
น็หเมาวคนางยาร ของที ะรสิอนิงเรากงาทาษกรึป  

เกี ีทลคคบุกาจนิงเรากงาทอลืหเยวชมาวคบรัรากบักวย เกียวโยง นัก  

ของ 

)นชาหม( ดักาํจ รอกเกรบโ น็อเสอเอเ ทษัริบ  

เสนอ 

ผู งอขนหุอถื  ดักาํจ รอกเกรบโ น็อเสอเอเ ทษัิรบ  (มหาชน) 

ยดโาํทดัจ  

 ทษัริบ มีเรีพ รีอซเวไดอแ สลัพ มย ดักาํจ สซเสวิรอซเ 

2 มคาลุต  2562 

สีทงิส  4 ยวดามง
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 านห 1 

2  มคาลุต 2562 

เรือง   

)นชาหม( ดักาํจ รอกเกรบโ น็อเสอเอเ ทัษิรบ  

นยรีเ    )นชาหม( ดักาํจ รอกเกรบโ น็อเสอเอเ ทัษิรบ นุหอถืูผ  

ตาม 9/2562 27 

 นยายนัก 2562 ิตัมุนอิตมีมดไ รากยาราํทาขเราก นิงเรากงาทอลืหเยวชมาวคบัร ของ

กาจ ฯทัษิรบ 1/2562 

 นใ )”งอืรเงรุศลิเ ยัชชัวธยาน“( นวนาํจมืยูกนิงเงว นิกเมไ  300  ทาบนาล งสะรปุถตัว

 ารตัอีมยดโ

ย (Fixed Rate)  ะลยอร 6  มืยูกาลวเะยะร ปีอต 3 ป และไมมี นักะรปกัลห ดใงายอตแ   

 เปน ะลแราหิรบูผ /

หรือกรรมการ รวมถึง  ะลยอรนวสดัส ฯทัษิรบงอขญหใยารนุหอถืูผนป็เ 43.75 

21/2551 

รากยาราํท 31  มคาหงสิ 2551 งหแยพัรทกัลหดาลตรากมรรกะณคศากะรปะลแ

2546 

19 พฤศจิกายน 2546 

าคลูม รายการ นวนาํจ  53.931/ ทาบนาล   ะลยอรนป็เดิคอรืห 21.33 

งอขมวรนิงเรากบงมาตธิทุสนตวัตีม มุลก ฯทัษิรบ  30  นยานุถิม 2562 

งอขธิทุสนตวัตีม มุลก บริษัทฯ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 252.85 มีขนาดรายการ

มากกวา 20  ทาบนาล  บริษัทฯ เผย งหแยพัรทกัลหดาลตอตรากยาราํทราก

3 ใน 4 

โดยไม - 

1/ 

ูกนิงเนอถกิบเรากณามะรปรากกาจณวนาํค ดุสงูส  นวนาํจ 300  นืคะราํชาลวเะยะรดนหาํกะลแทาบนาล 3 ารตัอ ูกนิงเนอถกิบเนัวกาจบันปี

6 1 ธ.ค. 2562 53.93  ทาบนาล และในกรณี

 รากยาราํทาขเรากงอข  



   

 านห 2 

 รากยาราํทรากิตัมุนอาณราจิพ   

คณะกรรมการบริษัทได ง ทัษิรบ หใ   

ะรสิอนิงเรากงาทาษกึรป ” หรือ “

าํทหใ ฯทัษิรบกาจะรสิอนป็เะลแ )”.ต.ล.ก นางกันาํส“( ยพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลหบักาํกรากมรรกะณคนางกันาํส

มเห็

 

ยพัรทกัลหดาลตอตงจแดไ ฯทัษิรบ ฯ 

วลแ  ตาญุนอบัรีชญับบอสูผกาจ

มาวคบัร

 

วคหใรากนใ งิรจนป็เมาวคมาตงอตกูถะลแ

 

สามารถรับรองหรือรับประกันหรือ

 

/หรือ

 ดไนุหอถืูผ  

หใยทไาษาภบับฉนตนใมาวคอขบักงรต

 กัลหนป็เยทไาษาภบับฉนตนใมาวคอขอถืดึย  



   

 านห 3 

อถืูผงอขนชยโะรปงึถงึนาํคยด

ะลแ งอตกูถมไนตงาขวาลกงัดลูมอข /หรือไมเปนจริง และ/

 



    

                                                                                                                             

 านห 4 

มายนิาํค  

“ ทัษริบ ฯ”  อรืห “ASN” )นชาหม( ดักาํจ รอกเกรบโ น็อเสอเอเ ทัษิรบ  

“ASNL” ดักาํจ รอกเกรบโ ฟลไ น็อเสอเอเ ทัษิรบ  

“ คทอด นิงเดไ อม” ดักาํจ มอคทอด นิงเดไ ทัษิรบ  

“ ยอยทัษริบ ” ดักาํจ มอคทอด นิงเดไ ทัษิรบ ะลแ ดักาํจ รอกเกรบโ ฟลไ น็อเสอเอเ ทัษิรบ  

“ ทัษริบมลุก ฯ” )นชาหม( ดักาํจ รอกเกรบโ น็อเสอเอเ ทัษิรบ   ดักาํจ รอกเกรบโ ฟลไ น็อเสอเอเ ทัษิรบ

ดักาํจ มอคทอด นิงเดไ ทัษิรบ ะลแ  

“ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ” อรืห  

“พรีเมียม พลัส แอดไวเซอรี” 

 

“NTA” Net Tangible Asset) 

“ธุรก ิจสนิเชอืสวนบคุคลทมีี

นยีบเะท นักะรปนป็เถร ” 

นยีบเะท นักะรปนป็เถร  

 

“ กนางกนัาํส .ล.ต.” าํกรากมรรกะณคนางกันาํส ยพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลหบัก  

“ ฯยพรัทกัลหดาลต ” ยทไศทเะรปงหแยพัรทกัลหดาลต  

“บุคคลทเีก ียวโยงกนั” (1)  ราหิรบูผ

ีบเะทดจรากยดโอืรห ติหลโยาสงาทธนัพมัสมาวค

ตร  

(2) 

 ยอยทัษิรบอืรหนยีบเะทดจทัษิรบ  

(  ราหิรบูผ )ก  

(  ญหใยารนุหอถืูผ )ข  

( าํอีมูผ )ค  มุคบวคจาน  

(  มุคบวคจาน  

(

ความหมายตามมาตรา 258  ยพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลหิตัญญับชาระรพงอข

พ.ศ. 2535  (  )”ยพัรทกัลห.บ.ร.พ“  

(3) งอขลพธิทิอตใยาภูยออืรหนทแราก

( มาตลคคุบ 1) ( งึถ 2) าํกรากจในสิดัตรากอต รากอรืห รากดัจราก ยาบยโนดนห

าํด าํสยันีมงายอนางนินเ ญัค  

“ผูถือหุนรายใหญ”  ะลยอราวกนิกเดใลคคุบิตินนใมอองาทอืรหงรตงาทยดโาวมไนุหอถืูผ 10 าํจงอข นวน

10 

ุบ งึถยามห 50 

50 



                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                             

 านห 5 

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)  

  

9/2562 27 

 นยายนัก 2562 

1/2562 

ไมเกิน 300  ทาบนาล

 ารตัอีมยดโ

(Fixed Rate)  ะลยอร 6  มืยูกาลวเะยะร ปีอต 3 ดใงายอตแนักะรปกัลหีมมไะลแ ปี  

ะลแราหิรบูผ /

หรือกรรมการ  ะลยอรนวสดัส ฯทัษิรบงอขญหใยารนุหอถืูผนป็เงึถมวร 43.75 

รากมรรกะณคศากะรปมาต นิงเรากงาทอลืหเยวชมาวคบัรรากยาร 21/2551 

31  มคาหงสิ 2551 

2546 

19 พฤศจิกายน 2546 

53.931/ ทาบนาล   ะลยอรนป็เดิคอรืห 21.33 

งอขมวรนิงเรากบงมาตธิทุสนตวัตีม มุลก ฯทัษิรบ  30  นยานุถิม 2562 

งอขธิทุสนตวัตีม ฯทัษิรบมุลก  30 มิถุนายน 2562 เทากับ 252.85 

มากกวา 20 าล น

3 ใน 4 

  รากยาราํทรากิตัมุนอาณราจิพ  

 

 

 

 
1/ 

ูกนิงเนอถกิบเรากณามะรปรากกาจณวนาํค ดุสงูส  นวนาํจ 300  นืคะราํชาลวเะยะรดนหาํกะลแทาบนาล 3 ารตัอ ูกนิงเนอถกิบเนัวกาจบันปี

6 1 ธ.ค. 2562 53.93  ทาบนาล

รากยาราํทาขเรากงอขดุส  



                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                             

 านห 6 

      

” หรือ “

าํทหใ ฯทัษิรบกาจะรสิอนป็เะลแ )”.ต.ล.ก นางกันาํส“( ยพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลหบักาํกรากมรรกะณคนางกันาํส

ช

 

อขคงสะรปุถตัวบัรหาํส งการ าราํทาขเ ยการฯ 

ชใปไนักงยโ น

 วลแจิกรุธบอกะรปรากนใตาญุนอบใบัรดไ นับุจจปั บริษัทฯ ฯ าวดไบัน เปนการ

กัลห ะลแ ยัภศานิวนักะรปานหยานจิกรุธ อืค มิดเ ติวีชนักะรปานหยาน   

 าณราจิพดไ ถึง

15  ะลยอรนิงเรากงาทนุทน

6 9 

จากการ 2.5 จิกรุธนินเาํดรากนใยาจชใาคนุทนตีม

3-5 ตอป  

 ะลยอรณามะรปอลืหเงค 4-6 งึจ  าวน็หเมาวคีม าขเรากนใคงสะรปุถตัว

ใน

 ลผมสุตหเมสมาวคีม  

 

 

 ีดอข ของ  รากยาราํทราก  

1) จิกรุธยายขรากนใอพงยีพเนุทนิงเีม ฯทัษิรบ  

2)  

3)  

4) ะลแะราภีม / นุท  

รากยาราํทรากงอขยอดอข  

1)  

2)   

3)   

4)  



                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                             

 านห 7 

รากยาราํทาขเมไรากงอขีดอข  

- ีมมไ  –  

  รากยาราํทาขเมไรากงอขยอดอข  

1)  ฯทัษิรบ  

2) จิกรุธยายขรากนใสากอโยีสเญูสหใาํทจาอะลแจิกรุธยายขรากนใอพงยีพเมไนุทนิงเีม ฯทัษิรบ  

3)  

    

-  

  

-  

กอนยาภลคคุบบักรากยาราํทาขเรากงอขีดอข  

-  

กอนยาภลคคุบบักรากยาราํทาขเรากงอขยอดอข  

1)  

2) ฯ  

 

 หแอืรห นิงเรากนับาถสกาจมืยูกรากีมมไ นุทมดะรรากนใยาบยโนีมมไงัยงึถมวร ดใมืยูกนิงเงล

เงินจาก

 ูกนุหยาขอนสเะลแกออณีรกะลแ นิงเรากนับาถส  

-  นิงเรากนับาถสกาจนิงเมืยูกีณรก  : 
 าลวเะยะรีมบบแมืยูกนิงเทภเะรป (MLR)  ณ ยทไศทเะรปงหแราคานธงอขลูมอขกาจ าวบพ 16  นยายนัก 2562 

ารตัอ MLR  ญหใดานขยชิณาพราคานธงอข 5  ะลยอรณามะรปงวชนใูยองหแ 6.03-6.60 ตอป และของ
6.50-8.47 6.28 และ 7.26 ตอป 

MLR 5 แหง ในชวง 
10 2552 - ก.ค.2562) 6.05 

7.29  ปีอต  

-  ูกนุหยาขอนสเะลแกออีณรก  : Credit Rating) าํท ดักาํจอขนป็เหใ

และเสนอขายในป 2562 6.77%  ปีอต



                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                             

 านห 8 

1-2 3 

ป  
AAA ถึง BB  านหดยีอเะลยาร( 24) ารประกอบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ 

 

 ปเาณราจพิรากกาจ  นตงาขบยีทเบยีร 6 

21-24)  

ผ นุทนิงเนวนาํจงึถดัชนแดไรากณามะรปถรามาสมไงัยงึจ ูกนุหยาขอนสเะลแกออรากนา  ระยะเวลา 

6 ตอป  เปน  

 

 

หเมาวคีม มาะสม  

 6 

ตลาดในชวงระยะเวลา 3 

ดไนิงเรากงาทนุทนต  

 ีมงอตมไ ฯทัษิรบ  

 15 

 ญหใดานขยชณิาพราคานธ 5  20 – 28  

 

 

คคุบกาจนิงเรากงาทอลืหเยวชมาวคบัรหใิตัมุนอรากบัรดไ ฯทัษิรบกาห ีด็กรไงายอ

ีม ฯทัษิรบ Debt to Equity Ratio)  

อนาคต   

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                             

 านห 9 

 

นัก   มาต็กรไงายอ ุนองยสีเนนแะคงลจในิสดัตราก

 มสะามหเงายอดไงยสีเนนแะคงลจในิสดัตาณราจพิรากบอกะรป  

  



                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                             

 านห 10 

1. รากยาระณษกัล  

ฯทัษิรบ ืรเงรุศลิเ ยัชชัวธยานกาจนิงเรากงาทอลืหเยวชมาวคบัรรากยาราํทาขเะจ นป็เงนหแาํตงราํด ราหิรบูผ

และ/หรือกรรมการ ฯทัษิรบงอขญหใยารนุหอถืูผนป็เงึถมวร   นิกเมไนิงเนวนาํจนป็เ 300 ทาบนาล

ิกรุธบอกะรปรากนในยีวเนุมหนุทนิงเ

 

1.1 วนั เดอืน ปี ทเีก ิดรายการ 

 1/2562 ฯทัษิรบงอข  

27 พฤศจิกายน 2562 รากยาราํทาขเรากิตัมุนอิตมีมดไ วาลกงัด  และภาย  บัรดไ

นางยวนหกาจ ลแูดะลแบักาํก   

1.2 ลักษณะโดยทัวไปของรายการและสรุปเงอืนไขสาํคัญ 

  ฯทัษิรบ งอืรเงรุศลิเ ยัชชัวธยานกาจนิงเรากงาทอลืหเยวชมาวคบัรรากยาราํทาขเะจ  

นวนาํจนิงเูกะจยดโ นิกเมไ  300  

มืยูกนิงเงว  : นวนาํจมืยูกนิงเ นิกเมไ  300 นาล บาท 

 : (Fixed Rate)  ะลยอร 6 ปีอต  

มืยูกรากาลวเะยะร  : 3 ป  

 : 3 นอืดเ  

นตนิงเะราํชราก  : าญญัสมาตะราํช  

นักะรปกัลห  : นักะรปกัลหงาวงอตมไ ฯทัษิรบ  

ูกนิงเชใกิบเราก  :   นิกเมไนวนาํจูกนิงเชใกิบเยอยทะจ ฯทัษิรบ 50 นาล บาท/  นอืดเ  

ในกรณี ะราํชดันดผิ  : 15 

 

ประเภทรายการ  :   

 

1.3 รากยาราํทรากคงสะรปถุตัว   

 และเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ         

โดย ูยอ ฯทัษิรบนับุจจปั ระหวางการ รากนินเาํด  จากหนวยงาน   

นอืดเ ณามะรปตาญุนอบใบัรดไะจาวดาค  นยากิจศฤพ 2562 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                             

 านห 11 

1.4 คูสัญญาทเีก ียวของและความสัมพนัธกบับริษัทฯ 

นิงเรากงาทอลืหเยวชมาวคหใูผ  :  งอืรเงรุศิลเ ยัชชัวธยาน  

ฯทัษิรบบักธนัพมัสมาวค  : - นป็เงนหแาํตงราํด ประธานกรรมการ 

- ฯทัษิรบงอขญหใยารนุหอถืูผ   นวนาํจ 56,875,100  ะลยอรนป็เดิค นุห 43.75  

( 9 กรกฎาคม 2562)  

นิงเรากงาทอืลหเยวชมาวคบัรูผ  :  )นชาหม( ดักาํจ รอกเกรบโ น็อเสอเอเ ทัษิรบ  

 

