สงิทสีง มาดวย 4

รายงานความเหน็ของทีปรกึ ษาทางก ารเงนิอสิระ
เกี ยวก บัก ารรับความชวยเหลอืทางก ารเงนิจาก บคุคลทีเกี ยวโยงก นั

ของ

บรษิัท เอเอสเอน็ โบรก เก อร จาํก ดั (มหาชน)

เสนอ

ผูถอืหนุของ บริษัท เอเอสเอน็ โบรก เก อร จาํก ดั (มหาชน)

จดัทาํโดย

บรษิัท พรเีมยี ม พลสั แอดไวเซอรี เซอรวสิเซส จาํก ดั
2 ตลุาคม 2562

สารบญ
ั
หนา
บทสรุ ปผูบรหิาร (Executive Summary)

5

1. ลกัษณะรายการ

9

2.
2.1 ความสมเหตสุมผลและประโยชนของรายการตอบรษิทัจดทะเบยีน

13

2.2 ขอดี และขอดอยในการเขาทาํรายการ

15

2.3 ขอดี และขอดอยในการไมเขาทาํรายการ

19

2.4 ขอดี

20

บคุคลภายนอก
3.

22

4.

26

5.

30

2 ตลุาคม 2562
เรือง
บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร  จาํกดั (มหาชน)
ผถู ือหนุ บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร  จาํกดั (มหาชน)

เรยีน

ตาม

9/2562

กนัยายน 2562 ไดมีมติอนมุตัิ

การเขาทาํรายการ

27

รบัความชวยเหลือทางการเงนิของ
1/2562

บรษิทัฯ จาก

(“นายธวชัชยั เลิศรุงเรือง”) ในวงเงินกยู ืมจาํนวนไมเกนิ 300 ลานบาท วตัถปุระสง
โดยมีอตัรา
ย

(Fixed Rate) รอยละ 6 ตอปี ระยะเวลากยู มื 3 ป และไมมีหลกัประกนัแตอยางใด
เป นผบู รหิารและ/

หรือกรรมการ รวมถึงเป็ นผถู ือหนุ รายใหญของบรษิทัฯ สดัสวนรอยละ 43.75
21/2551
ทาํรายการ

31 สงิหาคม 2551

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแหง
2546

19 พฤศจิกายน 2546
มลูคารายการจาํนวน 53.931/ ลานบาท หรอืคดิเป็ นรอยละ 21.33
มีตวัตนสทุธิตามงบการเงนิรวมของกลมุบรษิทัฯ
มีตวัตนสทุธิของกลมุ บริษัทฯ
มากกวา 20 ลานบาท

30 มิถนุายน 2562

30 มิถุนายน 2562 เทากับ 252.85
บริษัทฯ

เผย

มีขนาดรายการ
การทาํรายการตอตลาดหลกัทรพัย แหง

3 ใน 4
โดยไม

1/

คาํนวณจากการประมาณการเบิกถอนเงินกู สงูสดุจาํนวน 300 ลานบาทและกาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 3 ปี นับจากวนัเบิกถอนเงินกู อตัรา
6

1 ธ.ค. 2562

53.93 ลานบาท และในกรณี

ของการเขาทาํรายการ

หนา 1

พจิารณาอนมุตักิารทาํรายการ
คณะกรรมการบริษัท ได

ง ใ ห  บ ร ิ ษั ท

ปรกึษาทางการเงินอิสระ” หรือ “
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย  (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจากบริษัทฯ ใหทาํ
มเห็

บรษิทัฯ ไดแจงตอตลาดหลกัทรพัยฯ
แลวจากผสู อบบญ
ั ชรีบัอนญ
ุ าต
รบัความ

และถกูตองตามความเป็ นจรงิ ในการใหคว
สามารถรับรองหรือ รับประกั น หรือ

/หรือ
ผถู ือหนุ ได 
ตรงกบัขอความในตนฉบบัภาษาไทยให
ยดึถือขอความในตนฉบบัภาษาไทยเป็ นหลกั

หนา 2

ดยคาํนงึถึงประโยชนของผถู ือ

ขอมลูดงักลาวขางตนไมถกูตอง และ /หรือไมเป นจริง และ/

หนา 3

คาํนิยาม
“บรษิทัฯ” หรอื “ASN”
“ASNL”
“ไดเงนิ ดอทคอม”
“บรษิทัยอย”
“ก ลุมบรษิทัฯ”

บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร  จาํกดั (มหาชน)
บรษิทั เอเอสเอน็ ไลฟ โบรกเกอร  จาํกดั
บรษิทั ไดเงนิ ดอทคอม จาํกดั
บรษิทั เอเอสเอน็ ไลฟ โบรกเกอร  จาํกดั และ บรษิทั ไดเงนิ ดอทคอม จาํกดั
บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร  จาํกดั (มหาชน) บรษิทั เอเอสเอน็ ไลฟ โบรกเกอร  จาํกดั
และ บรษิทั ไดเงนิ ดอทคอม จาํกดั

“ทีปรึก ษาทางการเงินอิสระ” หรอื
“พรีเมียม พลัส แอดไวเซอรี”
“NTA”
“ธุรกิจสินเชือสวนบุคคลทีมี
ทะเบยีนรถเป็ นประก นั”
“สาํนกั งานก .ล.ต.”
“ตลาดหลกั ทรัพยฯ”
“บุคคลทีเกียวโยงกัน”

“ผูถือหุน รายใหญ”

Net Tangible Asset)
ทะเบยีนรถเป็ นประกนั
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย
(1) ผบู รหิาร

ความสมัพนัธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบี
ตร
(2)
บรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัยอย
(ก) ผบู รหิาร
(ข) ผถู ือหนุ รายใหญ
(ค) ผมู อีาํนาจควบคมุ
(
นาจควบคมุ
(
ความหมายตามมาตรา 258 ของพระราชบญ
ั ญตัหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
พ.ศ. 2535
(“พ.ร.บ.หลกัทรพัย” )
การแทนหรอือยภูายใตอทิธิพลของ
(3)
บคุคลตาม (1) ถงึ (2) ตอการตดัสนิใจการกาํหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการ
ดาํเนนิงานอยางมนียัสาํคญ
ั
ผถู ือหนุ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในนิติบคุคลใดเกินกวารอยละ 10 ของจาํนวน
10
หมายถงึ บุ

