้จา่ยด้านดอกเบีย้ และแผนในอนาคตที่คาดวา่จะร่วมลงทุนกบันกัลงทนุในตา่งประเทศ 

เมื่อพิจารณาถึงเหตผุล ความจ าเป็นและประโยชน์ที่คาดวา่บริษัทจะได้รับจากการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่ม

ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นชอบที่จะน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อจดัสรรให้แก่นกัลงทนุ โดยมีความเห็นวา่ การออกและจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั เง่ือนไข และ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ มีความเหมาะสมและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

5. เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมแ่ก่บคุคลในวงจ ากดั 

Cathay Financial Holding Co., Ltd. เป็นบริษัทไต้หวนัท่ีมีช่ือเสยีงมีความเช่ียวชาญธุรกิจการเงิน 

ประกนัภยั หลกัทรัพย์ เทคโนโลยีด้านการเงินการธนาคาร มฐีานะทางการเงินท่ีมัน่คง และประกอบธุรกิจที่

สามารถเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ตอ่บริษัทได้ โดยในอนาคต บริษัทและนกัลงทนุมีแผนจะขยายธุรกิจทาง

การเงิน และ/หรือซือ้กิจการ ในประเทศและตา่งประเทศร่วมกนั ซึง่คาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท   

การเพิม่ทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. จะชว่ยให้บริษัทมี

เงินทนุส าหรับขยายกิจการ และมีพนัธมิตรด้านความรู้ ความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีและธุรกิจการเงิน ซึง่จะ

ช่วยเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท คณะกรรมการบริษัทเช่ือวา่ประสบการณ์ ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทและนกัลงทนุ จะชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัททัง้ในและตา่งประเทศ ดงันัน้

จึงมคีวามเห็นวา่ การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุนี ้ มีความ

เหมาะสม 
6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของ

ผู้ลงทนุแล้ว และมีความเห็นวา่ บคุคลดงักลา่วเป็นผู้ที่มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง 
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7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคนืประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฎิบัตติาม 
Fiduciary Duty  

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการ

เพิ่มทนุ โดยการกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิตอ่หน้าที่ดงักลา่วและก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทไมเ่รียกคา่สนิไหมทดแทน

ดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้อง

ได้ และหากบริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ สามารถฟอ้งเรียกร้องคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่ว

แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้

หากการกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้

ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟอ้งเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนผลประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัท

ด าเนินการดงักลา่วได้ ซึง่หากบริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว

สามารถใช้สทิธิฟอ้งเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 

 

   (นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา)          (นายประยงค์  แสนนวล) 

   กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม          กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 