1.5 มูลคารวมและเกณฑทใีชกาํหนดมูลคารวมของรายการ 

1.5.1 ขนาดรายการทเีก ียวโยงก ันในครังนี 

 

งวดท ี )ทาบ( นิงเนวนาํจ  ารตัอ ดอกเบยีตอปี (%) วันทเีบิกถอนเงินก ู* วันทชีาํระคืน 

1 50,000,000 6% 1 ธ.ค. 62 30 พ.ย. 65 

2 50,000,000 6% 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

3 50,000,000 6% 1 ก.พ. 63 31 ม.ค. 66 

4 50,000,000 6% 1  .ค.ีม 63 28 ก.พ. 66 

5 50,000,000 6% 1 เม.ย. 63 31  .ค.ีม 66 

6 50,000,000 6% 1 พ.ค. 63 30 เม.ย. 66 

รวมเงินก ู 300,000,000    

รวมดอกเบียจาย 53,932,831    

   ุตหเยามห : *  

  บักาทเ 53,932,831 บาท  

1.5.2 รายการทเีก ียวโยงกนัทเีก ิดขึนระหวาง 6 เดือนก อนวนัทมีีการตกลงเขาทาํรายการซึงเก ิดจากบคุคล

เดียวก ัน หรือผูทเีก ียวของและญาติสนิทของบุคคลดงักลาว 

-  ีมมไ –  
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1.5.3 ขนาดรายการที�เกี�ยวโยงกันทั�งหมด 
มลูค่ารวมของขนาดรายการทั�งหมดเทา่กบั 53.93 ลา้นบาท 

การคาํนวนมูลค่าสนิทรัพยท์ี�มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) อ้างอิงงบการเงนิรวม 
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562 

รายการ มูลค่า (บาท) 

สินทรพัยร์วม 316,153,000 

หกั สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (15,010,000) 

หกั สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,462,000) 

หกั หนี�สินรวม (46,830,000) 
มูลค่าสินทรัพยท์ี�มีตัวตนสุทธิ (NTA) 252,851,000 

 
 การรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัในจาํนวน 300 ลา้นบาท ถือเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั
ตามประกาศที�เกี�ยวขอ้ง โดยมลูค่าของขนาดรายการเท่ากบัจาํนวน 53.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.33 ของมลูค่า
สินทรพัยท์ี�มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets : NTA) ของกลุ่มบริษัทฯตามงบการเงินรวมสอบทานไตรมาสที� 2 ปี 2562 
สิ �นสดุ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2562 และเมื�อพิจารณาเกณฑข์องขนาดรายการภายใตเ้งื�อนไขในประกาศเรื�องรายการที�เกี�ยว
โยงกัน รายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่า 20 ลา้นบาท ดังนั�น บริษัทฯ มีหน้าที�ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกับการทาํ
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ตอ้งขออนุมตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยตอ้งแต่งตั�งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อใหค้วามเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และจัดประชุมผูถื้อหุน้เพื�อขอ
อนุมตัิการเขา้ทาํรายการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย 
 
1.6 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบคุคลที�เกี�ยวโยงกันในการตกลงเข้าทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
 การเขา้ทาํรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันประเภทรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ตาม
ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยบุคคลที�เกี�ยวโยงกันและลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั                 
มีรายละเอียด ดงันี � 

รายชื�อ* ลักษณะสว่นได้เสีย 
และ/หรือความสัมพนัธ ์

การถือหุน้ในบริษทัฯ 
จาํนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนร้อยละ 

1. นายธวชัชยั    เลิศรุง่เรือง  ป ร ะ ธ า น เ จ้า ห น้ า ที� บ ริ ห า ร  แ ล ะ 
ประธานกรรมการ 

 ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ  

56,875,100 43.75 
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รายชื�อ* ลักษณะสว่นได้เสีย 
และ/หรือความสัมพนัธ ์

การถือหุน้ในบริษทัฯ 
จาํนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนร้อยละ 

2. นางจารุทรรศ เลิศรุง่เรือง  ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ 
 มารดาของของนายธวชัชยั เลิศรุง่เรือง 

19,999,000  15.38 

3. นายเลิศชยั    เลิศรุง่เรือง  ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
 นอ้งชายนายธวชัชยั เลิศรุง่เรือง 

674,000 0.52 

4. นางสาวพชัรา เลิศรุง่เรือง  ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
 พี�สาวนายธวชัชยั เลิศรุง่เรือง 

593,200 0.46 

5. นางสาวบณุณดา เลิศรุง่เรือง  ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
 นอ้งสาวนายธวชัชยั เลิศรุง่เรือง 

495,800 0.38 

รวม 78,637,100 60.49 
หมายเหต ุ: *ขอ้มลูจากบญัชีรายชื�อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที� 9 กรกฎาคม 2562 

บคุคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนมุตัิการรบัความชว่ยเหลือทาง
การเงินในครั�งนี � 
 
1.7 การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที�ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย 
 กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียตามขอ้ 1.6 (นายธวชัชยั เลิศรุง่เรือง) ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและไม่ไดอ้อกเสียงในที�ประชุม
คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดงักล่าว  

1.8 เงื�อนไขที�อาจมีผลกระทบต่อสทิธิของผู้ถือหุ้น 
      - ไม่มี – 

1.9 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการตกลงเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
 คณะกรรมการบรษิัท (ซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาถึงเหตผุลและประโยชนส์งูสดุแลว้ มีมติเห็น
ว่าการรบัความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว เป็นรายการที�สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ เพื�อที�บรษิัทฯ จะได้
นาํไปใชเ้ป็นเงินทนุและเงินทนุหมนุเวยีนในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบรษิัทฯ  นอกจากนี � ในการรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงินครั�งนี � บรษิัทฯ ไดร้บัอตัราดอกเบี �ยตํ�ากว่าอตัราดอกเบี �ยตลาด ณ ปัจจบุนั 
จึงมีมติเห็นชอบการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากนายธวชัชยั เลิศรุง่เรือง ในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบี �ยรอ้ยละ 6 ต่อปี ระยะเวลากูย้ืม 3 ปี และใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที�1/2562 ของบรษิัทฯเพื�อ
พิจารณาและอนมุตัิการรบัความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว 

1.10 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษทัที�แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ้ 1.9 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที�มีความเห็นแตกต่าง 
หรือ งดออกเสียง 
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2. ความเหน็ที�ปรึกษาทางการเงนิ 

2.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชนข์องรายการต่อบริษทัจดทะเบียน 

 เนื�องจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ นายหนา้ประกันวินาศภยั และนายหนา้ประกันชีวิต ซึ�งที�ผ่านมาบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และไม่เคยประสบปัญหาดา้นสภาพคล่องแต่อย่างใด ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนอื�นเพื�อมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี  แมบ้ริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที�เพียงพอต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ แต่ก็เพียงพอสาํหรบัธุรกิจที�ดาํเนินอยู่ในปัจจุบันเท่านั�น หากมีความจาํเป็นตอ้งขยายธุรกิจหรือตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนเพิ�ม บริษัทฯ จะตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ�มเติมเพื�อขยายธุรกิจต่อไป  ประกอบกับเมื�อพิจารณางบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทฯ ตั�งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา จะพบว่า  ผลการดาํเนินงานของธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภยัและประกนัชีวิต ที�
ผ่านมานั�น มีการเติบโตที�ค่อนขา้งจาํกดั ดงันั�น ฝ่ายบริหารจึงไดพ้ยายามที�จะศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง
กบับรษิัทฯ เพื�อขยายธุรกิจและผลกัดนัใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื�องในอนาคต 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที�  6/2562 วันที�  23 กรกฎาคม 2562 และครั�งที� 8/2562 วันที�  21 
สิงหาคม 2562 ไดอ้นุมตัิแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยใหข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับประเภท
สินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั สาํหรบัผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับที�มิใช่สถาบนัการเงิน  นบัได้
ว่าเป็นธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงคเ์พื�อใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีรูปแบบที�ครบวงจรและ
ประกอบดว้ยหลายธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง อนัเป็นแนวทางหนึ�งที�จะช่วยผลกัดนัใหผ้ลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ เติบโตไป
อย่างต่อเนื�องในอนาคต โดยอา้งอิงจากขอ้มลูที�ไดร้บัจากผูบ้ริหารของบริษัทฯ พบว่า แผนการลงทุนและขยายธุรกิจของ
บรษิัทฯ ในช่วงปี 2563-ปี 2565 เป็นดงันี �  

 บริษัทฯ มีแผนงานที�จะขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั โดยเบื �องตน้มีเงิน
ลงทนุจาํนวน 300 ลา้นบาท ซึ�งปัจจบุนับรษิัทฯ อยู่ระหว่างขั�นตอนการยื�นขอใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจ
ดงักล่าวจากหน่วยงานกาํกับและดแูล  ซึ�งคาดว่าจะไดร้บัใบอนุญาตในเดือน พฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ดี 
แมธุ้รกิจสินเชื�อส่วนบคุคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั จะเป็นธุรกิจใหม่ของบรษิัทฯ แต่ผูบ้รหิารมีความเชื�อมั�น
ว่าจะสามารถนาํประสบการณจ์ากการประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending (ในนามบจก.ไดเ้งิน ดอทคอม) 
และทรพัยากรที�มีอยู่ของบริษัทฯ มาใชส้นบัสนุนในการประกอบธุรกิจดงักล่าว เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�
กาํหนดไวไ้ด ้

 สาํหรบัการยื�นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกันนั�น ไดก้าํหนด
คุณสมบตัิผูย้ื�นขอรบัใบอนุญาต คือ 1) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด 2) มีทุน 
จดทะเบียนซึ�งชาํระแลว้ไม่ต ํ�ากว่า 50 ลา้นบาท และ 3) กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูม้ีอาํนาจในการจดัการของ
บริษัทผูย้ื�นคาํขออนุญาต ตอ้งไม่มีคุณสมบัติตอ้งหา้ม โดยผูบ้ริหารบริษัทฯ มีความเชื�อมั�นว่า บริษัทฯ จะ
ไดร้บัใบอนุญาตดังกล่าว ประกอบกับที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาคุณสมบัติขา้งตน้แลว้  พบว่า 
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บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด จึงคาดว่าน่าจะไดร้บัใบอนุญาตดงักล่าว อย่างไรก็ดี การ
เขา้ทาํรายการครั�งนี �จะเกิดขึ �นภายหลงัจากที�บรษิัทฯ ไดร้บัใบอนญุาตดงักล่าวแลว้  

 สาํหรบัแผนการดาํเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะทยอยนาํเงินทุนจาํนวน 300 ลา้นบาท ดังกล่าว ไปใหสิ้นเชื�อส่วน
บคุคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั โดยจะกาํหนดอตัราดอกเบี �ยที�คิดกบัลกูคา้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมอื�น) และระยะเวลาใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้เฉลี�ยสงูสดุไม่เกิน 36 งวด 

 สาํหรบัแผนธุรกิจ คาดว่าบริษัทฯ จะมีรายไดเ้ฉพาะดอกเบี �ยประมาณรอ้ยละ 15 ต่อปี ในขณะที�มีตน้ทนุทาง
การเงินรอ้ยละ 6 ต่อปี ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัส่วนต่างของอตัราดอกเบี �ยประมาณรอ้ยละ 9 ต่อปี (ทั�งนี �ยงัไม่
รวมรายไดค้่าธรรมเนียมอื�นๆ จากการให้สินเชื�ออีกประมาณรอ้ยละ 2.5 ของเงินให้สินเชื�อในแต่ละครั�ง) 
นอกจากนี �มีตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกิจอีกส่วนหนึ�งประมาณรอ้ยละ 3-5 ต่อปี ส่งผลทาํใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัส่วนต่างของอัตราดอกเบี �ยซึ�งหักค่าใชจ้่ายขั�นตน้ของการดาํเนินธุรกิจนี �คงเหลือประมาณรอ้ยละ 6-4   
ต่อปี 

ทั�งนี � แผนการลงทุนและขยายธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนและเงินทุน
หมุนเวียนในการดาํเนินกิจการอย่างต่อเนื�อง โดยผูบ้ริหารบริษัทฯ คาดว่า เงินทุนที�จะใชใ้นครั�งนี � มาจากกระแสเงินสด
ภายในบริษัทฯ และเงินทุนจากภายนอก ทั�งนี � เนื�องจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ นั�นไม่เพียงพอกับการที�จะนาํไปใช้
เป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจใหม่  พิจารณาจากงบการเงินรวม ตามตารางดา้นล่าง ดงันี � 

               หน่วย : ลา้นบาท  
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 6 เดือนปี 2562 

รายได ้ 164.46 139.29 138.28 78.57 
กาํไรสทุธิ 27.84 8.74 22.13 16.01 
กระแสเงินสด ณ วนัสิ �นงวด 57.43 60.13 50.78 31.64 

ซึ�งที�ผ่านมาผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาการระดมทนุโดยวิธีการอื�น เช่น  

- การกูเ้งินจากสถาบันการเงิน เนื�องจากที�ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัติสินเชื�อกับสถาบันการเงินใดมาก่อน 
ประกอบกับวตัถุประสงคก์ารกูเ้งินครั�งนี � เพื�อไปลงทุนในธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกัน  
ซึ�งนับไดว้่าเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ อีกทั�งเมื�อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงยังไม่สามารถ
ประมาณการไดแ้น่ชัดถึงจาํนวนเงินทุน อัตราดอกเบี �ยที�จะไดร้บั  รวมถึงหลักประกันที�ตอ้งใช้ค ํ�าประกัน
สินเชื�อดว้ย  

- การออกและเสนอขายหุน้กู ้เนื�องจากบริษัทฯ ไม่เคยระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จึงยังไม่
สามารถประมาณการไดแ้น่ชดัถึงจาํนวนเงินทนุ และอตัราดอกเบี �ยที�จะไดร้บั หรือการตอบรบัจากนกัลงทนุ 

- การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ�มทุน แมจ้ะเป็นแนวทางหนึ�งในการระดมทุนของบริษัทฯ แต่ปัจจุบัน
บรษิัทฯ ยงัไม่มีนโยบายการดาํเนินการดงักล่าว  
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ดังนั�นที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 9/2562 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 27 กันยายน 2562 มีมติให้นาํเสนอที�
ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาและอนุมัติการเขา้ทาํรายการรบัความช่วยเหลือทาารเงินกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 
ภายใตว้งเงินกูย้ืมจาํนวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั โดยกาํหนดใหท้ยอยเบิกใช้เงินกูด้งักล่าวไดจ้าํนวน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท/เดือน อัตราดอกเบี �ยรอ้ยละ 6 ต่อปี และกําหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินกู้ 3 ปี โดยไม่มีการวาง
หลกัประกนั เพื�อใชเ้ป็นเงินทนุและเงินทนุหมนุเวียนในการขยายธุรกิจสินเชื�อส่วนบคุคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั   

ดว้ยความจาํเป็นทางธุรกิจที�ตอ้งขยายธุรกิจใหไ้ดต้ามแผนธุรกิจที�กาํหนดไว ้ประกอบเงื�อนไขและขอ้จาํกัดของ
บริษัทฯ ที�กล่าวมาขา้งตน้ ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการฯ  ในครั�งนี � มีความ
สมเหตสุมผล 

เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการการเข้าทาํรายการกับไม่ทาํรายการ 

2.2 ข้อดีและข้อด้อยในการเขา้ทาํรายการ 

ข้อดีในการเข้าทาํรายการ 

1) บรษิัทฯ มเีงินทนุเพียงพอสาํหรบัขยายธุรกิจ 

เนื�องจากบรษิัทฯ มีความตอ้งการใชเ้งินทนุเพื�อขยายธุรกิจไปยงัธุรกจิสินเชื�อส่วนบคุคลที�มทีะเบียนรถเป็นประกนั 
ภายหลังจากที�บริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการดงักล่าว (คาดว่าภายในเดือน พฤศจิกายน 2562) ดังนั�น 
การรบัการความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันครั�งนี � จะช่วยใหบ้ริษัทฯ  มีเงินทุนที�เพียงพอในการ
ดาํเนินการตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และสรา้งโอกาสในการเติบโตใหแ้ก่บริษัทฯ รวมถึงช่วยใหบ้ริษัทฯ มี
รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งช่องทาง นับไดว้่าเป็นการกระจายความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ ดว้ย 