50
50
หนา 4

บทสรุ ปผูบริหาร (Executive Summary)
9/2562

27

กนัยายน 2562
1/2562
ไมเกิน 300 ลานบาท
โดยมีอตัรา
(Fixed Rate) รอยละ 6 ตอปี ระยะเวลากยู มื 3 ปี และไมมหีลกัประกนัแตอยางใด
ผบู รหิารและ/
หรือกรรมการ รวมถึงเป็ นผถู ือหนุ รายใหญของบรษิทัฯ สดัสวนรอยละ 43.75
รายการรบัความชวยเหลอืทางการเงนิ ตามประกาศคณะกรรมการ

21/2551

31 สงิหาคม 2551
2546
19 พฤศจิกายน 2546
53.931/ ลานบาท หรอืคดิเป็ นรอยละ 21.33
มีตวัตนสทุธิตามงบการเงนิรวมของกลมุบรษิทัฯ
มีตวัตนสทุธิของกลมุ บริษัทฯ

30 มิถนุายน 2562

30 มิถุนายน 2562 เทากับ 252.85

มากกวา 20 ลาน
3 ใน 4

พจิารณาอนมุตักิารทาํรายการ

1/

คาํนวณจากการประมาณการเบิกถอนเงินกู สงูสดุจาํนวน 300 ลานบาทและกาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 3 ปี นับจากวนัเบิกถอนเงินกู อตัรา
6

1 ธ.ค. 2562

53.93 ลานบาท

สดุของการเขาทาํรายการ

หนา 5

” หรือ “
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย  (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจากบริษัทฯ ใหทาํ
ช
สาํหรบัวตัถปุระสงคของการ

เขาทาํรายการฯ

โยงกนัไปใช

น

ไดรบัใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจแลว ปั จจุบนับริษัทฯ

ฯ นบัไดวาเป นการ

หลกัเดมิ คอื ธรุกจินายหนาประกนัวนิาศภยั และนายหนาประกนัชวีติ
ไดพิจารณา ถึง
15

นทนุทางการเงนิรอยละ

9

6
จากการ

2.5

มีตนทนุคาใชจายในการดาํเนนิธรุกจิ

3-5 ตอป
คงเหลอืประมาณรอยละ 4-6

จงึมคีวามเหน็วา วตัถปุระสงคในการเขา
ใน

มคีวามสมเหตสุมผล

ขอดีของการทาํรายการ
1) บรษิทัฯ มเีงนิทนุเพยีงพอในการขยายธรุกจิ
2)
3)
4) มภีาระและ/

ทนุ

ขอดอยของการทาํรายการ
1)
2)
3)
4)
หนา 6

ขอดขีองการไมเขาทาํรายการ
- ไมมี –
ขอดอยของการไมเขาทาํรายการ
1) บรษิทัฯ
2) บรษิทัฯ มเีงนิทนุไมเพยีงพอในการขยายธรุกจิและอาจทาํใหสญ
ู เสยีโอกาสในการขยายธรุกจิ
3)
ขอดขีองการเขาทาํรายการกบับคุคลภายนอก
ขอดอยของการเขาทาํรายการกบับคุคลภายนอก
1)
ฯ

2)

ไมมีการกยู ืมจากสถาบนัการเงิน หรือแห ลงเงินกยู ืมใด รวมถึงยงัไมมีนโยบายในการระดมทนุ
เงินจาก
สถาบนัการเงนิ และกรณีออกและเสนอขายหนุ กู
-

ก รณ ีกูยืม เงินจา ก สถ า บ นักา รเงิน :
ประเภทเงินกยู ืม แบบม ีระย ะเวลา (MLR) พบวา จา กขอม ลูของธ นา ค า รแหงประเทศ ไทย ณ 16 กนัย า ย น 2562
อตั รา
MLR ของ ธ นา ค า รพา ณ ิชยขนา ดใ หญ  5 แหงอยใู นชวงประม า ณ รอย ละ 6.03-6.60 ตอป และของ
6.50-8.47
6.28 และ 7.26 ตอป
MLR
5 แหง ในชวง
2552 - ก.ค.2562)
6.05
10
7.29 ตอปี

-

กรณ ีออกและเสนอขา ย หนุ กู :
และเสนอขายในป 2562

Credit Rating) ทาํ ใ หเป็ นขอจาํ กดั
6.77% ตอปี

หนา 7

1-2

3

ป
AAA ถึง BB (รา ย ละเอีย ด หนา 24)

ารประกอบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ

6

จากการพจิารณาเปรยีบเทยีบขางตน
21-24)

ผานการออกและเสนอขายหนุ กู จึงยงัไมสามารถประมาณการไดแนชดัถึงจาํนวนเงินทนุ ระยะเวลา
6 ตอป เป น

มคีวามเหมาะสม


6

ตลาดในชวงระยะเวลา 3
ตนทนุทางการเงนิได 
 บรษิทัฯ ไมตองมี

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5

15
20 – 28



อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไดรบัการอนุมตัิใหรบัความชวยเหลือทางการเงินจากบุคค
บรษิัทฯ มี
Debt to Equity Ratio)
อนาคต

หนา 8

กนั อยางไรกต็าม การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนุ
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงไดอยางเหมาะสม

หนา 9

1. ลกั ษณะรายก าร
ดาํรงตาํแหนงเป็ นผบู รหิาร
บรษิทัฯจะเขาทาํรายการรบัความชวยเหลอืทางการเงนิจากนายธวชัชยั เลศิรุงเรื
และ/หรือกรรมการ รวมถึงเป็ นผูถือหุนรายใหญของบรษิัทฯ เป็ นจาํนวนเงินไมเกิน 300 ลานบาท
เงินทนุหมนุเวยีนในการประกอบธรุกิ
1.1 วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
1/2562 ของบรษิัทฯ
27 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติอนมุตัิการเขาทาํรายการ ดงักลาว และภาย

ไดรบั

จากหนวยงานกาํกบัและดแูล
1.2 ลัก ษณะโดยทัวไปของรายการและสรุ ปเงือนไขสําคัญ
บรษิัทฯ จะเขาทาํรายการรบัความชวยเหลือทางการเงินจากนายธวชัชยั เลิศรุงเรือง
โดยจะกเู งนิจาํนวนไมเกนิ 300
วงเงนิกยู มื

: เงนิกยู มืจาํนวนไมเกนิ 300 ลานบาท
:

ระยะเวลาการกยู มื

(Fixed Rate) รอยละ 6 ตอปี

: 3 ป
:

3 เดอืน

การชาํระเงนิตน

:

หลกัประกนั

: บรษิทัฯ ไมตองวางหลกัประกนั

การเบกิใชเงนิกู

: บรษิทัฯ จะทยอยเบกิใชเงนิกจู าํนวนไมเกนิ 50 ลานบาท/เดอืน

ในกรณีผดินดัชาํระ
ประเภทรายการ

ชาํระตามสญ
ั ญา

:

15

:

1.3 วตัถปุระสงคก ารทาํรายก าร
และเงิน ทุน หมุนเวีย นในการประกอบธุ รกิจ
โดยปั จจบุนับรษิัทฯ อยูระหวางการดาํเนินการ

จากหนวยงาน

คาดวาจะไดรบัใบอนญ
ุ าตประมาณ เดอืนพฤศจกิายน 2562

หนา 10

1.4 คูสัญญาทีเกียวของและความสัมพันธก บั บริษัทฯ
ผใู หความชวยเหลอืทางการเงนิ
ความสมัพนัธกบับรษิทัฯ

ผรู บัความชวยเหลอืทางการเงนิ

: นายธวชัชยั เลศิรุงเรอืง
: - ดาํรงตาํแหนงเป็ น
ประธานกรรมการ
- ผถู ือหนุ รายใหญของบรษิทัฯ จาํนวน 56,875,100 หนุ คดิเป็ นรอยละ 43.75
(
9 กรกฎาคม 2562)
: บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร  จาํกดั (มหาชน)

1.5 มูลคารวมและเกณฑทใี ชก าํ หนดมูลคารวมของรายการ
1.5.1 ขนาดรายการทีเกียวโยงกันในครังนี

งวดที

จาํนวนเงิน (บาท)

อตัราดอกเบียตอปี (%)

วันทีเบิก ถอนเงินกู*

วันทีชาํ ระคืน

1
2
3
4
5
6
รวมเงินกู
รวมดอกเบียจาย

50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
300,000,000
53,932,831

6%
6%
6%
6%
6%
6%

1 ธ.ค. 62
1 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
1 ม.ี ค. 63
1 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63

30 พ.ย. 65
31 ธ.ค. 65
31 ม.ค. 66
28 ก.พ. 66
31 ม.ี ค. 66
30 เม.ย. 66

หมายเหตุ : *

เทากบั 53,932,831 บาท
1.5.2 รายการทีเกียวโยงกันทีเกิดขึนระหวาง 6 เดือนกอนวันทีมีก ารตกลงเขาทํารายการซึงเกิดจากบุคคล
เดียวกัน หรือผูทเี กียวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
- ไมมี –
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รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
1.5.3 ขนาดรายการทีเ� กี�ยวโยงกันทัง� หมด
มูลค่ารวมของขนาดรายการทัง� หมดเท่ากับ 53.93 ล้านบาท
การคํานวนมูลค่าสินทรัพย์ทม�ี ตี ัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) อ้างอิงงบการเงินรวม
ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562
รายการ

มูลค่า (บาท)

สินทรัพย์รวม

316,153,000

หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(15,010,000)

หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(1,462,000)

หัก หนีส� ินรวม

(46,830,000)

มูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ (NTA)

252,851,000

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในจํานวน 300 ล้านบาท ถือเป็ นรายการที�เกี�ยวโยงกัน
ตามประกาศที�เกี�ยวข้อง โดยมูลค่าของขนาดรายการเท่ากับ จํานวน 53.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.33 ของมูลค่า
สินทรัพย์ท�ีมีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) ของกลุ่มบริษัทฯตามงบการเงินรวมสอบทานไตรมาสที� 2 ปี 2562
สิน� สุด ณ วันที� 30 มิถนุ ายน 2562 และเมื�อพิจารณาเกณฑ์ของขนาดรายการภายใต้เงื�อนไขในประกาศเรื�องรายการที�เกี�ยว
โยงกัน รายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ดังนั�น บริษัทฯ มีหน้าที�ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเกี�ยวกับ การทํา
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ต้องขออนุมตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าวจากที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยต้องแต่งตัง� ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อขอ
อนุมตั ิการเข้าทํารายการด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง� หมดของผูถ้ ือหุน้ ที�มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที�มีส่วนได้เสีย
1.6 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลทีเ� กี�ยวโยงกันในการตกลงเข้าทํารายการทีเ� กี�ยวโยงกัน
การเข้าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที�เกี�ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตาม
ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยบุคคลที�เกี�ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
มีรายละเอียด ดังนี �

รายชื�อ*
1. นายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง

การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ลักษณะส่วนได้เสีย
และ/หรือความสัมพันธ์
จํานวนหุ้น (หุน้ ) สัดส่วนร้อยละ
56,875,100
43.75
 ป ร ะ ธ า น เ จ้ า หน้ า ที� บริ หา ร แ ละ
ประธานกรรมการ
 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ
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รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
รายชื�อ*
2. นางจารุทรรศ เลิศรุง่ เรือง
3. นายเลิศชัย เลิศรุง่ เรือง
4. นางสาวพัชรา เลิศรุง่ เรือง
5. นางสาวบุณณดา เลิศรุง่ เรือง

ลักษณะส่วนได้เสีย
และ/หรือความสัมพันธ์
 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ
 มารดาของของนายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง
 ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
 น้องชายนายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง
 ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
 พี�สาวนายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง
 ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
 น้องสาวนายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง
รวม

การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
จํานวนหุ้น (หุน้ ) สัดส่วนร้อยละ
19,999,000
15.38
674,000

0.52

593,200

0.46

495,800

0.38

78,637,100

60.49

หมายเหตุ : *ข้อมูลจากบัญชีรายชื�อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที� 9 กรกฎาคม 2562

บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินในครัง� นี �
1.7 การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในทีป� ระชุมคณะกรรมการของกรรมการทีม� ีส่วนได้เสีย
กรรมการที�มีส่วนได้เสียตามข้อ 1.6 (นายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที�ประชุม
คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว
1.8 เงือ� นไขทีอ� าจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
- ไม่มี –
1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการตกลงเข้าทํารายการทีเ� กี�ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัท (ซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงเหตุผลและประโยชน์สงู สุดแล้ว มีมติเห็น
ว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็ นรายการที�สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื�อ ที�บริษัทฯ จะได้
นําไปใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี � ในการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินครัง� นี � บริษัทฯ ได้รบั อัตราดอกเบีย� ตํ�ากว่าอัตราดอกเบีย� ตลาด ณ ปั จจุบนั
จึงมีมติเห็นชอบการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมี
อัตราดอกเบีย� ร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลากูย้ ืม 3 ปี และให้นาํ เสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที�1/2562 ของบริษัทฯเพื�อ
พิจารณาและอนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษทั ทีแ� ตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1.9
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที�มีความเห็นแตกต่าง
หรือ งดออกเสียง
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2. ความเห็นทีป� รึกษาทางการเงิน
2.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษทั จดทะเบียน
เนื�องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต ซึ�ง ที�ผ่านมาบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และไม่เคยประสบปั ญหาด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด ทําให้บริษัทฯ ไม่มีความ
จําเป็ นต้องหาแหล่งเงินทุนอื�นเพื�อมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี แม้บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที�เพียงพอต่อการ
ดําเนินธุรกิจ แต่ก็เพียงพอสําหรับธุรกิจที�ดาํ เนินอยู่ในปั จจุบันเท่านั�น หากมีความจําเป็ นต้องขยายธุรกิจหรือต้องใช้เงิน
ลงทุนเพิ�ม บริษัทฯ จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ�มเติมเพื�อขยายธุรกิจต่อไป ประกอบกับเมื�อพิจารณางบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทฯ ตัง� แต่ปี 2559 เป็ นต้นมา จะพบว่า ผลการดําเนินงานของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ที�
ผ่านมานัน� มีการเติบโตที�ค่อนข้างจํากัด ดังนัน� ฝ่ ายบริหารจึงได้พยายามที�จะศึกษาความเป็ นไปได้ของธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง
กับบริษัทฯ เพื�อขยายธุรกิจและผลักดันให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื�องในอนาคต
ตามมติ ท�ี ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั�ง ที� 6/2562 วัน ที� 23 กรกฎาคม 2562 และครั�ง ที� 8/2562 วัน ที� 21
สิงหาคม 2562 ได้อนุมตั ิแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับประเภท
สินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน สําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับที�มิใช่สถาบันการเงิน นับได้
ว่าเป็ นธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีรูปแบบที�ครบวงจรและ
ประกอบด้วยหลายธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง อันเป็ นแนวทางหนึ�งที�จะช่วยผลักดันให้ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตไป
อย่างต่อเนื�องในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลที�ได้รบั จากผูบ้ ริหารของบริษัทฯ พบว่า แผนการลงทุนและขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ในช่วงปี 2563-ปี 2565 เป็ นดังนี �
 บริษัทฯ มีแผนงานที�จะขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน โดยเบือ� งต้นมีเงิน
ลงทุนจํานวน 300 ล้านบาท ซึ�งปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างขัน� ตอนการยื�นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวจากหน่วยงานกํากับและดูแล ซึ�งคาดว่าจะได้รบั ใบอนุญาตในเดือน พฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ดี
แม้ธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน จะเป็ นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ แต่ผบู้ ริหารมีความเชื�อมั�น
ว่าจะสามารถนําประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending (ในนามบจก.ได้เงิน ดอทคอม)
และทรัพยากรที�มีอยู่ของบริษัทฯ มาใช้สนับสนุนในการประกอบธุรกิจดังกล่าว เพื�อให้เป็ นไปตามแผนงานที�
กําหนดไว้ได้
 สําหรับการยื�นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกันนัน� ได้กาํ หนด
คุณสมบัติผยู้ �ืนขอรับใบอนุญาต คือ 1) เป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 2) มีทุน
จดทะเบียนซึ�งชําระแล้วไม่ต�าํ กว่า 50 ล้านบาท และ 3) กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของ
บริษัทผูย้ �ืนคําขออนุญาต ต้องไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้า ม โดยผูบ้ ริหารบริษัทฯ มีความเชื�อมั�นว่า บริษัทฯ จะ
ได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าว ประกอบกับที�ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาคุณสมบัติขา้ งต้นแล้ว พบว่า
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รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ท�ีกาํ หนด จึงคาดว่าน่าจะได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าว อย่างไรก็ดี การ
เข้าทํารายการครัง� นีจ� ะเกิดขึน� ภายหลังจากที�บริษัทฯ ได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว
 สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะทยอยนําเงินทุนจํานวน 300 ล้านบาท ดังกล่าว ไปให้สินเชื�อส่วน
บุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน โดยจะกําหนดอัตราดอกเบีย� ที�คิดกับลูกค้าในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมอื�น) และระยะเวลาให้สินเชื�อแก่ลกู ค้าเฉลี�ยสูงสุดไม่เกิน 36 งวด
 สําหรับแผนธุรกิจ คาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เฉพาะดอกเบีย� ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี ในขณะที�มีตน้ ทุนทาง
การเงินร้อยละ 6 ต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบั ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย� ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี (ทัง� นีย� งั ไม่
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมอื�นๆ จากการให้สินเชื�ออีกประมาณร้อยละ 2.5 ของเงินให้สินเชื�อในแต่ละครัง� )
นอกจากนีม� ีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุร กิจอีกส่วนหนึ�งประมาณร้อยละ 3-5 ต่อปี ส่งผลทําให้บริษัทฯ
ได้รบั ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย� ซึ�งหักค่าใช้จ่ายขัน� ต้นของการดําเนินธุรกิจนีค� งเหลือประมาณร้อยละ 6-4
ต่อปี
ทั�ง นี � แผนการลงทุน และขยายธุ ร กิ จ ดังกล่ า ว ส่ ง ผลให้บ ริษั ท ฯ มี ค วามจํา เป็ น ต้อ งใช้เงิ น ลงทุน และเงิ นทุน
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการอย่างต่อเนื�อง โดยผูบ้ ริหารบริษัทฯ คาดว่า เงินทุนที�จะใช้ในครัง� นี � มาจากกระแสเงินสด
ภายในบริษัทฯ และเงินทุนจากภายนอก ทัง� นี � เนื�องจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ นัน� ไม่เพียงพอกับการที�จะนําไปใช้
เป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจใหม่ พิจารณาจากงบการเงินรวม ตามตารางด้านล่าง ดังนี �
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท
งวด 6 เดือนปี 2562

รายได้

164.46

139.29

138.28

78.57

กําไรสุทธิ

27.84

8.74

22.13

16.01

กระแสเงินสด ณ วันสิน� งวด

57.43

60.13

50.78

31.64

รายการ

ซึ�งที�ผ่านมาผูบ้ ริหารได้พิจารณาการระดมทุนโดยวิธีการอื�น เช่น
-

การกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน เนื�องจากที�ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มี ประวัติสินเชื�อกับสถาบันการเงินใดมาก่อน
ประกอบกับวัตถุประสงค์การกูเ้ งินครัง� นี � เพื�อไปลงทุนในธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน
ซึ�ง นับได้ว่า เป็ นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ อีกทั�ง เมื�อพิจารณางบการเงิน รวมของบริษัทฯ จึงยังไม่สามารถ
ประมาณการได้แน่ชัดถึงจํานวนเงินทุน อัตราดอกเบีย� ที�จะได้รบั รวมถึงหลักประกันที�ตอ้ งใช้คาํ� ประกัน
สินเชื�อด้วย

-

การออกและเสนอขายหุน้ กู้ เนื�องจากบริษัทฯ ไม่เคยระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จึงยังไม่
สามารถประมาณการได้แน่ชดั ถึงจํานวนเงินทุน และอัตราดอกเบีย� ที�จะได้รบั หรือการตอบรับจากนักลงทุน

-

การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ�มทุน แม้จะเป็ นแนวทางหนึ�งในการระดมทุนของบริษัทฯ แต่ปัจจุบัน
บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการดําเนินการดังกล่าว
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รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
ดังนั�นที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง� ที� 9/2562 ซึ�งประชุมเมื�อ วันที� 27 กันยายน 2562 มีมติให้นาํ เสนอที�
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื�อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทาารเงินกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
ภายใต้วงเงินกูย้ ืมจํานวนไม่เกิน 300 ล้านบาท กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน โดยกําหนดให้ทยอยเบิกใช้เงินกูด้ งั กล่าวได้จาํ นวน
ไม่ เ กิ น 50 ล้า นบาท/เดือน อัต ราดอกเบี ย� ร้อยละ 6 ต่ อ ปี และกํา หนดระยะเวลาชําระคืน เงิน กู้ 3 ปี โดยไม่มีการวาง
หลักประกัน เพื�อใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน
ด้วยความจําเป็ นทางธุรกิจที�ตอ้ งขยายธุรกิจให้ได้ตามแผนธุรกิจที�กาํ หนดไว้ ประกอบเงื�อนไขและข้อจํากัดของ
บริษัทฯ ที�กล่าวมาข้างต้น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการเข้าทํารายการฯ ในครัง� นี � มีความ
สมเหตุสมผล
เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการการเข้าทํารายการกับไม่ทาํ รายการ
2.2 ข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทํารายการ
ข้อดีในการเข้าทํารายการ
1) บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับขยายธุรกิจ
เนื�องจากบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุนเพื�อขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มที ะเบียนรถเป็ นประกัน
ภายหลังจากที�บริษัทฯ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว (คาดว่าภายในเดือน พฤศจิกายน 2562) ดังนัน�
การรับการความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันครัง� นี � จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนที�เพียงพอในการ
ดําเนินการตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างโอกาสในการเติบโตให้แก่บริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ มี
รายได้จากการประกอบธุรกิจเพิ�มขึน� อีกหนึ�งช่องทาง นับได้ว่าเป็ นการกระจายความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ด้วย
2) ช่วยลดความเสี�ยงจากการจัดหาหรือการระดมทุนโดยวิธีการอื�นไม่ได้ตามเป้าหมายที�วางไว้
เนื�องจากการจัดหาหรือการระดมทุนโดยวิธีการอื�น เช่น การขอสินเชื�อจากสถาบันการเงิน การออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ�มทุน หรือการออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั� มีปัจจัยแวดล้อมที�อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้
ตามเป้าหมายที�วางไว้ และ/หรืออาจมีตน้ ทุนทางการเงินที�สงู เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ ณ วันที�ระดมทุน ในกรณีท�ีสภาวะตลาด ณ วันที�บริษัทฯมีความประสงค์ท�ีจะระดมทุนมีการ
เปลี�ยนแปลงไปหรือมีเหตุการณ์ใดที�อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
อาจส่งผลต่อความเชื�อมั�นของผูบ้ ริโภคและ/หรือนักลงทุน และอาจส่งผลให้ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ�มทุน อัตรา
ดอกเบีย� ของหุน้ กู/้ เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินรวมถึงจํานวนเงินที�คาดว่าจะได้รบั จากการระดมทุนในอนาคตอาจ
ไม่ได้ตามเป้าหมายที�วางไว้ การมีเงินกูย้ ืมจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันจึงจะช่วยลดความเสี�ยงจากการไม่สามารถขยาย
ธุรกิจได้ตามแผนธุรกิจที�วางไว้ได้
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รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
3) เงื�อนไขการกูย้ ืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบันการเงิน
การเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น มีเงื�อนไขผ่อนปรนกว่าสถาบันการเงิน เนื�องจากสามารถ
ทยอยเบิกใช้เงินกูไ้ ด้ตามแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเบิกใช้เงินกูไ้ ด้จาํ นวนไม่เกิน 50 ล้านบาท/เดือน ไม่มี
การวางหลักประกันใดๆ ให้แก่บคุ คลที�เกี�ยวโยงกัน และไม่คิดค่าธรรมเนียมอื�นใด ตลอดจนระยะเวลาในการชําระคืน
เงินกูน้ นั� สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับที�จะได้จากการขยายธุรกิจดังที�กล่าวมาข้างต้น ทําให้บริษัทฯ มีความคล่องตัว
ในการกูย้ ืมเงิน
4) มีภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องตํ�ากว่าการระดมทุนวิธีการอื�น
การเข้าทํารายการมีค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาหรือการระดมทุนที�ต�าํ กว่า โดยรายละเอียดภาระ
และ/หรือค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาทุนหรือการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ แสดงดังตาราง
ภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายทีเ� กี�ยวข้อง

รูปแบบการจัดหาทุนหรือการระดมทุน
1) การกูย้ ืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
2) การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน






ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และอนุมตั ิการเข้าทํารายการ
ค่าที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ และค่าที�ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี)
อาจต้องมีหลักทรัพย์เพื�อคํา� ประกันการกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื�อ
(Front End Fee) ซึ�ง เป็ น ต้น ทุ น ทางการเงิ น ที� ผู้กู้ต้อ งจ่ า ยชํา ระให้แ ก่
สถาบัน การเงิ น ในกรณี ที� สิ น เชื� อ ได้ร ับ การอนุมัติ โดยค่ า ธรรมเนี ย ม
ดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์ข นาดใหญ่ 5 แห่ง อยู่ที�ประมาณไม่เ กิ น
ร้อยละ 0.50 – 5.00 ของวงเงินสินเชื�อ*
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าอากรแสตมป์ สํา หรับการจดจํา นอง
หลั ก ประกั น เมื� อ มี ก ารจดจํ า นองที� ดิ น และสิ� ง ปลู ก สร้ า งไว้ เ ป็ น
หลักประกันกับธนาคาร โดยกรมที�ดินจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ของ
มูลค่าจํานอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 ค่าปรับยกเลิกการใช้วงเงิน (Cancellation Fee) ซึ�งธนาคารอาจเรียกใน
กรณี ที� ผู้กู้แ จ้ง ยกเลิ ก วงเงิ น โดยค่ า ธรรมเนี ย มดัง กล่ า วของธนาคาร
พาณิ ชย์ข นาดใหญ่ 5 แห่ง อยู่ที�ประมาณไม่เกินร้อ ยละ 3 ของวงเงิน
สินเชื�อที�แจ้งยกเลิก*
 ค่าธรรมเนียมผูกพันหนี � (Commitment Fee) ซึ�งธนาคารอาจเรียกเก็บใน
กรณีที�ผกู้ ไู้ ด้รบั อนุมตั ิวงเงินกูแ้ ต่ไม่มีการเบิกใช้ตามระยะเวลาที�ตกลงกัน
ตามจํานวนเงินกูท้ ี�ยงั ไม่ได้เบิกใช้ภายในระยะเวลาที�กาํ หนด