2) ชว่ยลดความเสี�ยงจากการจดัหาหรือการระดมทนุโดยวิธีการอื�นไม่ไดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้

 เนื�องจากการจดัหาหรือการระดมทนุโดยวิธีการอื�น เช่น การขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน การออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ�มทนุ หรือการออกและเสนอขายหุน้กูน้ั�น มีปัจจยัแวดลอ้มที�อาจส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถระดมทนุได้
ตามเป้าหมายที�วางไว ้และ/หรืออาจมีตน้ทุนทางการเงินที�สงู เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ ณ วันที�ระดมทุน ในกรณีที�สภาวะตลาด ณ วันที�บริษัทฯมีความประสงคท์ี�จะระดมทุนมีการ
เปลี�ยนแปลงไปหรือมีเหตกุารณใ์ดที�อาจส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
อาจส่งผลต่อความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภคและ/หรือนกัลงทุน และอาจส่งผลใหร้าคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน อตัรา
ดอกเบี �ยของหุน้กู/้เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินรวมถึงจาํนวนเงินที�คาดว่าจะไดร้บัจากการระดมทุนในอนาคตอาจ
ไม่ไดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้การมีเงินกูย้ืมจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัจึงจะช่วยลดความเสี�ยงจากการไม่สามารถขยาย
ธุรกิจไดต้ามแผนธุรกิจที�วางไวไ้ด ้ 
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3) เงื�อนไขการกูย้ืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบนัการเงิน

การเขา้ทาํรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงนิขา้งตน้ มีเงื�อนไขผ่อนปรนกว่าสถาบนัการเงิน เนื�องจากสามารถ
ทยอยเบิกใชเ้งินกูไ้ดต้ามแผนการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยเบิกใชเ้งินกูไ้ดจ้าํนวนไม่เกิน 50 ลา้นบาท/เดือน ไม่มี
การวางหลกัประกนัใดๆ ใหแ้ก่บคุคลที�เกี�ยวโยงกนั และไม่คิดค่าธรรมเนียมอื�นใด ตลอดจนระยะเวลาในการชาํระคนื
เงินกูน้ั�นสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดรบัที�จะไดจ้ากการขยายธรุกิจดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีความคล่องตวั
ในการกูย้ืมเงิน 

4) มีภาระและ/หรือค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งตํ�ากว่าการระดมทนุวิธีการอื�น

การเขา้ทาํรายการมีค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาหรือการระดมทนุที�ต ํ�ากว่า โดยรายละเอียดภาระ
และ/หรือค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาทนุหรือการระดมทนุในรูปแบบต่างๆ แสดงดงัตาราง  

รูปแบบการจัดหาทุนหรือการระดมทุน ภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง 

1) การกูย้ืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั  ค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหุน้และอนมุตัิการเขา้ทาํรายการ
 ค่าที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ และค่าที�ปรกึษากฎหมาย (ถา้มี)

2) การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน  อาจตอ้งมีหลกัทรพัยเ์พื�อคํ�าประกนัการกูย้ืม
 ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกับการกู้ยืม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื�อ

(Front End Fee) ซึ�งเป็นต้นทุนทางการเงินที�ผู้กู้ต้องจ่ายชําระให้แก่
สถาบันการเงินในกรณีที�สินเชื�อได้รับการอนุมัติ โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง อยู่ที�ประมาณไม่เกิน
รอ้ยละ 0.50 – 5.00 ของวงเงินสินเชื�อ*

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าอากรแสตมป์สาํหรับการจดจํานอง
หลักประกัน เมื� อมีการจดจํานองที�ดินและสิ� งปลูกสร้างไว้ เ ป็น
หลกัประกันกับธนาคาร โดยกรมที�ดินจะเรียกเก็บในอตัรารอ้ยละ 1 ของ
มลูค่าจาํนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 ค่าปรบัยกเลิกการใชว้งเงิน (Cancellation Fee) ซึ�งธนาคารอาจเรียกใน
กรณีที�ผู้กู้แจ้งยกเลิกวงเงิน โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง อยู่ที�ประมาณไม่เกินรอ้ยละ 3 ของวงเงิน
สินเชื�อที�แจง้ยกเลิก*

 ค่าธรรมเนียมผกูพนัหนี� (Commitment Fee) ซึ�งธนาคารอาจเรียกเก็บใน
กรณีที�ผูกู้ไ้ดร้บัอนมุตัิวงเงินกูแ้ต่ไม่มีการเบิกใชต้ามระยะเวลาที�ตกลงกัน
ตามจาํนวนเงินกูที้�ยงัไม่ไดเ้บิกใชภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด

หมายเหตุ : * อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนการเปิดเผยขอ้มูล เรื�องอัตรา
ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบเฉพาะธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง คือ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา ณ วนัที� 16 กนัยายน 2562  
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รูปแบบการจัดหาทุนหรือการระดมทุน ภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง 

3) การออกและเสนอขายหุน้กู ้  ค่าธรรมเนียมจัดการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Fee) ซึ�งคิดเป็น
มลูค่าที�เสนอขายและเงื�อนไขการจดัจาํหน่ายแต่ละคราว 

 ค่าที�ปรกึษากฎหมายและค่าที�ปรกึษาทางการเงิน 
 ค่าธรรมเนียมในการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Credit Rating)  
 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูแ้ละค่าธรรมเนียมในการยื�น

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี� 
 ค่าประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด 
 ค่าใชจ้่ายอื�นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุน้กู้ ค่าธรรมเนียมการ

แต่งตั�งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหุ้นกู้ในตลาด
รอง ค่าจดัพิมพห์นงัสือชี �ชวน ใบจองซื �อหุน้กู ้และใบหุน้กู ้เป็นตน้  
 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายบางรายการอาจมีหรือไม่มีก็ได ้ขึ �นอยู่กับลักษณะของหุ้นกูที้�ออก 
เงื�อนไขการกระจายหุน้ และขอ้กาํหนดของผูล้งทนุที�ตอ้งการลงทนุในหุน้กู ้

4) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�ม
ทนุ 

 ค่าตอบแทนแก่บริษัทหลักทรัพย์ซึ�งเป็นตัวแทนในการรับจองซื �อหุ้น
สามญัเพิ�มทนุ 

 ค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุ  

 ค่าที�ปรกึษาทางการเงินและค่าที�ปรกึษากฎหมาย (ถา้มี)  
 

ข้อดอ้ยในการเข้าทาํรายการ 

1) พึ�งพงิบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัในฐานะเจา้หนี�รายใหญ่  

 การรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัในครั�งนี � จะทาํใหบ้รษิัทฯ มีเจา้หนี�รายใหญ่เป็นบคุคล
ที�เกี�ยวโยงกัน อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีหนี �สินรวม 46.83 ลา้นบาท 
โดยหากบริษัทฯ ไดร้บัการอนุมัติใหร้บัความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในครั�งนี � จะทาํให้มีเงิน
กูย้ืมจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันจาํนวน 300.00 ลา้นบาท และหนี �สินรวมเพิ�มขึ �นเป็น 346.83 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 86.50 ของหนี �สินรวมของบรษิัท ดงันั�น การเขา้ทาํรายการครั�งนี �จะทาํใหบ้รษิัทฯ พึ�งพิงบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั 

2) ความเสี�ยงจากการที�ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที�คาดการณไ์ว ้  

 วตัถปุระสงคใ์นการรบัความช่วยเหลือทางการเงนิจากบคุคลที�เกี�ยวโยงในครั�งนี �นั�น บรษิัทฯ จะนาํเงินทนุดงักล่าว
ไปลงทุนในธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ�งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ทาํใหม้ีความเสี�ยงที�ผล
ประกอบการจะไม่เป็นไปตามที�คาดการณไ์ว ้อีกทั�งธุรกิจดงักล่าวมีทั�งผูป้ระกอบการรายเดิมและผูป้ระกอบการราย
ใหม่ที�ใหค้วามสนใจในการลงทุน ส่งผลใหธุ้รกิจดงักล่าวมีการแข่งขนัที�ค่อนขา้งสงู  อย่างไรก็ดี แมธุ้รกิจดงักล่าวจะ
เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ แต่เนื�องจากผู้บริหารสามารถนาํประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจ Peer to Peer 
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Lending (ในนาม บจก.ไดเ้งิน ดอทคอม) ประกอบกับสามารถใชท้รพัยากรที�มีอยู่ของบริษัทฯ มาสนบัสนุนในการ
ประกอบธุรกิจดงักล่าวได ้ทางผูบ้รหิารจึงมีความเชื�อมั�นว่าจะสามารถดาํเนินงานไดต้ามแผนงานที�กาํหนดไว ้ 

3) อตัราส่วนหนี �สินต่อทนุของบรษิัทฯ ปรบัตวัสงูขึ �น  
 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนี �สินต่อทุนเท่ากับ 0.17 เท่า (โดยมี
หนี�สินรวม 46.83 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวม 269.32 ลา้นบาท)  ซึ�งหากบริษัทฯ เขา้ทาํรายการรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในครั�งนี � จะทาํให้บริษัทฯ มีหนี �สินรวมเพิ�มขึ �นเป็น 346.83 ลา้นบาท 
ส่งผลให้อัตราส่วนหนี �สินต่อทุนปรับตัวสูงขึ �นเป็นประมาณ 1.29 เท่า ซึ�งเป็นสัดส่วนที�ไม่สูงสาํหรับภาพรวมของ
อตุสาหกรรม อย่างไรก็ดี อาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาแหล่งเงินทนุในอนาคต  

4) ความเสี�ยงที�บรษิัทฯ ไม่สามารถชาํระคืนหนี�ไดเ้มื�อสิ �นสดุสญัญา 

 กรณีที�บริษัทฯ ไม่สามารถชาํระหนี �คืนเงินตน้และดอกเบี �ยใหแ้ก่ผูใ้หกู้ไ้ด ้ณ วันสิ �นสุดสัญญา บริษัทฯ มีความ
เสี�ยงที�จะถูกเรียกรอ้งใหช้าํระดอกเบี �ยในอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี  (อัตราดอกเบี �ยผิดนัด) นับจากวนัที�ผิดนดัหรือผิด
สญัญา ดงันั�น บรษิัทฯ อาจตอ้งมีการพิจารณาในการดาํเนินการดงันี �   

 ขอขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้ยืมจาํนวนดังกล่าวนี �ออกไป ซึ�งบริษัทฯ จะต้องดาํเนินการตาม
หลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ  

 จดัหาสินเชื�อจากสถาบนัการเงินเพื�อนาํมาจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืม หรือ  
 ดาํเนินการเพิ�มทนุเพื�อนาํมาจ่ายชาํระคืนหนี �  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการจ่ายชาํระคืนเงินกูด้ังกล่าวเมื�อครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั�งแต่วนัเบิกถอน
เงินกูแ้ต่ละคราว ทั�งนี �เนื�องจากตามแผนธุรกิจสาํหรบัธุรกิจสินเชื�อส่วนบคุคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกนันั�น  บริษัทฯ 
กาํหนดเงื�อนไขระยะเวลาใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้เฉลี�ยสงูสดุไม่เกิน 36 งวด ซึ�งก็สอดคลอ้งกับระยะเวลาเงินกูท้ี�ไดร้บัใน
ครั�งนี � เพื�อใหบ้ริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการประกอบธุรกิจดงักล่าวสามารถชาํระหนี �ในครั�งนี �  ประกอบกับบรษิัทฯ 
ยงัมีทางเลือกในการระดมทนุอื�น เช่น การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงนิ การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละหุน้สามญัเพิ�ม
ทนุ เป็นตน้ เพื�อใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุในการจ่ายชาํระคืนหนี � ดงันั�น ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ จึงเห็นว่าบรษิัทฯ น่าจะ
มีความสามารถในการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด  
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2.3 ข้อดีและข้อด้อยในการไมเ่ข้าทาํรายการ 

ข้อดีในการไม่เข้าทาํรายการ 

 - ไม่มี - 

ข้อดอ้ยในการไม่เข้าทาํรายการ 

1) บรษิัทฯ อาจจะไม่สามารถหาแหล่งเงินทนุในการขยายธุรกิจที�ตรงกบัความสามารถของบรษิัทฯ  

จากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา แมบ้รษิัทฯจะมีผลประกอบการที�มีกาํไรในช่วงปี 2559 - ไตรมาสที� 2 ปี 2562 แต่
ก็อยู่ในระดบัที�เหมาะสมกบัขนาดธุรกิจเดิมของบรษิัทฯ ประกอบกบัที�ผ่านมาบรษิัทฯ ไม่ไดม้ีการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินใดมาก่อน ดงันั�น คาดว่าการขอวงเงินสินเชื�อใหม่ของบรษิัทฯ กบัสถาบนัการเงินนั�น อาจจะตอ้งใชห้ลกัทรพัย์
ค ํ�าประกนั ในขณะที�ทรพัยสิ์นถาวรส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า เครื�องมือ เครื�องใชแ้ละอปุกรณ์
ต่างๆ   ซึ�งไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลักทรพัยค์ ํ�าประกันได ้ทาํใหบ้ริษัทฯ อาจจะตอ้งใชเ้งินฝาก /เงินสดในการคํ�า
ประกันเท่านั�น หรือสถาบนัการเงินอาจรอ้งขอใหม้ีบุคคลคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อ  จึงทาํใหค้าดว่าเงื�อนไขที�จะไดร้บั
จากสถาบนัการเงินไม่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั  ซึ�งสอดคลอ้งกับขอ้มลูที�ที�ปรกึษาทางการเงิน
อิสระไดร้บัจากฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ   

2) บรษิัทฯ มีเงินทนุไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจและอาจทาํใหส้ญูเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ 

ในกรณีที�บริษัทฯไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื�นในการขยายธุรกิจได้ อาจทาํใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนไม่เพียงพอที�จะ
ขยายธุรกิจใหบ้ริการสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกัน  หรืออาจตอ้งเลื�อนระยะเวลาในการขยายธุรกิจ
ออกไปก่อนซึ�งส่งผลทาํใหบ้รษิัทฯ อาจสญูเสียโอกาสในการขยายธรุกิจและโอกาสในการเติบโตของบรษิัทฯในอนาคต 

3) ความเสี�ยงในการจดัหาเงินทนุหรือระดมทนุ  

บรษิัทฯ อาจมีความเสี�ยงในการจดัหาหรือระดมเงินทนุจาํนวน 300 ลา้นบาท โดยวิธีการอื�น เช่น การกูย้ืมเงินจาก
สถาบันการเงิน หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ เพื�อนาํเงินทุนดังกล่าวมาใชใ้นการขยายธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ดี    
การจดัหาหรือการระดมทนุโดยวิธีการอื�นมีขั�นตอนการดาํเนินการและใชร้ะยะเวลามากกว่า ตลอดจน ภาระและ/หรือ
ค่าใชจ้่ายที�ค่อนขา้งสงู เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินทนุในการขยายธุรกิจ  
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2.4 ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน และบุคคลภายนอก 

ข้อดขีองการเข้าทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกัน  

- เงื�อนไข และวงเงินในการกูย้ืมเงินที�บรษิัทฯ สามารถปฏิบตัิได ้ 

 เนื�องจากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัเป็นผูบ้ริหาร กรรมการ และ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
43.75 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ณ 9 กรกฎาคม 2562) ดงันั�น บุคคลที�เกี�ยวโยงกันมีความเขา้ใจในเรื�องธุรกิจ
และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั�งยงัมีความมุ่งหวงัที�จะใหบ้ริษัทฯ มีสภาพคล่องและสามารถขยายธรุกิจ
ไดอ้ย่างต่อเนื�อง ทาํใหเ้งื�อนไขและวงเงินการกูย้ืมมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติได ้เป็นไปเพื�อ
ประโยชนข์องบรษิัทฯ และบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัในฐานะผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้ดว้ยเช่นกนั 

ข้อดอ้ยของการเข้าทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั  

- อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการพึ�งพิงบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั 