หมายเหตุ : * อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนการเปิ ดเผยข้อมูล เรื�องอัตรา
ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบเฉพาะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง คือ
ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ณ วันที� 16 กันยายน 2562
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ภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายทีเ� กี�ยวข้อง

รูปแบบการจัดหาทุนหรือการระดมทุน
3) การออกและเสนอขายหุน้ กู้

 ค่าธรรมเนียมจัดการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Fee) ซึ�งคิดเป็ น
มูลค่าที�เสนอขายและเงื�อนไขการจัดจําหน่ายแต่ละคราว
 ค่าที�ปรึกษากฎหมายและค่าที�ปรึกษาทางการเงิน
 ค่าธรรมเนียมในการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ (Credit Rating)
 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูแ้ ละค่าธรรมเนียมในการยื�น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี �
 ค่าประชาสัมพันธ์และการตลาด
 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุน้ กู้ ค่าธรรมเนียมการ
แต่งตั�งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหุ้นกู้ในตลาด
รอง ค่าจัดพิมพ์หนังสือชีช� วน ใบจองซือ� หุน้ กู้ และใบหุน้ กู้ เป็ นต้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายบางรายการอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ขึน� อยู่กับลักษณะของหุ้นกูท้ ี�ออก
เงื�อนไขการกระจายหุน้ และข้อกําหนดของผูล้ งทุนที�ตอ้ งการลงทุนในหุน้ กู้

4) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�ม  ค่ า ตอบแทนแก่ บ ริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ซ�ึง เป็ น ตัว แทนในการรับ จองซื อ� หุ้น
ทุน
สามัญเพิ�มทุน
 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื�ออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ�มทุน
 ค่าที�ปรึกษาทางการเงินและค่าที�ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี)

ข้อด้อยในการเข้าทํารายการ
1) พึ�งพิงบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในฐานะเจ้าหนีร� ายใหญ่
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในครัง� นี � จะทําให้บริษัทฯ มีเจ้าหนีร� ายใหญ่เป็ นบุคคล
ที�เกี�ยวโยงกัน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษั ทฯ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส� ินรวม 46.83 ล้านบาท
โดยหากบริษัทฯ ได้รบั การอนุมัติให้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในครัง� นี � จะทําให้ มีเงิน
กูย้ ืมจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันจํานวน 300.00 ล้านบาท และหนีส� ินรวมเพิ�มขึน� เป็ น 346.83 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 86.50 ของหนีส� ินรวมของบริษัท ดังนัน� การเข้าทํารายการครัง� นีจ� ะทําให้บริษัทฯ พึ�งพิงบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
2) ความเสี�ยงจากการที�ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที�คาดการณ์ไว้
วัตถุประสงค์ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงในครัง� นีน� นั� บริษัทฯ จะนําเงินทุนดังกล่าว
ไปลงทุนในธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ซึ�งเป็ นธุรกิจใหม่ ของบริษัทฯ ทําให้มีความเสี�ยงที�ผล
ประกอบการจะไม่เป็ นไปตามที�คาดการณ์ไว้ อีกทั�งธุรกิจดังกล่าวมีทงั� ผูป้ ระกอบการรายเดิมและผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ท�ีให้ความสนใจในการลงทุน ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันที�ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี แม้ธุรกิจดังกล่าวจะ
เป็ นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ แต่เนื�องจากผู้บริหารสามารถนําประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจ Peer to Peer
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Lending (ในนาม บจก.ได้เงิน ดอทคอม) ประกอบกับสามารถใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ของบริษัทฯ มาสนับสนุนในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ ทางผูบ้ ริหารจึงมีความเชื�อมั�นว่าจะสามารถดําเนินงานได้ตามแผนงานที�กาํ หนดไว้
3) อัตราส่วนหนีส� ินต่อทุนของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึน�
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีส� ินต่อทุนเท่ากับ 0.17 เท่า (โดยมี
หนีส� ินรวม 46.83 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 269.32 ล้านบาท) ซึ�งหากบริษัทฯ เข้าทํารายการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในครัง� นี � จะทําให้ บริษัทฯ มีหนีส� ินรวมเพิ�มขึน� เป็ น 346.83 ล้านบาท
ส่งผลให้อัตราส่วนหนีส� ินต่อทุน ปรับตัวสูงขึน� เป็ นประมาณ 1.29 เท่า ซึ�ง เป็ นสัดส่วนที�ไม่สูงสําหรับภาพรวมของ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต
4) ความเสี�ยงที�บริษัทฯ ไม่สามารถชําระคืนหนีไ� ด้เมื�อสิน� สุดสัญญา
กรณีท�ีบริษัทฯ ไม่สามารถชําระหนีค� ืนเงินต้นและดอกเบีย� ให้แก่ผูใ้ ห้กไู้ ด้ ณ วันสิน� สุดสัญญา บริษัทฯ มีความ
เสี�ยงที�จะถูกเรียกร้องให้ชาํ ระดอกเบีย� ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี (อัตราดอกเบีย� ผิดนัด) นับจากวันที�ผิดนัดหรือผิด
สัญญา ดังนัน� บริษัทฯ อาจต้องมีการพิจารณาในการดําเนินการดังนี �
 ขอขยายระยะเวลาการชํา ระคื น เงิ น กู้ยื ม จํา นวนดัง กล่ า วนี �อ อกไป ซึ� ง บริ ษั ท ฯ จะต้อ งดํา เนิ น การตาม
หลักเกณฑ์ท�เี กี�ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
 จัดหาสินเชื�อจากสถาบันการเงินเพื�อนํามาจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืม หรือ
 ดําเนินการเพิ�มทุนเพื�อนํามาจ่ายชําระคืนหนี �
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการจ่ายชําระคืนเงินกูด้ ังกล่าวเมื�อครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับตัง� แต่วนั เบิกถอน
เงินกูแ้ ต่ละคราว ทัง� นีเ� นื�องจากตามแผนธุรกิจสําหรับ ธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน นัน� บริษัทฯ
กําหนดเงื�อนไขระยะเวลาให้สินเชื�อแก่ลกู ค้าเฉลี�ย สูงสุดไม่เกิน 36 งวด ซึ�งก็สอดคล้องกับระยะเวลาเงินกูท้ �ีได้รบั ใน
ครัง� นี � เพื�อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวสามารถชําระหนี �ในครัง� นี � ประกอบกับบริษัทฯ
ยังมีทางเลือกในการระดมทุนอื�น เช่น การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ละหุน้ สามัญเพิม�
ทุน เป็ นต้น เพื�อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการจ่ายชําระคืนหนี � ดังนัน� ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงเห็นว่าบริษัทฯ น่าจะ
มีความสามารถในการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมได้ภายในระยะเวลาที�กาํ หนด

หน้า 19

รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
2.3 ข้อดีและข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ
ข้อดีในการไม่เข้าทํารายการ
- ไม่มี ข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ
1) บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจที�ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ
จากผลการดําเนินงานที�ผ่านมา แม้บริษัทฯจะมีผลประกอบการที�มีกาํ ไรในช่วงปี 2559 - ไตรมาสที� 2 ปี 2562 แต่
ก็อยู่ในระดับที�เหมาะสมกับขนาดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ประกอบกับที�ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้มีการกูย้ ืมเงินจากสถาบัน
การเงินใดมาก่อน ดังนัน� คาดว่าการขอวงเงินสินเชื�อใหม่ของบริษัทฯ กับสถาบันการเงินนัน� อาจจะต้องใช้หลักทรัพย์
คํา� ประกัน ในขณะที�ทรัพย์สินถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื�องมือ เครื�องใช้และอุปกรณ์
ต่างๆ ซึ�งไม่สามารถนําไปใช้เป็ นหลักทรัพย์คาํ� ประกันได้ ทําให้บริษัทฯ อาจจะต้องใช้เงินฝาก/เงินสดในการคํา�
ประกันเท่านัน� หรือสถาบันการเงินอาจร้องขอให้มีบุคคลคํา� ประกันวงเงินสินเชื�อ จึงทําให้คาดว่าเงื�อนไขที�จะได้รบั
จากสถาบันการเงินไม่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั ซึ�งสอดคล้องกับข้อมูลที�ท�ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ
2) บริษัทฯ มีเงินทุนไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจและอาจทําให้สญ
ู เสียโอกาสในการขยายธุรกิจ
ในกรณีท�ีบริษัทฯไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื�นในการขยายธุรกิจได้ อาจทําให้บริษัทฯ มีเงินทุนไม่เพียงพอที�จะ
ขยายธุรกิจให้บริการสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน หรืออาจต้องเลื�อนระยะเวลาในการขยายธุรกิจ
ออกไปก่อนซึ�งส่งผลทําให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต
3) ความเสี�ยงในการจัดหาเงินทุนหรือระดมทุน
บริษัทฯ อาจมีความเสี�ยงในการจัดหาหรือระดมเงินทุนจํานวน 300 ล้านบาท โดยวิธีการอื�น เช่น การกูย้ ืมเงินจาก
สถาบันการเงิน หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื�อนําเงินทุนดังกล่าวมาใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ดี
การจัดหาหรือการระดมทุนโดยวิธีการอื�นมีขนั� ตอนการดําเนินการและใช้ระยะเวลามากกว่า ตลอดจน ภาระและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายที�ค่อนข้างสูง เพื�อให้ได้มาซึ�งเงินทุนในการขยายธุรกิจ
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รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
2.4 ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการทํารายการกับบุคคลทีเ� กี�ยวโยงกัน และบุคคลภายนอก
ข้อดีของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ� กี�ยวโยงกัน
- เงื�อนไข และวงเงินในการกูย้ ืมเงินที�บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิได้
เนื�องจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันเป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการ และ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
43.75 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (ณ 9 กรกฎาคม 2562) ดังนัน� บุคคลที�เกี�ยวโยงกันมีความเข้าใจในเรื�องธุรกิจ
และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี อีกทัง� ยังมีความมุ่งหวังที�จะให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและสามารถขยายธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื�อง ทําให้เงื�อนไขและวงเงินการกูย้ ืมมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติได้ เป็ นไปเพื�อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในฐานะผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ ด้วยเช่นกัน
ข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ� กี�ยวโยงกัน
- อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการพึง� พิงบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
เนื� อ งจากบุ ค คลที� เ กี� ย วโยงกั น เป็ น ทั� ง ผู้บ ริ ห าร กรรมการ และผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ อาจใช้อ ํา นาจควบคุ ม
คณะกรรมการหรือฝ่ ายบริหาร ให้ใช้เงินกูจ้ ากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันฯ มากกว่าที�จะใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินหรือจาก
แหล่งอื�น ในกรณีท�มี ีเงื�อนไขที�ดีกว่า เพื�อให้บคุ คลที�เกี�ยวโยงกันได้รบั ผลประโยชน์จากดอกเบีย� เงินกูย้ ืม
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง� หมดจํานวน 4 ท่านจากกรรมการบริษัททัง� หมด
7 ท่าน โดยเป็ นกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ซึ�งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบกับมีกรรมการที�มีความรูท้ างด้าน
บัญชีและการเงิน รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจด้วย ซึ�งมีหน้าที�พิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกัน ทําให้สามารถลดความเสี�ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวที�อาจเกิดขึน� ได้
ข้อดีของการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก
- บริษัทฯ ไม่ตอ้ งพึง� พิงบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในฐานะเจ้าหนีร� ายใหญ่
บริษัทฯ ไม่ตอ้ งพึ�งพิงบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในฐานะเจ้าหนีร� ายใหญ่ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ 30 มิถนุ ายน
2562 บริษัทฯ มีหนีส� ินรวม 46.83 ล้านบาท ซึ�งหากได้รบั อนุมตั ิในครัง� นีจ� ะทําให้บริษัทฯ มีเงินกูย้ ืมจากบุคคลที�เกี�ยว
โยงกันจํานวน 300 ล้านบาท ทําให้เป็ นเจ้าหนีร� ายใหญ่ของบริษัท