 เนื�องจากบุคคลที� เกี�ยวโยงกันเป็นทั�งผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่  อาจใช้อํานาจควบคุม
คณะกรรมการหรือฝ่ายบรหิาร ใหใ้ชเ้งินกูจ้ากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัฯ มากกว่าที�จะใชเ้งนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิหรือจาก
แหล่งอื�น ในกรณีที�มีเงื�อนไขที�ดีกว่า เพื�อใหบ้คุคลที�เกี�ยวโยงกนัไดร้บัผลประโยชนจ์ากดอกเบี �ยเงินกูย้ืม 

 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั�งหมดจาํนวน 4 ท่านจากกรรมการบริษัททั�งหมด 
7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน ซึ�งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบกับมีกรรมการที�มีความรูท้างดา้น
บญัชีและการเงิน รวมถึงมีประสบการณใ์นธุรกิจดว้ย ซึ�งมีหนา้ที�พิจารณาความเหมาะสมของการทาํรายการที�เกี�ยว
โยงกนั ทาํใหส้ามารถลดความเสี�ยงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวที�อาจเกิดขึ �นได  ้

ข้อดขีองการเข้าทาํรายการกบับุคคลภายนอก  

- บรษิัทฯ ไม่ตอ้งพึ�งพิงบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัในฐานะเจา้หนี�รายใหญ่ 

บรษิัทฯ ไม่ตอ้งพึ�งพิงบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัในฐานะเจา้หนี�รายใหญ่ โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวม ณ 30 มิถนุายน 
2562 บรษิัทฯ มีหนี �สินรวม 46.83 ลา้นบาท ซึ�งหากไดร้บัอนมุตัิในครั�งนี �จะทาํใหบ้รษิัทฯ มีเงินกูย้ืมจากบคุคลที�เกี�ยว
โยงกนัจาํนวน 300 ลา้นบาท ทาํใหเ้ป็นเจา้หนี �รายใหญ่ของบรษิัท  
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ข้อดอ้ยของการเข้าทาํรายการกับบุคลภายนอก  

- วงเงินที�ไดร้บัอาจไม่เพยีงพอในการขยายธุรกจิ  

 เนื�องจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา สะทอ้นเพียงผลการดาํเนินงานเฉพาะธุรกิจเดิมที�มีอยู่เท่านั�น ซึ�งกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดาํเนินงานเพียงพอเฉพาะใหบ้รษิทัฯ มีสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจปัจจบุนัเท่านั�น อย่างไรกด็ี  
หากบริษัทฯ มีความจาํเป็นจะตอ้งขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ จะตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอก ซึ�งหากขอวงเงิน
สินเชื�อกับสถาบนัการเงินใหม่นั�น วงเงินกูท้ี�ไดร้บัอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการขยายธุรกิจตามแผนงานที�
บรษิัทฯ ไดก้าํหนดไว ้  

- เงื�อนไขที�ไดร้บัอาจไม่ตรงกบัความสามารถของบรษิัทฯ  

เนื�องจากผลการดาํเนินงานในปัจจบุนัของบรษิัทฯ สะทอ้นภาพผลการดาํเนินงานของธุรกิจในปัจจบุนัเท่านั�น ซึ�ง
อาจไม่เพยีงพอที�จะรองรบัการขยายธุรกิจใหม่ ประกอบกบับรษิัทฯ ไม่หลกัทรพัยใ์ดที�สถาบนัการเงินยอมรบัใหเ้ป็น
หลกัประกนัในสญัญาเงินกู ้จึงอาจส่งผลกบับรษิัทฯ เมื�อดาํเนินการขอสินเชื�อไป 
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3. ความเหมาะสมของราคาและเงื�อนไขของรายการ 

3.1 ความเหมาะสมของราคาของรายการ  

ในการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราดอกเบี �ยในการเขา้ทาํรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันในครั�งนี � ทางที�ปรกึษาทางการเงินอิสระมีขอ้จาํกัดในการเปรียบเทียบความเป็นธรรมของราคา เนื�องจาก 
ปัจจบุนับรษิัทฯ ไม่มีการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน หรือแหล่งเงินกูย้ืมใด รวมถึงยงัไม่มีนโยบายในการระดมทนุผ่านการออก
และเสนอขายหุน้สามัญเพิ�มทุนและหุน้กู้ ดังนั�น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับตน้ทุน
ทางการเงินในการจดัหาแหล่งเงินทนุอื�นๆ ที�มีความเป็นไปไดข้องบรษิัทฯ ในอนาคต ดงันี �  

1) อตัราดอกเบี �ยและ/หรือตน้ทนุทางการเงินสาํคญักรณีกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
2) อตัราดอกเบี �ยและ/หรือตน้ทนุทางการเงินสาํคญักรณีออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

ทั�งนี �ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้เปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาในการเข้าทาํรายการกับกรณีที�บริษัทฯ 
ดาํเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน จึงเป็นขอ้จาํกัดให้ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้มูลไม่เพียงพอที�จะ
สามารถนาํมาเปรียบเทียบความเป็นธรรมของราคาจากผลของการเพิ�มทนุกบัการเขา้ทาํรายการในครั�งนี �ได ้ 

รายละเอียดการเปรียบเทียบตน้ทนุทางการเงินทั�ง 2 กรณี แสดงไวด้งันี � 

1) อตัราดอกเบี �ยและ/หรือตน้ทนุทางการเงินสาํคญักรณีกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเป็นแนวทางหนึ�งในการจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ดังนั�นในการพิจารณาความ
เหมาะสมของอตัราดอกเบี �ยในการเขา้ทาํรายการครั�งนี � ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงเปรียบเทียบกับอตัราดอกเบี �ยที�
บริษัทฯ อาจจะตอ้งจ่ายชาํระในกรณีที�บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทั�งนี �  โดยทั�วไปการคิดอัตราดอกเบี �ย
สาํหรบัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจะอา้งอิงกับอตัราดอกเบี �ยลกูคา้รายใหญ่ชั�นดี ประเภทเงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา (MLR)  
โดยรายละเอียดของอตัราดอกเบี �ย MLR ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปไดด้งันี � 

          ตารางแสดงอตัราดอกเบี �ยลกูคา้รายใหญ่ชั�นดี ประเภทเงนิกูย้ืมแบบมีระยะเวลา(MLR) ณ 16 กนัยายน 2562 

ธนาคาร อัตราดอกเบี�ย MLR 
(ร้อยละต่อปี) 

อัตราดอกเบี�ยเฉลี�ย MLR 
(ร้อยละต่อปี) 

1. ธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง 6.03 - 6.60 6.28 
2. ธนาคารอื�นๆ 6.50 - 8.47 7.26 

* ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ที�มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

จากตารางอัตราดอกเบี �ยข้างตน้ พบว่า อัตราดอกเบี �ย MLR ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง อยู่ในช่วง
ประมาณรอ้ยละ 6.03 – 6.60 ต่อปี และ อตัราดอกเบี �ย MLR ของธนาคารอื�นๆ อยู่ในช่วงประมาณรอ้ยละ 6.50 – 8.47 ต่อ
ปี หรือคิดเป็นอตัราดอกเบี �ยเฉลี�ยรอ้ยละ 6.28 ต่อปี และ 7.26 ต่อปี ตามลาํดบั โดยอตัราดอกเบี �ยในการเขา้ทาํรายการ
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ครั�งนี �อยู่ที�รอ้ยละ 6 ต่อปี ซึ�งตํ�ากว่าอัตราดอกเบี �ยเฉลี�ยของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง อยู่ที�รอ้ยละ 0.28 ต่อปี 
(MLR-0.28%) โดยการคิดส่วนลดหรือส่วนเพิ�มจากอตัราดอกเบี �ย MLR ของธนาคารใหแ้ก่ผูกู้แ้ต่ละรายจะขึ �นอยู่กบัหลาย
ปัจจัย เช่น ความสามารถในการชาํระหนี �ของผู้กู้ วัตถุประสงคก์ารใช้เงิน หลักประกันเงินกู้ ขนาดของวงเงินกู้ และ
ระยะเวลาการกูย้ืม เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี อตัราดอกเบี �ยเงินกูส้ถาบนัการเงินเป็นดอกเบี �ยแบบลอยตวั ซึ�งมีโอกาสตํ�ากว่าหรือสงูกว่าอตัราดอกเบี �ย
ในการเขา้ทาํรายการในครั�งนี �ที�กาํหนดคงที�รอ้ยละ 6 ต่อปี ขึ �นอยู่กับอัตราดอกเบี �ย MLR ที�มีการปรบัตัวขึ �นและลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยการกาํหนดอัตราดอกเบี �ยคงที�นั�น จะทาํให้บริษัทฯ มีตน้ทุนเงินทุนในครั�งนี �ที�
แน่นอนและสามารถช่วยลดความเสี�ยงของบรษิัทฯ จากความผนัผวนของอตัราดอกเบี �ยตลาดในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ดว้ย   

โดยอา้งอิงขอ้มลูในอดีตจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า อตัราดอกเบี �ย MLR เฉลี�ยของธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่ 5 แห่ง ยอ้นหลงั 10 ปี ตั�งแต่ ก.ค. 2552 – ก.ค. 2562 มีค่าเฉลี�ยตํ�าสดุอยู่ที�รอ้ยละ 6.05 ต่อปี และสงูสดุอยู่ที�รอ้ยละ 
7.29 ต่อปี (กราฟแสดงอตัราดอกเบี �ย MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง ตามดา้นล่าง) 

กราฟแสดงอตัราดอกเบี�ย MLR เฉลี�ยของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แหง่ ย้อนหลัง 10 ปี ตั�งแต่ปี 2552-2562 

 
ที�มา : ขอ้มลูอตัราดอกเบี �ย MLR จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี � ทางฝ่ายบริหารแจง้ว่า ไดม้ีการสอบถามเพื�อขอสินเชื�อเบื �องตน้ของบริษัทฯ กับสถาบนัการเงิน สาํหรบั
วงเงินกูย้ืมระยะยาวไม่เกิน 300 ลา้นบาท เพื�อนาํมาประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบคุคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั  ระยะเวลา
กู้ 3 ปี นั�น ทางสถาบันการเงินแจ้งในเบื �องต้นว่า ดอกเบี �ยที�ได้รับอาจจะค่อนข้างสู ง โดยอาจสูงกว่า MLR (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจดัการสินเชื�อ) ประกอบกับจะตอ้งมีหลกัทรพัยค์ ํ�าประกันหรือบุคคลคํ�าประกันดว้ย  อย่างไรก็ดี อตัรา
ดอกเบี �ยดงักล่าวเป็นการสอบถามในเบื �องตน้ของบรษิัทฯ กบัสถาบนัการเงินเท่านั�น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขไปใน
ภายหลงัขึ �นอยู่กบัการพิจารณากาํหนดเงื�อนไขสดุทา้ยของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บรษิัทฯ ณ วนัที�มีการขอรบัวงเงินกู ้
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2) อตัราดอกเบี �ยและ/หรือตน้ทนุทางการเงินสาํคญักรณีออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

เนื�องจากบริษัทฯ ไม่เคยระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุน้กู ้และยังไม่มีนโยบายในการดาํเนินการดงักล่าว 
ประกอบกับบริษัทฯ ไม่เคยมีการจัดอันดับความน่าเชื�อ (Credit Rating) แต่อย่างใด ทาํให้เป็นข้อจาํกัดของที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการเปรียบเทียบอตัราดอกเบี �ยกรณีนี � อย่างไรก็ดี ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดพ้ิจารณาอตัราดอกเบี �ย
ของหุน้กูเ้อกชนที�ออกและเสนอขายในปี 2562 (ขอ้มูล Thaibma ณ วันที� 6 กันยายน 2562)  ที�ไม่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื�อถือ ซึ�งประกอบไปดว้ยที�มีหลกัประกนัและไม่มหีลกัประกนัมาเปรียบเทียบในครั�งนี � โดยพบว่า มีหุน้กูท้ี�ออกและเสนอ
ขายจาํนวน 49 หุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี �ยตํ�าสุด-สูงสุดที�ระดับ 3.80% - 8.50% ต่อปี  และมีอัตราดอกเบี �ยเฉลี�ยอยู่ที�ระดับ 
6.77% ต่อปี สาํหรับอายุของหุ้นกู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที� เฉลี�ยประมาณ 1-2 ปี อย่างไรก็ดี ไดพ้ิจารณาหุ้นกู้ที�มีระยะเวลา
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี  (ซึ�งสอดคลอ้งกับระยะเวลากูเ้งินในครั�งนี �) พบว่าหุน้กูส่้วนใหญ่ที�มีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี 
จะเป็นหุน้กูท้ี�มีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ โดยมีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในช่วงระดบั AAA ถึง BB  

อย่างไรก็ดี สาํหรบัหุน้กูท้ี�ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�นาํมาพิจารณาในครั�งนี �นั�น ยังมีขอ้จาํกัดดา้นความ
แตกต่างของลักษณะการประกอบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษัทที�นาํมาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ       
ซึ�งปัจจยัเหล่านี �จะสะทอ้นออกมาเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือ ดว้ยเหตนุี � ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอตัราดอกเบี �ย
ของหุน้กูด้งักล่าวอาจไม่สามารถนาํมาเทียบเคียงไดโ้ดยตรงกับการเขา้ทาํรายการในครั�งนี �  เนื�องจากบริษัทฯไม่มีการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถือ 

สรุปความเห็นของที�ปรกึษาทางการเงินอิสระดา้นความเหมาะสมของราคา  

 จากขอ้มลูขา้งตน้นั�น พบว่าในการจดัหาสินเชื�อดว้ยวธีิการต่างๆ นั�น บรษิัทฯ อาจมีโอกาสที�จะไดร้บัอตัราดอกเบี �ยใน
อตัราที�สงูกว่ารอ้ยละ 6 ต่อปี ซึ�งเป็นอตัราดอกเบี �ยในการเขา้ทาํรายการในครั�งนี � ทั�งนี � อตัราดอกเบี �ยดงักล่าวยงัขึ �นอยู่กบั
อัตราดอกเบี �ยตลาด ณ ขณะนั�น รวมถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ความเชื�อมั�นต่อสภาวะอุตสาหกรรม และฐานะ
การเงินของบรษิัทฯ ณ วนัที�ประสงคจ์ะระดมทนุ ซึ�งยงัคงมีความไม่แน่นอน อีกทั�ง เนื�องจากกลุ่มบรษิัทฯ ยงัไม่เคยระดมทนุ
ผ่านการออกและเสนอขายหุน้กู ้จึงยงัไม่สามารถประมาณการไดแ้น่ชดัถึงจาํนวนเงินทุน ระยะเวลา และอตัราดอกเบี �ยที�
จะไดร้บั หรือการตอบรบัจากนกัลงทนุ ดงันั�น ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอตัราดอกเบี �ยในการเขา้ทาํรายการครั�งนี � 
ที�กาํหนดอตัราคงที�ที�รอ้ยละ 6 ต่อปี เป็นอตัราที�เหมาะสม โดยเป็นอตัราดอกเบี �ยที�ต ํ�ากว่าอตัราดอกเบี �ยที�บริษัทฯ อาจจะ
ไดร้บัจากการระดมทนุโดยแนวทางอื�นๆ  

3.2 ความเหมาะสมของเงื�อนไขของรายการ  

 ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการจากเงื�อนไขสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบั
การยืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน (รายละเอียดตามที�ปรากฏในส่วนที� 1 ขอ้ 1.2 ของรายงานฉบบันี�) ซึ�งมีเงื�อนไขสาํคญั 
ไดแ้ก่ 

 การกาํหนดอตัราดอกเบี �ยในอตัราคงที�รอ้ยละ 6 ต่อปี โดยสามารถทยอยเบิกถอนเงินกูไ้ดค้รั�งละไม่เกิน 50 ลา้น
บาท/เดือน คาดว่าจะเริ�มเบิกถอนเงินกูค้รั�งแรกวนัที� 1 ธันวาคม 2562  
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 กรณีที�ผูกู้ผิ้ดนัดหรือผิดสัญญา คิดอัตราดอกเบี �ยในอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี นับจากวนัที�บริษัทฯ ผิดนัดหรือผิด
สญัญา 

 การกาํหนดระยะเวลาเงินกู ้3 ปี นบัจากวนัที�เบิกถอนเงินกูใ้หเ้ป็นวนัครบกาํหนดชาํระเงินตน้นั�น ซึ�งเท่ากบัว่าผูใ้ห้
กูไ้ม่มีสิทธิเรียกคืนเงินกูก้่อนครบกาํหนดชาํระ 

 ผูกู้ไ้ม่ตอ้งวางหลกัทรพัยเ์พื�อคํ�าประกนัเงินกูย้ืม 

ทั�งนี � ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื�อนไขการกูย้ืมเงินดงักล่าวขา้งตน้นั�นมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เพราะ
เป็นเงินทุนสาํหรบัใชใ้นการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกัน อนัจะทาํใหเ้กิดการขยายตวัของ
ธุรกิจ และเอื �อใหเ้กิดความคล่องตวัในดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ เช่น  

 การกาํหนดอตัราดอกเบี �ยคงที�อัตรารอ้ยละ 6 ต่อปี จะช่วยลดความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี �ย
ตลาดในช่วงระยะเวลา 3 ปีขา้งหนา้ ซึ�งจะทาํใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนเงินทุนที�คงที�และทาํใหส้ามารถบริหารจัดการ
ตน้ทนุทางการเงินได ้

 บรษิัทฯ ไม่ตอ้งมีภาระในการจดัหาหลกัทรพัยเ์พื�อคํ�าประกนัเงินกูย้ืม  
 อัตราดอกเบี �ยผิดนัดหรือผิดสัญญาเป็นอัตราที�ต ํ�ากว่าอัตราดอกเบี �ยผิดนัดของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 

แห่ง ที�มีอตัราอยู่ที�รอ้ยละ 20 – 28 ของยอดหนี�ผิดนดัหรือยอดหนี�คา้งชาํระ (ขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ณ วนัที� 16 กนัยายน 2562)  

 ไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขซึ�งเป็นการจาํกดัสิทธิใหบ้รษิัทฯ จดัหาหรือระดมทนุดว้ยวิธีการอื�นใดในอนาคต ในกรณีที�
การจดัหาหรือการระดมทุนดว้ยวิธีการอื�นก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ มากกว่าการกูย้ืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยว
โยงกนัในครั�งนี �  

 ดังนั�น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าเงื�อนไขการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน มี
ความเหมาะสม 

 จากเหตุผลที�กล่าวมาข้างตน้ พรีเมี�ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี� ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า        
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ควรพิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิัทฯ จากบคุคลที�เกี�ยวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิในการเขา้ทาํรายการในครั�งนี � อยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  
โดยผูถื้อหุน้ควรศึกษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ที�แนบมากับหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �ดว้ย เพื�อใชใ้นการ
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเหมาะสม   
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4. สรุปความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

ตามที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ครั�งที� 9/2562 เมื�อวนัที� 27 
กันยายน 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้าํเสนอเรื�องการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัดา้นการรบัความช่วยเหลือทางการเงินของ
บรษิัทฯ จากบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั ต่อที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2562 เพื�อพิจารณาอนมุตัิการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั (“นายธวชัชยั เลิศรุ่งเรือง”) ในวงเงินกูย้ืมจาํนวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท วตัถุประสงคเ์พื�อ
นาํไปใชเ้ป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกัน  โดยมีอัตรา
ดอกเบี �ยคงที� (Fixed Rate) รอ้ยละ 6 ต่อปี ระยะเวลากูย้ืม 3 ปี และไม่มีหลกัประกนัแต่อย่างใด 

สาํหรบัวตัถุประสงคข์องการขออนุมตัิเพื�อเขา้ทาํรายการฯ ในครั�งนี � เพื�อที�บริษัทฯ จะนาํเงินกูจ้ากบุคคลที�เกี�ยว
โยงกันไปใชเ้ป็นเงินทุนและเงินทุนหมนุเวียนในธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกันภายหลงัจากที�บริษัทฯ 
ไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจแลว้ ซึ�งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างขั�นตอนการขอใบอนุญาตฯ นับไดว้่าเป็นการ
ขยายธุรกิจเพิ�มเติมจากธุรกิจหลกัเดิม คือ ธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั และนายหนา้ประกนัชีวิต  
 ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึง ความจาํเป็นทางธุรกิจที�ตอ้งขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจที�กาํหนดไว ้
ประกอบกับเงื�อนไขและขอ้จาํกดัของบริษัทฯ  รวมถึงไดพ้ิจารณาแผนธุรกิจของธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็น
ประกันในครั�งนี � คาดว่าบรษิัทฯ จะมีรายไดเ้ฉพาะดอกเบี �ยประมาณรอ้ยละ 15 ต่อปี ในขณะที�มีตน้ทนุทางการเงินรอ้ยละ 
6 ต่อปี ส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัส่วนต่างของอตัราดอกเบี �ยประมาณรอ้ยละ 9 ต่อปี (ทั�งนี �ยงัไม่รวมรายไดค้่าธรรมเนียมอื�นๆ 
จากใหสิ้นเชื�ออีกประมาณรอ้ยละ 2.5 ของเงินใหสิ้นเชื�อในแต่ละครั�ง) นอกจากนี �มีตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกิจอีก
ส่วนหนึ�งประมาณรอ้ยละ 3-5 ต่อปี ส่งผลทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัส่วนต่างของอตัราดอกเบี �ยซึ�งหักค่าใชจ้่ายขั�นตน้ของการ
ดาํเนินธุรกิจนี �คงเหลือประมาณรอ้ยละ 6-4 ต่อปี ดว้ยเหตผุลที�กล่าวมาในขา้งตน้จึงมีความเห็นว่า วตัถปุระสงคใ์นการเขา้
ทาํรายการฯ เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนและเงินทุนหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็นประกันใน
ครั�งนี �  มีความสมเหตสุมผล  

เมื�อพิจารณาขอ้ดี ขอ้ดอ้ย จากการเขา้ทาํรายการและไม่เขา้ทาํรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคล
ที�เกี�ยวโยงกนั สรุปไดด้งันี � 

ขอ้ดีของการทาํรายการ  
1) บรษิัทฯ มีเงินทนุเพียงพอสาํหรบัขยายธุรกิจ 
2) ช่วยลดความเสี�ยงจากการจดัหาหรือการระดมทนุโดยวิธีการอื�นไม่ไดต้ามเป้าหมายที�วางไว้ 
3) เงื�อนไขการกูย้ืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบนัการเงิน  
4) มีภาระและ/หรือค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งตํ�ากว่าการระดมทนุวิธีการอื�น  
ขอ้ดอ้ยของการทาํรายการ 
1) พึ�งพิงบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัในฐานะเจา้หนี�รายใหญ่ 
2) ความเสี�ยงจากการที�ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที�คาดการณไ์ว ้
3) อตัราส่วนหนี �สินต่อทนุของบรษิัทฯ ปรบัตวัสงูขึ �น  
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4) ความเสี�ยงที�บรษิัทฯ ไม่สามารถชาํระคืนหนี �ไดเ้มื�อสิ �นสดุสญัญา
ขอ้ดีของการไม่เขา้ทาํรายการ
-ไม่มี-
ขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ทาํรายการ
1) บรษิัทฯ อาจจะไม่สามารถหาแหล่งเงินทนุในการขยายธุรกิจที�ตรงกบัความสามารถของบรษิัทฯ ได้
2) บรษิัทฯ มีเงินทนุไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจและอาจทาํใหส้ญูเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ
3) ความเสี�ยงในการจดัหาเงินทนุหรือระดมทนุ
ขอ้ดีของการเขา้ทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน คือมีเงื�อนไขและวงเงินในการกูย้ืมเงินที�บริษัทฯ สามารถ

ปฏิบตัิไดแ้ละขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการกับบคุคลที�เกี�ยวโยงกัน คือ อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการพึ�งพิง
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนั 

ขอ้ดีของการเขา้ทาํรายการกบับุคคลภายนอก คือ บริษัทฯ ไม่ตอ้งพึ�งพิงบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในฐานะเจา้หนี �ราย
ใหญ่ และขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการกบับคุคลภายนอก คือ 1)วงเงินที�ไดร้บัอาจไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจ และ 2) 
เงื�อนไขที�ไดร้บัอาจไม่ตรงกบัความสามารถของบรษิัทฯ 

สาํหรบัการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราดอกเบี �ยในการเขา้ทาํรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในครั�งนี � ทางที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้จาํกัดในการเปรียบเทียบความเป็นธรรมของราคา 
เนื�องจาก ปัจจุบนับริษัทฯ ไม่มีการกูยื้มจากสถาบนัการเงิน หรือแหล่งเงินกูย้ืมใด รวมถึงยงัไม่มีนโยบายในการระดมทุน
ผ่านการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนและหุน้กู ้ดงันั�น ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาโดยการเปรียบเทียบ
กับตน้ทุนทางการเงินในการจดัหาแหล่งเงินทุนอื�นๆ ที�มีความเป็นไปไดข้องบริษัทฯ ในอนาคต ไดแ้ก่ กรณีกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงิน และกรณีออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงันี � 

- กรณีกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงิน : สาํหรบัวงเงินกูยื้มระยะยาวจะอา้งอิงกับอตัราดอกเบี �ยลูกคา้รายใหญ่ชั�นดี
ประเภทเงินกูย้ืมแบบมีระยะเวลา (MLR) พบว่า จากขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 16 กันยายน 2562
อตัราดอกเบี �ย MLR ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่งอยู่ในช่วงประมาณรอ้ยละ 6.03-6.60 ต่อปี และของ
ธนาคารอื�นๆ อยู่ในช่วงประมาณรอ้ยละ 6.50-8.47 หรือคิดเป็นอตัราดอกเบี �ยเฉลี�ยรอ้ยละ 6.28 และ 7.26 ต่อปี
ตามลาํดบั ประกอบกับหากพิจารณาอตัราดอกเบี �ย MLR เฉลี�ยของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง ในช่วง
10 ปีที�ผ่านมา (ก.ค. 2552 - ก.ค.2562) พบว่ามีอตัราดอกเบี�ยเฉลี�ยตํ�าสดุที�รอ้ยละ 6.05 ต่อปี และสงูสดูที�รอ้ยละ
7.29 ต่อปี

- กรณีออกและเสนอขายหุน้กู ้: บริษัทฯ ไม่ไดม้ีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Credit Rating) ทาํใหเ้ป็นขอ้จาํกดั
ของที�ปรกึษาทางการเงินอิสระในการเปรียบเทียบอตัราดอกเบี �ยกรณีนี � อย่างไรก็ดี ไดพ้ิจารณาขอ้มลูหุน้กูท้ี�ออก
และเสนอขายในปี 2562 ที�ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ พบว่ามีอตัราดอกเบี �ยเฉลี�ยอยู่ที�ระดบั 6.77% ต่อปี
โดยอายุเฉลี�ยของหุน้กูส่้วนใหญ่อยู่ที�ประมาณ 1-2 ปี ในขณะที�หากพิจารณาหุน้กูท้ี�มีอายมุากกว่าหรือเท่ากับ 3
ปี (สอดคลอ้งกับระยะเวลากูเ้งินในครั�งนี �)  พบว่าหุน้กูส่้วนใหญ่จะมีการจดัอันดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในระดบั
AAA ถึง BB (รายละเอียดหนา้ 24) นอกจากนี �ยงัมีขอ้จาํกัดในเรื�องของลกัษณะการประกอบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ
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และฐานะทางการเงิน ที�จะสะทอ้นออกมาเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูด้ว้ย ดว้ยเหตุนี � ที�ปรกึษาทางการ
เงินอิสระจึงเห็นว่า อตัราดอกเบี �ยของหุน้กูด้งักล่าวไม่สามารถนาํมาเทียบเคียงไดโ้ดยตรงกับการเขา้ทาํรายการ
ในครั�งนี � 

จากการพิจารณาเปรียบเทียบขา้งตน้ บรษิัทฯ อาจมีโอกาสที�จะไดร้บัอตัราดอกเบี �ยในอตัราที�สงูกว่ารอ้ยละ 6 
ต่อปี ซึ�งเป็นอตัราดอกเบี �ยในการเขา้ทาํรายการในครั�งนี � ทั�งนี � อตัราดอกเบี �ยดงักล่าวยงัขึ �นอยู่กับอตัราดอกเบี �ยตลาด ณ 
ขณะนั�น รวมถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ความเชื�อมั�นต่อสภาวะอตุสาหกรรม และฐานะการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัที�
ประสงคจ์ะระดมทนุ ซึ�งยงัคงมีความไม่แน่นอน อีกทั�ง เนื�องจากกลุ่มบรษิัทฯ ยงัไม่เคยระดมทนุผ่านการออกและเสนอขาย
หุน้กู ้จึงยงัไม่สามารถประมาณการไดแ้น่ชดัถึงจาํนวนเงินทนุ ระยะเวลา และอตัราดอกเบี �ยที�จะไดร้บั หรือการตอบรบัจาก
นกัลงทนุ ดงันั�น ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอตัราดอกเบี �ยในการเขา้ทาํรายการครั�งนี � ที�กาํหนดอตัราคงที�ที�รอ้ยละ 
6 ต่อปี เป็นอัตราที�เหมาะสม โดยเป็นอัตราดอกเบี �ยที�ต ํ�ากว่าอัตราดอกเบี �ยที�บริษัทฯ อาจจะไดร้บัจากการระดมทุนโดย
แนวทางอื�นๆ  

สาํหรบัการพิจารณาความเหมาะสมของเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการ ที�ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่า เงื�อนไขการกูย้ืมเงินดงักล่าวขา้งตน้นั�นมีความเหมาะสมกบับรษิัทฯ เนื�องจาก  

 การกาํหนดอัตราดอกเบี �ยคงที�อัตรารอ้ยละ 6 ต่อปี จะช่วยลดความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี �ย
ตลาดในช่วงระยะเวลา 3 ปีขา้งหนา้ ซึ�งจะทาํใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนเงินทุนที�คงที�และทาํใหส้ามารถบริหารจัดการ
ตน้ทนุทางการเงินได้

 บรษิัทฯ ไม่ตอ้งมีภาระในการจดัหาหลกัทรพัยเ์พื�อคํ�าประกนัเงินกูย้ืม
 อัตราดอกเบี �ยผิดนัดหรือผิดสัญญาในครั�งนี �เท่ากับรอ้ยละ 15 ซึ�งเป็นอัตราที�ต ํ�ากว่าอัตราดอกเบี �ยผิดนัดของ

ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง ที�มีอตัราอยู่ที�รอ้ยละ 20 – 28 ของยอดหนี�ผิดนดัหรือยอดหนี�คา้งชาํระ
 ไม่มีการกาํหนดเงื�อนไขซึ�งเป็นการจาํกดัสิทธิใหบ้รษิัทฯ จดัหาหรือระดมทนุดว้ยวิธีการอื�นใดในอนาคต ในกรณีที�

การจดัหาหรือการระดมทุนดว้ยวิธีการอื�นก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ มากกว่าการกูย้ืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยว
โยงกนัในครั�งนี �

อย่างไรก็ดี หากบรษิัทฯ ไดร้บัการอนมุตัิใหร้บัความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงในครั�งนี � จะส่งผลทาํให้
บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนี �สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ปรบัตวัสงูขึ �น ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาแหล่งเงินทนุ
ในอนาคต   

จากเหตุผลที�กล่าวมาข้างตน้ พรีเมี�ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี� ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า   
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ควรพิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินของบรษิัทฯ จากบคุคลที�เกี�ยวโยง
กนั อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิในการเขา้ทาํรายการในครั�งนี � อยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
โดยผูถื้อหุน้ควรศึกษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ที�แนบมากับหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �ดว้ย เพื�อใชใ้นการ
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเหมาะสม  
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บรษิัท พรีเมี�ยม พลสั แอ๊ดไวเซอรี� เซอรว์ิสเซส จาํกดั ในฐานะที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ ขอรบัรองว่าไดท้าํหนา้ที� 
ศึกษา และวิเคราะหข์อ้มูลต่างๆ ดังที�ไดก้ล่าวมาแลว้ดว้ยความรอบคอบ และถูกตอ้งตามจรรยาบรรณเยี�ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อยเป็นสาํคญั 

ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท พรีเมี�ยม พลสั แอ๊ดไวเซอรี� เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

(นายไพฑรูย ์ธาํรงกิตตคิณุ) 
กรรมการบรษิัท 

(นางสาวญาณีรตัน ์เดชกลูพรศิร)ิ 
ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 

ติดต่อ : บรษิัท พรีเมี�ยม พลสั แอ๊ดไวเซอรี� เซอรว์ิสเซส จาํกดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์: 02-032-2155 
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บรษิัท พรีเมี�ยม พลสั แอ๊ดไวเซอรี� เซอรว์ิสเซส จาํกดั ในฐานะที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ ขอรบัรองว่าไดท้าํหนา้ที� 
ศึกษา และวิเคราะหข์อ้มูลต่างๆ ดังที�ไดก้ล่าวมาแลว้ดว้ยความรอบคอบ และถูกตอ้งตามจรรยาบรรณเยี�ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพ โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อยเป็นสาํคญั 

ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท พรีเมี�ยม พลสั แอ๊ดไวเซอรี� เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

(นายไพฑรูย ์ธาํรงกิตตคิณุ) 
กรรมการบรษิัท 

(นางสาวญาณีรตัน ์เดชกลูพรศิร)ิ 
ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 

ติดต่อ : บรษิัท พรีเมี�ยม พลสั แอ๊ดไวเซอรี� เซอรว์ิสเซส จาํกดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์: 02-032-2155 
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เอกสารแนบ  ข้อมูลที�สาํคัญของบริษัท 
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ข้อมูลที�สาํคัญ 
1) ประวัตคิวามเป็นมาและพฒันาการที�สาํคัญ

ปี 2548 : บรษิัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งมื�อวนัที� 3 มิถนุายน 2548 ดว้ยทนุจดทะเบียน 1.5 
ลา้นบาท โดยนายธวชัชยั เลิศรุง่เรือง และนางสาววรรณชนก วารุณประภา เพื�อดาํเนินธุรกิจเป็นนายหนา้
ประกนัวินาศภยัใหก้บับรษิัทประกนัวินาศภยัต่างๆ โดยมุ่งเนน้ขายประกันภยัรถยนตเ์ป็นหลกั 

ปี 2550 : ผูถื้อหุน้บริษัทฯเขา้ซื �อหุน้ทั�งหมดของบริษัทนายหนา้ประกนัชีวิตแห่งหนึ�งและเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท เอเอส
เอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร ์จาํกดั (“ASNL”) เพื�อดาํเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต 

ปี 2551 : บริษัทฯเพิ�มทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาก 1.5 ลา้นบาท เป็น 2.0 ลา้นบาท เพื�อใหบ้ริษัทฯมีคณุสมบตัิ
ทางด้านทุนจดทะเบียนสอดคล้องตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

ปี 2554 : บรษิัทฯไดร้ว่มมือกบับรษิัทประกนัวินาศภยัแห่งหนึ�ง (Partner) ในการจดัหาและบรหิารขอ้มลูลกูคา้เพื�อให้
บรษิัทนาํไปใชใ้นการขายประกนัรถยนต ์

ปี 2556 : ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯไดป้รบัโครงสรา้งการถือหุน้ภายในกลุ่มบรษิัทฯดงันี � 
 บริษัทฯมีการซื �อทรพัยสิ์นและรบัโอนผูบ้ริหารและพนักงานจากบริษัท เอ -สแควร ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั

(A2) ซึ�งเป็นบริษัทที�เกี�ยวขอ้ง มาเป็นผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท และที�ประชุมคณะกรรมการ
ของ A2 ไดม้ีมติที�จะไม่ประกอบธุรกิจที�แข่งขนั และ/หรือขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทและบรษิัทย่อย ใน
เดือนสิงหาคม 2556 โดย A2 ไดห้ยดุประกอบธุรกิจตั�งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นตน้มา

 บริษัทฯไดเ้ขา้ซื �อหุน้ของ ASNL ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 จากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ทาํให้
ASNL มีฐานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยมีนโยบายใหแ้ต่ละบรษิัทดาํเนินธุรกิจคงเดิม กล่าวคือ
บรษิัทฯจะดาํเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัประเภทรถยนตเ์ป็นหลกั และ ASNL จะดาํเนินธุรกจิ
นายหนา้ประกนัชีวิต

ปี 2558 : บริษัทฯจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด เมื�อวนัที� 5 มิถุนายน 2558 และเปลี�ยนแปลง
มูลค่าหุน้ที�ตราไวจ้ากเดิม 10 บาทต่อหุน้ เป็น 0.25 บาทต่อหุน้ รวมทั�งไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 
2 ลา้นบาท เป็น 65 ลา้นบาทเมื�อวนัที� 25 มิถนุายน 2558 

ปี 2559 :  ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 2/2559 เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการเปลี�ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้จากเดิม 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน
65 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 130 ลา้นบาท และบรษิัทฯมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน
50 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100 ลา้นหุน้ ส่วนที�เหลือจาํนวน 30 ลา้นหุน้ เสนอขายใหก้บั
ประชาชนทั�วไปครั�งแรก (IPO) ดว้ยรหสัหลกัทรพัย ์ASN เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2559

 บริษัทฯไดจ้ัดตั�งหน่วยธุรกิจ E-Commerce เพื�อพัฒนาธุรกิจทางดา้นอินชัวรเ์ทค (Insurtech) เมื�อ
วนัที� 1 เมษายน 2559 โดยไดพ้ฒันาแพลตฟอรม์ประกนัออนไลนแ์บบครบวงจรโดยใชช้ื�อเครื�องหมาย
บรกิารว่า “อูห้”ู หรือ OOHOO เพื�อรุกตลาดประกนัออนไลน์

 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครั�งที� 9/2559 เมื�อวนัที� 14 ธันวาคม 2559 มีมติอนมุตัิการจดัตั�งบรษิทั
ย่อยอีก 1 บริษัท เพื�อพัฒนาธุรกิจทางดา้นฟินเทค (Fintech)  คือบริษัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกัด
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ประกอบกิจการเป็นผูใ้ห้บริการจับคู่ผูท้ี�ตอ้งการใหกู้ย้ืมเงินกับผูท้ี�ตอ้งการกูย้ืมเงิน (Peer to Peer 
Lending) ทนุจดทะเบียน 8 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 0.80 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 10 
บาท โดยบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วน 99.99% 

ปี 2560 :  บริษัทฯจัดตั�งบริษัทย่อยคือ บริษัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกัด จดทะเบียนจดัตั�งเมื�อวนัที� 19 มกราคม 
2560 

 บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ประเภทกิจการให้บริการ
เทคโนโลยี (Digital Services) ประเภทย่อย บริการทางดา้นดิจิทอล (Fintech) จากคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2560 

 สัญญาความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ�งในการจัดหาและบริหารฐานขอ้มูลลูกคา้
รว่มกนัเพื�อใหบ้รษิัทนาํไปใชข้ายประกนัภยัรถยนตไ์ดสิ้ �นสดุลงเมื�อเดือน มิถนุายน 2560  

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 5/2560 เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตัิการเพิ�มทนุ
จดทะเบียนในบรษิัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกดั จาก 8 ลา้นบาท เป็น 20 ลา้นบาท เพื�อรองรบัการขยาย
งานธุรกิจใหบ้รกิารจบัคู่สินเชื�อ 

 ไตรมาสที� 4/2560 บริษัทฯไดเ้ริ�มพฒันาแพลตฟอรม์ประกันออนไลนส์าํหรบันายหนา้บุคคล โดยใช้
ชื�อแพลตฟอรม์ว่า ASN PROMPT เพื�ออาํนวยความสะดวกใหน้ายหนา้บุคคล ในการเปรียบเทียบ
และซื �อประกนัภยัผ่านระบบออนไลนท์ี�สะดวก รวดเรว็ และไดร้บัความคุม้ครองตามเงื�อนไขกรมธรรม์
ทนัที 

ปี 2561 :  บริษัทฯผ่านการรบัรองมาตรฐานการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 
จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ (British Standard Institute : BSI) เมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2561 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ไดใ้หค้วามเห็นชอบ
แก่บริษัทสาํหรบัการขึ �นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละการรบัรองระบบสารสนเทศ เพื�อใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นเรื�อง การเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์(Online) 
สาํหรบัแพลตฟอรม์ประกนัออนไลน ์www.oohoo.io ตั�งแต่วนัที� 23 มีนาคม 2561 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ไดใ้หค้วามเห็นชอบ
แก่บริษัท สาํหรบัการขึ �นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละการรบัรองระบบสารสนเทศเพื�อใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นเรื�องการใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกสป์ระกอบการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย สาํหรบัแพลตฟอรม์ประกันออนไลนข์องนายหนา้บุคคล www.asnprompt.com ตั�งแต่
วนัที� 30 สิงหาคม 2561 

ปี 2562 :  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที�  8/2562 เมื�อวันที�  21 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับประเภทสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกัน  และให้
ยื�นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับประเภทสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็น
ประกนั ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานภาครฐัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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2) โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 ณ วนัที� 27 กนัยายน 2562 บรษิทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จาํกดั (มหาชน) มีบรษิัทย่อย 2 บรษิัทคือ บรษิัท เอเอส
เอ็น ไลฟ์ จาํกดั และบรษิัท ไดเ้งนิ ดอทคอม จาํกดั โดยมีโครงสรา้งการถือหุน้ดงันี � 

 

3) ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 กลุ่มบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจ ดงันี � 

1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง  ดาํเนินธุรกิจโดย                  
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ภายใตใ้บอนุญาตเลขที� ว00027/2548 โดยมุ่งเนน้การ
ขายประกนัภยัรถยนตเ์ป็นหลกั 

2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง ดาํเนินธุรกิจโดย                  
บรษิัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร ์จาํกดั (“ASNL”) ภายใตใ้บอนญุาตเลขที� ช00003/2551 

3. ธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื�อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Peer to Peer Lending) ดําเนินธุรกิจโดย                  
บรษิัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกดั (“ได้เงนิ ดอทคอม”) 
 

ธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

 บรษิัทฯ ไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั ซึ�งสามารถดาํเนินการขายประกนัวินาศ
ภยัประเภทต่างๆ ได ้ทั�งนี � บรษิัทฯ มุ่งเนน้ขายประกนัภยัรถยนต ์โดยสามารถแบ่งประเภทไดด้งันี � 

 การประกันภัยรถแบบภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) 
 เป็นการประกันภัยรถที�กฎหมายใหเ้จา้ของรถซึ�งใชห้รือมีไวเ้พื�อใช ้ตอ้งจัดใหม้ีการทาํประกันความ
เสียหายสาํหรบัผูป้ระสบภยัไวก้ับบริษัทประกนัวินาศภยั ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 
2535 (เรียกโดยทั�วไปว่า “การทาํประกนัภยั พ.ร.บ.”) โดยมีวตัถปุระสงคด์ังนี � 
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1. เพื�อคุม้ครองและใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนที�ไดร้บับาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตปุระสบภยัจาก
รถ โดยใหไ้ดร้บัการรกัษาพยาบาลอย่างทนัท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต 

2. เป็นหลกัประกันใหโ้รงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลในการรกัษาพยาบาล
ผูป้ระสบภยัจากรถ 

3. เป็นสวสัดิการสงเคราะหท์ี�รฐัมอบใหแ้ก่ประชาชนผูไ้ดร้บัความเสียหายเพราะเหตปุระสบภยัจากรถ 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารประกันภยัเขา้มามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดรอ้นแก่ผูป้ระสบภยั

และครอบครวั 
 
โดยปัจจุบนั บรษิัทฯ เป็นนายหนา้ขายประกันภยัรถยนตภ์าคบงัคบัที�เป็นรถยนตน์ั�งไม่เกิน 7 คน และ

รถบรรทกุนํ�าหนกัไม่เกิน 3 ตนั (รถบรรทกุส่วนบคุคล) เป็นหลกั ซึ�งมีอตัราเบี �ยประกนัภยัที�คงที� ในอตัรา 600 บาท 
และ 900 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีอากร) ตามลาํดบั 
 

 การประกันภัยรถยนตแ์บบภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
เป็นการทาํประกันภัยรถยนตด์ว้ยความสมัครใจของเจา้ของรถ โดยกฎหมายไม่ไดบ้ังคับใหเ้จา้ของ

รถยนตท์าํประกนัภยัประเภทนี � ปัจจบุนั การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจยงัคงไดร้บัความนิยมอย่างแพรห่ลาย 
โดยบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ขายประภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจใหก้ับลกูคา้ซึ�งเป็นเจา้ของรถที�มีอายุใชง้าน
ตั�งแต่ 1 ปีขึ �นไป เนื�องจากโดยปกติ เจา้ของรถยนตท์ี�ไดร้บัทะเบียนรถยนตใ์หม่ (รถป้ายแดง) จะทาํกับบริษัท
ประกันวินาศภัยโดยตรงที�ศูนยจ์าํหน่ายรถยนตห์รือบริษัทผูใ้หบ้ริการเช่าซื �อรถยนตเ์ป็นผูจ้ัดหาใหก้ับเจา้ของ
รถยนตด์งักล่าว 

 
 การประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) 

 บริษัทฯ เป็นผูเ้สนอขายประกนัอุบตัิเหตแุละประกันสขุภาพใหก้บับริษัทประกนัวินาศภยัแห่งหนึ�ง โดย
บรษิัทประกนัวินาศภยัจะทาํหนา้ที�เก็บค่าเบี �ยประกนัภยัจากลกูคา้แทนบรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะไดร้บัค่านายหนา้
ตามสญัญาที�ทาํไวก้บับรษิัทประกนัวินาศภยัดงักล่าว 

ธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 

ASNL ซึ�งเป็นบริษัทย่อย ดาํเนินธุรกิจนายหนา้ประกันชีวิตประเภทต่างๆ ที�บริษัทประกันชีวิตซึ�งเป็นคู่คา้ของ  
ASNL เป็นผูก้าํหนดรูปแบบของกรมธรรมท์ี�มีรูปแบบง่าย ไม่ซับซอ้น และมีเงื�อนไขที�น่าสนใจ เหมาะสาํหรบันายหนา้
ประกันชีวิตที�เป็นนิติบุคคลที�ใชพ้นักงานขายผ่านทางโทรศพัท ์(Telemarketing) ทั�งนี � บริษัทประกันชีวิตตอ้งนาํเสนอ
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื�อขออนุญาตในการออกรูปแบบ
กรมธรรมท์ี�ใชใ้นการขายผ่านทางโทรศพัทก์่อนที�จะนาํส่งต่อใหก้ับ ASNL ใชอ้า้งอิงในการขายประกนัชีวิตทางโทรศพัท ์
โดยปัจจบุนัมีการนาํเสนอกรมธรรม ์2 แบบ ดงันี � 
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 กรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์
เป็นประกันแบบสะสมทรพัยท์ี�กาํหนดใหม้ีการชาํระเบี �ยประกันภยัเป็นรายปีหรือรายเดือนภายในระยะเวลาการ
ชาํระเบี �ยประกันภัย และมีระยะเวลาคุม้ครองตามที�บริษัทประกันชีวิตกาํหนด และลูกคา้สามารถไดร้บัเงินคืน
ตามอตัราส่วนที�ระบไุวใ้นกรมธรรมจ์นถึงระยะเวลาสิ �นสดุของกรมธรรม ์นอกจากนั�น ลกูคา้ยงัมีทางเลือกประกัน
สขุภาพเพิ�มเติมหรือประกนัอบุตัิเหตสุ่วนบคุคล 

 กรมธรรมป์ระกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) และประกันสุขภาพ 
เป็นแผนประกันอุบัติ เหตุ ที� ให้ความคุ้มครองในกรณีที�ลูกค้าประสบอุบัติเหตุเท่านั�น พร้อมทั�งชดเชย                    
ค่ารกัษาพยาบาลใหก้บัลกูคา้ และแผนประกนัสขุภาพ 
 

ธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื�อผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน ์(Peer to Peer Lending) 

ไดเ้งิน ดอทคอม ซึ�งเป็นบริษัทย่อย ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการเป็นตวักลางในการจบัคู่ระหว่าง ผูท้ี�สนใจใหกู้ย้ืมเงิน 
(“ผู้ให้กู้”) และผูท้ี�มีความประสงคจ์ะกูย้ืมเงิน (“ผู้ขอกู้”) ในลกัษณะของการเป็นช่องทางการสนบัสนุนและใหข้อ้มลูที�
เกี�ยวขอ้งในการทาํธุรกรรม โดยผูใ้หกู้แ้ละผูข้อกูท้ี�มีความประสงคจ์ะใชบ้ริการดังกล่าวจะตอ้งสมัครใชบ้ริการระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส์สําหรับธุ รกรรมสินเชื� อระหว่างบุคคลกับบุคคล ( Peer to Peer Lending) ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.daingern.com ซึ�งปัจจุบันเปิดให้บริการสาํหรับผู้ขอกู้ที�ตอ้งการกูย้ืมเงินในลักษณะสินเชื�อแบบมีหลักประกัน 
ประเภทจาํนาํทะเบียนรถยนตเ์ท่านั�น เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงของผูใ้หกู้แ้ละไดเ้งิน ดอทคอม 

โดย  ได้เงิน ดอทคอม  จะรับพิจารณารถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภท ที�มีอายุ ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที�                     
ที�จดทะเบียนกบักรมขนส่งทางบก ยกเวน้รถยนตท์ี�ใชใ้นเชิงพาณิชย ์รถรบัจา้ง และรถเช่านั�นไม่สามารถนาํมาขอสินเชื�อ
ได ้ผูข้อสินเชื�อตอ้งมีอายรุะหว่าง 21-65 ปี และมีชื�อเป็นผูค้รอบครองกรรมสิทธิ�รถยนตเ์รียบรอ้ยแลว้ สาํหรบัรถยนตท์ี�อยู่
ในสญัญาเช่าซื �อ และรถยนตท์ี�ยงัคงมีภาระผูกพนั จะไดร้บัการพิจารณาเฉพาะในกรณีที�ผ่อนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 70% 
ของจาํนวนงวด การอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิและจาํนวนวงเงนิขึ �นอยู่กบัการประเมินความเสี�ยงของผูข้อกูย้ืม เช่น อาชีพ ที�อยู่ 
รายได ้และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ และวิเคราะหข์อ้มลูรถยนตท์ี�นาํมาจาํนาํทะเบียน เช่น ยี�หอ้รถ รุ่นรถ ปีรถ สภาพรถ 
เป็นตน้ ทั�งนี �เงื�อนไขการอนมุตัิยงัคงเป็นไปตามที� ไดเ้งิน ดอทคอม กาํหนด ในส่วนพื�นที�การใหบ้รกิารนั�น ครอบคลมุพื �นที�
เขตกรุงเทพ ปริมณฑล และพื �นที�ในเขตต่างจังหวัด โดยในปี 2562 ไดเ้งิน ดอทคอม ไดเ้ปิดให้บริการสาํหรับผูข้อกู้         
ที�ตอ้งการกูย้ืมเงินครอบคลมุพื �นที�ทั�วประเทศทั�งหมด 66 จงัหวดั 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือน ปี 2562 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 6 เดือน ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าบริการ                 
1. รายได้ค่านายหน้า               
      - ประกนัวินาศภยั 95.43 58.03% 73.46 52.74% 61.48 44.46% 32.72 41.64% 
      - ประกนัชีวิต 30.23 18.38% 26.9 19.31% 20.38 14.74% 10.61 13.50% 
รวมรายได้ค่านายหน้า 125.66 76.41% 100.36 72.05% 81.86 59.20% 43.33 55.15% 

2. รายได้ค่าบริการอื�น                 
      - ประกนัวินาศภยั 34.79 21.15% 30.60 21.97% 28.91 20.91% 14.02 17.84% 
      - ประกนัชีวิต 1.03 0.63% 0.49 0.35% 0.36 0.26% 0.17 0.22% 

      - บรกิารแพลตฟอรม์1/     2.33 1.67% 10.46 7.56% 8.72 11.10% 
รวมรายได้ค่าบริการอื�น 35.82 21.78% 33.42 23.99% 39.73 28.73% 22.91 29.16% 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 161.48 98.19% 133.78 96.04% 121.59 87.93% 66.24 84.31% 

รายไดอ้ื�น 2/ 2.98 1.81% 5.51 3.96% 16.69 12.07% 12.33 15.69% 
รายได้รวม 164.46 100.00% 139.29 100.00% 138.28 100.00% 78.57 100.00% 

หมายเหต ุ1/ รายไดค่้าบริการแพลตฟอรม์ เป็นรายไดค่้าธรรมเนียมการใหบ้ริการสินเชื�อระหว่างบคุคลกบับคุคลจาก บริษัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกดั 
2/ รายไดอ้ื�น ประกอบดว้ย กาํไรจากการเปรียบเทียบมลูค่ายติุธรรมเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื�อคา้ ดอกเบี �ยรบัจากเงินลงทนุในธุรกิจใหบ้ริการสินเชื�อระหว่างบคุคล
กบัคุคล รายไดค่้าธรรมเนียมยกเลิกประกนั ดอกเบี �ยรบั และรายไดเ้บ็ดเตล็ด เป็นตน้ 
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4) ผู้ถือหุน้ 10 รายแรก 
รายชื�อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และสดัส่วนการถือหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที� 9 กรกฎาคม 2562 มีรายละเอยีดดงันี � 

ลาํดับที� ชื�อ-สกุล ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 กลุ่มนาย ธวชัชยั เลิศรุง่เรือง     
  1.1 นาย ธวชัชยั เลิศรุง่เรือง 56,875,100 43.75 
  1.2 นาง จารุทรรศ เลิศรุง่เรือง 19,999,000 15.38 
  รวมกลุ่มนาย ธวชัชยั เลิศรุง่เรือง 76,874,100 59.13 
2 นางสาว วรรณชนก วารุณประภา 18,400,000 14.15 
3 นาย ลทัธสิทธิ� เลาหศิรวิงศ ์ 4,850,000 3.73 
4 นาย ธวชัชยั ชีวานนท ์ 3,275,000 2.52 
5 นาย โกมล จีระวฒันสขุ 1,537,300 1.18 
6 นาย สรุชยั เอี�ยมอารยวิทย ์ 1,400,000 1.08 
7 นางสาว อรณิชา สวุฒันพิมพ ์ 1,360,000 1.05 
8 นาย ไพบลูย ์เสรีวิวฒันา 1,202,700 0.93 
9 นายสดุสิุต อุ่นแสงจนัทร ์ 1,080,000 0.83 
10 นาย วสรรณ ์อนรุกัษว์งศศ์รี 1,000,000 0.77 
  รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 110,979,100 85.37 

11 ผูถื้อหุน้รายอื�นๆ 19,020,900  14.63 
  รวม 130,000,000  100.00 

 

5) คณะกรรมการบริษัท 
รายชื�อคณะกรรมการของบรษิัทฯ ณ วนัที� 27 กนัยายน 2562 มีรายละเอยีดดงันี � 

ลาํดับที� ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 นาย ธวชัชยั เลิศรุง่เรือง ประธานกรรมการ 
2 นางสาว วรรณชนก วารุณประภา กรรมการ 
3 นางสาว พชัรนิทร ์ธรรมแงะ กรรมการ 
4 นาง มลฤดี สขุพนัธรชัต ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นาย วชิระ ช่วยช ู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6 นาย สดุสิุต อุ่นแสงจนัทร ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7 นาย กษิภทั ธนิตธนาคณุ กรรมการอิสระ 

 



   รายงานความเห็นที�ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกบัการรบัความชว่ยเหลือทางการเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยง 

                                                                                                                                                                                               
หนา้ 39 

6) ผู้บริหารบริษทั 

รายชื�อผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ณ วนัที� 27 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงันี � 

ลาํดับที� ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 นาย ธวชัชยั เลิศรุง่เรือง ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร / 

รกัษาการ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2 นางสาว วรรณชนก วารุณประภา รองประธานเจา้หนา้ที�บรหิารดา้นปฏิบตัิการ / 

รกัษาการ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
3 นางสาว พชัรนิทร ์ธรรมแงะ รองประธานเจา้หนา้ที�บรหิารดา้นบญัชีและการเงิน / 

รกัษาการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4 นางสาว สภุาพร เจรญิทวีทรพัย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 
5 นางสาว สรุกานต ์แสงนาค ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 2 
6 นางสาว นสุรา กลิ�นแก่นจนัทร ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
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7) ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 ฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

(งบการเงนิรวม) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์                 
สินทรัพยห์มนุเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57.43  19.75% 60.13  22.04% 50.78  17.58% 31.64  10.01% 
เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 11.76  4.04% 16.07  5.89% 16.27  5.63% 29.34  9.28% 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื�อคา้ 166.87  57.39% 82.64  30.30%             -    0.00%         -    0.00% 
รายไดค้า่นายหนา้คา้งรบัและลกูหนี�อื�น 24.63  8.47% 20.60  7.55% 24.40  8.45% 31.29  9.90% 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - ส่วนที�ถึงกาํหนด
รบัคืนภายในหนึ�งปี         -    0.00% 17.25  6.32% 53.43  18.50% 64.06  20.26% 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 1.81  0.62% 3.96  1.45% 2.72  0.94% 2.59  0.82% 
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 262.50  90.28% 200.64  73.55% 147.60  51.12% 158.93  50.27% 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน                 
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 3.94  1.36% 4.09  1.50% 3.94  1.36% 4.04  1.28% 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที�
ถึงกาํหนดรบัคืนภายในหนึ�งปี         -    0.00% 36.13  13.25% 104.16  36.07% 120.36  38.07% 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่ และอปุกรณ ์ 9.63  3.31% 14.08  5.16% 12.78  4.43% 11.84  3.74% 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 8.50  2.92% 12.26  4.49% 13.96  4.83% 15.01  4.75% 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.17  1.09% 1.53  0.56% 2.05  0.71% 1.46  0.46% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น 3.02  1.04% 4.04  1.48% 4.26  1.48% 4.52  1.43% 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 28.27  9.72% 72.14  26.45% 141.15  48.88% 157.23  49.73% 
รวมสินทรัพย ์ 290.77  100.00% 272.77  100.00% 288.75  100.00% 316.15  100.00% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

(งบการเงนิรวม) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี�สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น                 
หนี�สนิหมุนเวียน                 

เจา้หนี�ค่าเบี �ยประกนัภยัและเจา้หนี�อื�น 16.46 5.66% 21.88 8.02% 20.02 6.93% 34.47 10.90% 
รายไดค้า่นายหนา้และคา่บรกิารอื�นรบั
ล่วงหนา้ 14.04 4.83% 5.74 2.10% 5.00 1.73% - 0.00% 

สาํรองคา่เผื�อการยกเลิกกรมธรรม ์  0.00%  0.00% 0.04 0.01% 1.19 0.38% 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.66 0.23% - 0.00% 2.63 0.91% 2.04 0.64% 
หนี�สินหมนุเวียนอื�น 1.95 0.67% 1.21 0.44% 1.31 0.45% 1.31 0.42% 
รวมหนี�สินหมุนเวียน 33.12 11.39% 28.83 10.57% 29.00 10.04% 39.01 12.34% 
หนี�สนิไม่หมุนเวียน         

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน 3.19 1.10% 3.80 1.39% 4.56 1.58% 5.36 1.70% 

หนี�สินไม่หมนุเวียนอื�น 0.42 0.14% 0.97 0.35% 1.88 0.65% 2.46 0.78% 
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 3.61 1.24% 4.76 1.75% 6.44 2.23% 7.82 2.47% 
รวมหนี�สิน 36.73 12.63% 33.59 12.31% 35.43 12.27% 46.83 14.81% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียน         

 หุน้สามญั 130,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ละ 0.50 บาท 65.00 22.35% 65.00 23.83% 65.00 22.51% 65.00 20.56% 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็
มูลค่าแล้ว 

        

หุน้สามญั 130,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ละ 0.50 บาท 65.00 22.35% 65.00 23.83% 65.00 22.51% 65.00 20.56% 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 159.01 54.69% 159.01 58.29% 159.01 55.07% 159.01 50.29% 
ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคมุเดียวกนั 0.12 0.04% 0.12 0.04% 0.12 0.04% 0.12 0.04% 

กาํไรสะสม         
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 2.55 0.88% 3.31 1.21% 4.71 1.63% 4.71 1.49% 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 27.36 9.41% 11.74 4.30% 24.47 8.47% 40.48 12.80% 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 254.03 87.37% 239.18 87.69% 253.31 87.73% 269.32 85.19% 
รวมหนี�สินและสว่นของผู้ถือหุน้ 290.77 100.00% 272.77 100.00% 288.75 100.00% 316.15 100.00% 
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สินทรัพย ์   

  สินทรพัยร์วม ณ สิ �นปี 2559 - 2561 ของกลุ่มบรษิัทฯ มีจาํนวน 290.77 ลา้นบาท 272.77 ลา้นบาท และ 288.75 
ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2560 ลดลงจาํนวน 18.00 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.19 เมื�อเทียบกับสินทรพัยร์วม ณ 
สิ �นปี 2559 ปัจจยัหลกัมาจากการการขายเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื�อคา้เพื�อนาํมาลงทุนในฐานะผูใ้หกู้้ โดยใชบ้รกิารจบัคู่
สินเชื�อของบริษัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกัด ในธุรกิจการใหบ้ริการสินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคล  และในปี 2561 เพิ�มขึ �น
จาํนวน 15.97 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 5.86 เมื�อเทียบกับสินทรพัยร์วม ณ สิ �นปี 2560 ปัจจยัหลกัมาจากเงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาวที�เพิ�มขึ �น โดยเงินสาํหรบัการใหกู้ย้ืมระยะยาวส่วนหนึ�งมาจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื�อคา้  ส่งผลใหม้ี
ยอดเพิ�มขึ �นสุทธิ 21.56 ลา้นบาท และมีรายไดค้่านายหนา้คา้งรบัและลูกหนี �อื�นเพิ�มขึ �นจาํนวน 3.81 ลา้นบาท รวมถึง
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ �นจาํนวน 1.70 ลา้นบาท 

  ณ วันที� 30 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 316.15 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 27.41 ลา้นบาท 
หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 9.49 เมื�อเทียบกับสินทรพัยร์วม ณ 31 ธ.ค. 2561 ปัจจัยหลักมาจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวที�เพิ�มขึ �น 
26.84 ลา้นบาท 

หนี�สิน 

  หนี�สินรวม ณ สิ �นปี 2559 - 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ มีจาํนวน 36.73 ลา้นบาท 33.59 ลา้นบาท และ 35.43 ลา้น
บาท ตามลาํดบั โดยในปี 2560 ลดลงจาํนวน 3.14 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 8.55 เมื�อเทียบกบัหนี �สินรวม ณ สิ �นปี 2559
ปัจจัยหลักมาจากรายการเจ้าหนี �ค่าเบี �ยประกันและเจา้หนี �อื�น รวมถึงรายการรายไดค้่านายหน้าและค่าบริการอื�นรบั
ล่วงหนา้ โดยทั�ง 2 รายการลดลงสุทธิ 2.89 ลา้นบาท และในปี 2561 เพิ�มขึ �นจาํนวน 1.84 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 
5.48 เมื�อเทียบกบัหนี �สินรวม ณ สิ �นปี 2560 ปัจจยัหลกัมาจากภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ�มขึ �น 2.63 ลา้นบาท หนี�สินหมนุเวียน
อื�นเพิ�มขึ �น 0.91 ลา้นบาท ในขณะที�เจา้หนี�ค่าเบี �ยประกนัภยัและเจา้หนี�อื�นลดลง 1.86 ลา้นบาท 

  ณ วันที� 30 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี �สินรวมจาํนวน 46.83 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 11.40 ลา้นบาท หรือ
เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 32.16 เมื�อเทียบกบัหนี �สินรวม ณ 31 ธ.ค. 2561 ปัจจยัหลกัมาจาก 1) เจา้หนี �ค่าเบี �ยประกนัภยัและเจา้หนี�
อื�นเพิ�มขึ �น 14.45 ลา้นบาท 2) รายไดค้่านายหนา้รบัล่วงหนา้ลดลง 5.00 ลา้นบาท แต่มีการตั�งสาํรองค่าเผื�อการยกเลิก
กรมธรรม ์เพิ�มขึ �น 1.15 ลา้นบาท เนื�องจากปรบัวิธีการรบัรูร้ายไดโ้ดยแสดงตามมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัหลงัหกัประมาณ
การยกเลิกกรมธรรมแ์ละส่วนลด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ �นปี 2559 - 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ มีจาํนวน 254.03 ลา้นบาท 239.18 ลา้นบาท และ 
253.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2560 ลดลงจาํนวน 14.86 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.85 เมื�อเทียบกบัส่วนของผู้
ถือหุ้น ณ สิ �นปี 2559 เนื�องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล และในปี 2561 เพิ�มขึ �นจาํนวน 14.13 ลา้นบาท หรือ
เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 5.91 เมื�อเทียบกับส่วนของผูถื้อหุน้ ณ สิ �นปี 2560 เกิดจากการที�กลุ่มบริษัทฯ มีกาํไรสทุธิปี 2561 จาํนวน 
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22.13 ลา้นบาท และกลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 7.99 ลา้นบาท โดยยงัคงทาํใหม้ีกาํไรสะสมเพิ�มขึ �น จาํนวน 
14.13 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 30 มิ.ย. 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 269.32 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 16.01 ลา้นบาท 
หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 6.3 เมื�อเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธ.ค. 2561 ซึ�งเพิ�มขึ �นจากกาํไรสทุธิงวด 6 เดือน ปี 2562 

 ผลการดาํเนินงาน 

งบกาํไรขาดทนุ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 6 เดือน ปี 2562 
(งบการเงนิรวม) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
        

รายได้ค่าบริการ 
        

   รายไดค้่านายหนา้ 125.66 76.41% 100.36 72.05% 81.86 59.20% 43.33 55.15% 

   รายไดค้่าบรกิารอื�น 35.82 21.78% 33.42 24.00% 39.73 28.73% 22.91 29.15% 

รายได้อื�น 
        

   ดอกเบี �ยรบั - 0.00% 2.44 1.75% 15.35 11.10% 11.70 14.89% 

   อื�นๆ 2.98 1.81% 3.06 2.20% 1.34 0.97% 0.63 0.81% 

รวมรายได้ 164.46 100.00% 139.29 100.00% 138.28 100.00% 78.57 100.00% 

ค่าใช้จ่าย 
        

ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยการใหบ้รกิาร 95.66 58.17% 81.59 58.58% 64.47 46.62% 33.97 43.24% 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 34.01 20.68% 45.29 32.52% 44.54 32.21% 24.18 30.78% 

รวมค่าใช้จ่าย 129.67 78.85% 126.88 91.10% 109.01 78.83% 58.16 74.02% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ 34.79 21.15% 12.40 8.90% 29.27 21.17% 20.42 25.98% 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (6.95) -4.23% (3.67) -2.63% (7.14) -5.17% (4.41) -5.61% 

กาํไรสาํหรับปี 27.84 16.93% 8.74 6.27% 22.13 16.00% 16.01 20.38% 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�นสาํหรบัปี - 
สทุธิจากภาษีเงินได ้

0.18 0.11% 0.41 0.29% - 0.00% - 0.00% 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 28.02 17.04% 9.14 6.56% 22.13 16.00% 16.01 20.38% 
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รายได้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมในปี 2559 – 2561 จาํนวน 164.46 ลา้นบาท 139.29 ลา้นบาท และ 138.28 ลา้นบาท 
ตามลาํดับ โดยในปี 2560 ลดลงจาํนวน 25.17 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 15.31 เมื�อเทียบกับรายไดร้วมในปี 2559 
ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายไดค้่านายหน้าจาํนวน 25.30 ลา้นบาท โดยส่วนหนึ�งเป็นการลดลงของรายไดค้่า
นายหนา้จากการขายประกันภัยรถยนต ์จาํนวน 21.97 ลา้นบาท จากการยกเลิกสัญญาโครงการขายประกันภยัรถยนต์
ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภยัแบบเฉพาะเจาะจงแห่งหนึ�ง โดยมีผลตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และอีกส่วนหนึ�งเป็นการ
ลดลงของรายไดค้่านายหนา้จากการขายประกันชีวิต จาํนวน 3.33 ลา้นบาท เนื�องจากยอดขายงานในปี 2560 ตํ�ากว่าปี 
2559 ในช่วงเวลาเดียวกนั และอตัราส่วนค่านายหนา้ประกนัชีวิตที�ลดลงจากคู่คา้รายใหม่ลดลง อีกทั�ง รายไดค้่าบรกิารอื�น
ของกลุ่มบรษิัทฯ ลดลงจาํนวน 2.40 ลา้นบาท ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงในส่วนของคา่บรกิารจากการขายประกนัรถยนต ์
และประกันชีวิตจาํนวน 4.19 ลา้นบาท และ 0.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะที�มีรายไดค้่าธรรมเนียมจากการใหบ้รกิาร
สินเชื�อระหว่างบคุคลกบับคุคลจาก บรษิัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกดั เพิ�มขึ �นจาํนวน 2.33 ลา้นบาท 

สาํหรบัรายไดร้วมในปี 2561 ลดลงจาํนวน 1.01 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.72 เมื�อเทียบกับรายไดร้วมในปี 
2560 ปัจจยัหลกัมาจากรายไดค้่านายหนา้ลดลงจาํนวน 18.50 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18.43 โดยเป็นการลดลงของ
รายไดค่้านายหนา้จากการขายประกันภัยรถยนต ์จาํนวน 11.98 ลา้นบาท และจากการลดลงของรายไดค้่านายหนา้
ประกันชีวิต จํานวน 6.52 ล้านบาท เนื�องจากโครงการขายประกันภัยรถยนต์ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัย                     
แบบเฉพาะเจาะจงแห่งหนึ�งลดลงอย่างมีนัยสาํคัญ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดค้่าบริการอื�นเพิ�มขึ �นมาทดแทน 
จาํนวน 6.31 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 18.87 ปัจจัยหลักมาจากรายไดค้่าบริการแพลตฟอรม์ ซึ�งเป็นการใหบ้ริการ
สินเชื�อระหว่างบคุคลกบับคุคลจากบรษิัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกดั ที�เพิ�มขึ �นจาํนวน 8.13 ลา้นบาท นอกจากนี � กลุ่มบรษิัทฯ 
ยงัมีรายไดอ้ื�นเพิ�มขึ �นอีกจาํนวน 11.18 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 203.15 ปัจจยัหลกัมาจากการรบัรูร้ายไดด้อกเบี �ยจาก
เงินลงทนุในธุรกิจใหบ้รกิารสินเชื�อระหว่างบคุคลกบับคุคล ส่งผลใหร้ายไดร้วมในปี 2561 ลดลงเป็นจาํนวนที�ไม่มากนกั 

 สาํหรบังวด 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 78.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 13.39 ลา้นบาท 
หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 20.55 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2561 ปัจจยัหลกัมาจากรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ซึ�ง
เป็นการใหบ้รกิารจบัคู่สินเชื�อระหว่างบุคคลกบับคุคลจาก บริษัท ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกัด ที�เพิ�มขึ �น จาํนวน 4.93 ลา้นบาท 
หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 129.91 รายไดธุ้รกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัที�เพิ�มขึ �น จาํนวน 2.55 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 5.77 
เนื�องจากการเพิ�มขึ �นของยอดขายประกนัวินาศภยัในโครงการที�ใชฐ้านขอ้มลูของบรษิทัฯเอง และรายไดอ้ื�นที�เพิ�มขึ �นจาํนวน 
6.19 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 100.65 โดยเป็นผลจากการรับรูร้ายไดด้อกเบี �ยเงินลงทุนในธุรกิจให้บริการสินเชื�อ
ระหว่างบคุคลกบับคุคล 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารในปี 2559 - 2561 จาํนวน 95.66 ลา้นบาท 81.59 ลา้นบาท 
และ 64.47 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 58.17 58.58 และ 46.62 ของรายไดร้วมตามลาํดับ โดยในปี 2560 ลดลงจาํนวน 
14.07 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 14.71 และในปี 2561 ลดลงจาํนวน 17.13 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 20.99 เมื�อเทียบ
กบัตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารในปี 2559 และ 2560 ตามลาํดบั ปัจจยัหลกัของการลดลงมาจากประสิทธิภาพใน
การควบคมุการเพิ�มจาํนวนพนกังานขาย และการติดตามยอดขายเฉลี�ยต่อพนกังานขายรายบคุคลของบรษิัทฯ 

สาํหรบังวด 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารจาํนวน 33.97 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 43.24 ของรายไดร้วม เพิ�มขึ �นจาํนวน 1.95 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 6.09 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2561
ปัจจยัหลกัมาจากตน้ทนุค่า Commission Agent ที�สงูขึ �น ซึ�งมาจากช่องทาง ASN Prompt จาํนวน 1.76 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2559 - 2561 จาํนวน 34.01 ลา้นบาท 45.29 ลา้นบาท และ 44.54 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 20.68 32.52 และ 32.21 ของรายไดร้วมตามลาํดบั โดยในปี 2560 เพิ�มขึ �นจาํนวน 11.28 ลา้น
บาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 33.18 เมื�อเทียบกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2559 ปัจจยัหลกัมาจากค่าพฒันาระบบ อปุกรณ์
และพื �นที� จาํนวน 5.97 ลา้นบาท การปรบัปรุงรายการรายไดค้่าบรกิารอื�นเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหาร จาํนวน 3.20 ลา้น
บาท ในไตรมาสที� 3/2560 ซึ�งเป็นรายการปรบัปรุงเฉพาะครั�งเดียว และจากการเพิ�มขึ �นของจาํนวนพนกังานเพื�อสนบัสนนุ
ธุรกิจการใหบ้ริการสินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคล และการปรบัฐานเงินเดือนรายปี ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายพนักงานเพิ�มขึ �น 
1.26 ลา้นบาท 

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2561 ลดลงจาํนวน 0.75 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.65 เมื�อเทียบกับ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2560 ปัจจยัหลกัมาจากค่าใชจ้่ายค่าวิชาชีพ ค่าที�ปรกึษา และค่าใชจ้่ายอื�นที�ลดลง 

สาํหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จาํนวน 24.18 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
30.78 ของรายไดร้วม เพิ�มขึ �นจาํนวน 2.22 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 10.12 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2561 ปัจจยั
หลักมาจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพื�อรองรบัในธุรกิจใหบ้ริการจับคู่สินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคล และค่าใชจ้่ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์ไดเ้งิน ดอทคอม เพิ�มขึ �นจาํนวน 1.19  ลา้นบาท และ 0.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมถึงผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงการกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรบัลกูจา้งซึ�งทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ �นไป
ใหม้ีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั จาํนวน 0.40 ลา้นบาท 
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ิธทสุรไาํก  

 ปีนใธิทุสรไาํกีม ฯทัษิรบมุลก 2559 - 2561  นวนาํจ 27.84  ทาบนาล 8.74  ะลแ ทาบนาล 22.13  ทาบนาล นป็เดิค

ะลยอร  16.93 6.27 และ 16.00  ปีนใยดโ บัดาํลมาตมวรดไยารงอข 2560 นวนาํจงลดล  19.10  ะลยอรงลดลอรืห ทาบนาล

68.61 2559 

 

 ปีนใธิทุสรไาํกบัรหาํส 2561 13.39 ทาบนาล  153.25 

ป  2560 

าระลแ มอคทอด นิงเดไ กาจลคคุบบักลคคุบงาวหะร

 

  ดวงบัรหาํส 6 เดือน ป  2562 ฯทัษิรบมุลก  นวนาํจ ธิทุสรไาํกีม  16.01 ทาบนาล  ะลยอรนป็เดิค  20.38 ของรายได

รวม  7.83 95.85 2561 ดไยารกาจามกัลหยัจจปั

วัตบัรป งูส ยาจชใาค  

� งอลคพาภส  

ดสนิงเสแะรกบง  ป  2559 ป  2560 ป  2561 
งวด 6 นอืดเ  

ป  2562 

( )มวรนิงเรากบง  ทาบนาล  ทาบนาล  ทาบนาล  ทาบนาล  

ามดไธิทุสดสนิงเ  ( นางนินเาํดมรรกจิกนใ )ปไชใ  27.21 3.04 12.23 (0.59) 

ามดไธิทุสดสนิงเ  ( นุทงลมรรกจิกนใ )ปไชใ  (181.72) 23.65 (13.59) (18.54) 

ามดไธิทุสดสนิงเ  ( นิงเาหดัจมรรกจิกนใ )ปไชใ  161.51 (24.00) (7.99) 0.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพิมขนึ 

( ิธทสุ )งลดล  

7.00 2.69 (9.35) (19.13) 

ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ  ดวงนตนัว ณ  50.43 57.43 60.13 50.78 

ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ  ณ วนัสินงวด 57.43 60.13 50.78 31.64 

 

ในป 2559  นวนาํจ ดวงนตนัว ณ ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเีม ฯทัษิรบมุลก 50.43 สแะรกีมยดโ ทาบนาล

 นวนาํจ นางนินเาํดมรรกจิกกาจามดไธิทุสดสนิงเ 27.21  นวนาํจ นุทงลมรรกจิกนใปไชใธิทุสดสนิงเสแะรก ทาบนาล

181.72 วน 170.00 ดสนิงเสแะรกีมะลแ ทาบนาล

นวนาํจ นิงเาหดัจมรรกจิกกาจามดไธิทุส  161.51 

 นวนาํจ 180.00  นวนาํจลผนปันิงเยาจรากีมะลแ ทาบนาล 11.00 ทาบนาล  ฯทัษิรบมุลกหใลผงส  มีเงินสดและรายการ

นัว ณ ดสนิงเาทเบยีทเ 57.43 ทาบนาล  



                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                             

 านห 47 

ในป 2560  นวนาํจ ดวงนตนัว ณ ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเีม ฯทัษิรบมุลก 57.43 สแะรกีมยดโ ทาบนาล

 นวนาํจ นางนินเาํดมรรกจิกกาจามดไธิทุสดสนิงเ 3.04  นวนาํจ นุทงลมรรกจิกกาจามดไธิทุสดสนิงเสแะรก ทาบนาล 23.65 

ิงเนป็เญหในวสยดโ ทาบนาล 117.60 

64.92  31.00 

นวนาํจ นิงเาหดัจมรรกจิกนใปไชใธิทุสดสนิงเสแะรกีมะลแ ทาบนาล  24.00 มุลกหใลผงส ลผนปันิงเยาจรากกาจ ทาบนาล

ฯทัษิรบ  60.13 ทาบนาล  

ในป 2561 ฯทัษิรบมุลก   นวนาํจ ดวงนตนัว ณ ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเีม 60.13 สแะรกีมยดโ ทาบนาล

 นวนาํจ นางนินเาํดมรรกจิกกาจามดไธิทุสดสนิงเ 12.23  นวนาํจ นุทงลมรรกจิกนใปไชใธิทุสดสนิงเสแะรก ทาบนาล 13.59 

 นวนาํจ วายะยะรมืยูกหใรากบัรหาํสปไชใดสนิงเนป็เญหในวสยดโ ทาบนาล 192.18 

วายะยะรมืยูกหในิงเ   นวนาํจ 87.28  83.02 

นวนาํจ นิงเาหดัจมรรกจิกนใปไชใธิทุสดสนิงเสแะรกีมะลแ ทาบนาล  7.99 หใลผงส ลผนปันิงเยาจรากกาจ ทาบนาล มุลก

ฯทัษิรบ  50.78 าบนาล ท 

 ดวงบัรหาํส 6  ปี นอืดเ 2562 ฯทัษิรบมุลก   นวนาํจ ดวงนตนัว ณ ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเีม 50.78 นาล

 นวนาํจ นางนินเาํดมรรกจิกนใปไชใธิทุสดสนิงเสแะรกีมยดโ ทาบ 0.59  นุทงลมรรกจิกนใปไชใธิทุสดสนิงเสแะรก ทาบนาล

 นวนาํจ 18.54 ากนใปไชใดสนิงเนป็เญหในวสยดโ ทาบนาล  นวนาํจ วายะยะรมืยูกหใร 152.84 ทาบนาล   

วายะยะรมืยูกหในิงเนืคะราํชบัร   นวนาํจ 125.90 ทาบนาล   11.42 ทาบนาล   ฯทัษิรบมุลก  

หใลผงส นิงเาหดัจมรรกจิกนใธิทุสดสนิงเสแะรกีมมไ ฯทัษิรบมุลก  มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินส

 นวนาํจ 31.64 ทาบนาล  

 