หน้า 21

รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
ข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคลภายนอก
- วงเงินที�ได้รบั อาจไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจ
เนื�องจากผลการดําเนินงานที�ผ่านมา สะท้อนเพียงผลการดําเนินงานเฉพาะธุรกิจเดิมที�มีอยู่เท่านัน� ซึ�งกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงานเพียงพอเฉพาะให้บริษทั ฯ มีสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจปั จจุบนั เท่านัน� อย่างไรก็ดี
หากบริษัทฯ มีความจําเป็ นจะต้องขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ จะต้องใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอก ซึ�งหากขอวงเงิน
สินเชื�อกับสถาบันการเงินใหม่นนั� วงเงินกูท้ �ีได้รบั อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในการขยายธุรกิจตามแผนงานที�
บริษัทฯ ได้กาํ หนดไว้
- เงื�อนไขที�ได้รบั อาจไม่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ
เนื�องจากผลการดําเนินงานในปัจจุบนั ของบริษัทฯ สะท้อนภาพผลการดําเนินงานของธุรกิจในปั จจุบนั เท่านัน� ซึง�
อาจไม่เพียงพอที�จะรองรับการขยายธุรกิจใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่หลักทรัพย์ใดที�สถาบันการเงินยอมรับให้เป็ น
หลักประกันในสัญญาเงินกู้ จึงอาจส่งผลกับบริษัทฯ เมื�อดําเนินการขอสินเชื�อไป
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รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
3. ความเหมาะสมของราคาและเงือ� นไขของรายการ
3.1 ความเหมาะสมของราคาของรายการ
ในการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบีย� ในการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันในครัง� นี � ทางที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้ จํากัดในการเปรียบเทียบความเป็ นธรรมของราคา เนื�องจาก
ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกูย้ ืมใด รวมถึงยังไม่มีนโยบายในการระดมทุนผ่านการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ�มทุนและหุน้ กู้ ดังนั�น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับ ต้นทุน
ทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื�นๆ ที�มีความเป็ นไปได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนี �
1) อัตราดอกเบีย� และ/หรือต้นทุนทางการเงินสําคัญกรณีกยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน
2) อัตราดอกเบีย� และ/หรือต้นทุนทางการเงินสําคัญกรณีออกและเสนอขายหุน้ กู้
ทั�ง นี �ท�ี ป รึก ษาทางการเงิน อิ สระไม่ ไ ด้เ ปรี ยบเที ย บความเหมาะสมของราคาในการเข้าทํา รายการกับ กรณี ท�ี บ ริษัทฯ
ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน จึงเป็ นข้อจํากัดให้ท�ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้ มูลไม่เพียงพอที�จะ
สามารถนํามาเปรียบเทียบความเป็ นธรรมของราคาจากผลของการเพิ�มทุนกับการเข้าทํารายการในครัง� นีไ� ด้
รายละเอียดการเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินทัง� 2 กรณี แสดงไว้ดงั นี �
1) อัตราดอกเบีย� และ/หรือต้นทุนทางการเงินสําคัญกรณีกยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน
การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเป็ นแนวทางหนึ�งในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ดังนั�นในการพิจารณาความ
เหมาะสมของอัตราดอกเบีย� ในการเข้าทํารายการครัง� นี � ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย� ที�
บริษัทฯ อาจจะต้องจ่ายชําระในกรณี ท�ีบริษัทฯ กู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิน ทั�งนี � โดยทั�วไปการคิดอัตราดอกเบีย�
สําหรับวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจะอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย� ลูกค้ารายใหญ่ชนั� ดี ประเภทเงินกูย้ ืมแบบมีระยะเวลา (MLR)
โดยรายละเอียดของอัตราดอกเบีย� MLR ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปได้ดงั นี �
ตารางแสดงอัตราดอกเบีย� ลูกค้ารายใหญ่ชนั� ดี ประเภทเงินกูย้ ืมแบบมีระยะเวลา(MLR) ณ 16 กันยายน 2562
อัตราดอกเบีย� MLR
อัตราดอกเบีย� เฉลี�ย MLR
ธนาคาร
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
6.03 - 6.60
6.28
1. ธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง
2. ธนาคารอืน� ๆ

6.50 - 8.47

7.26

* ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ที�มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากตารางอัตราดอกเบีย� ข้างต้น พบว่า อัตราดอกเบีย� MLR ของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง อยู่ในช่วง
ประมาณร้อยละ 6.03 – 6.60 ต่อปี และ อัตราดอกเบีย� MLR ของธนาคารอื�นๆ อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 6.50 – 8.47 ต่อ
ปี หรือคิดเป็ นอัตราดอกเบีย� เฉลี�ยร้อยละ 6.28 ต่อปี และ 7.26 ต่อปี ตามลําดับ โดยอัตราดอกเบีย� ในการเข้าทํารายการ
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รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
ครัง� นีอ� ยู่ท�ีรอ้ ยละ 6 ต่อปี ซึ�งตํ�ากว่าอัตราดอกเบีย� เฉลี�ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง อยู่ท�ีรอ้ ยละ 0.28 ต่อปี
(MLR-0.28%) โดยการคิดส่วนลดหรือส่วนเพิ�มจากอัตราดอกเบีย� MLR ของธนาคารให้แก่ผกู้ แู้ ต่ละรายจะขึน� อยู่กบั หลาย
ปั จจัย เช่น ความสามารถในการชําระหนีข� องผู้กู้ วัตถุประสงค์การใช้เงิน หลักประกันเงินกู้ ขนาดของวงเงินกู้ และ
ระยะเวลาการกูย้ ืม เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบีย� เงินกูส้ ถาบันการเงินเป็ นดอกเบีย� แบบลอยตัว ซึ�งมีโอกาสตํ�ากว่าหรือสูงกว่าอัตราดอกเบีย�
ในการเข้าทํารายการในครัง� นีท� �ี กาํ หนดคงที�รอ้ ยละ 6 ต่อปี ขึน� อยู่กับอัตราดอกเบีย� MLR ที�มีการปรับตัวขึน� และลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยการกําหนดอัตราดอกเบีย� คงที�นั�น จะทําให้บริษัทฯ มีตน้ ทุนเงินทุนในครัง� นีท� �ี
แน่นอนและสามารถช่วยลดความเสี�ยงของบริษัทฯ จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย� ตลาดในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าด้วย
โดยอ้างอิงข้อมูลในอดีตจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า อัตราดอกเบีย� MLR เฉลี�ยของธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ 5 แห่ง ย้อนหลัง 10 ปี ตัง� แต่ ก.ค. 2552 – ก.ค. 2562 มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดอยู่ท�ีรอ้ ยละ 6.05 ต่อปี และสูงสุดอยู่ท�ีรอ้ ยละ
7.29 ต่อปี (กราฟแสดงอัตราดอกเบีย� MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง ตามด้านล่าง)
กราฟแสดงอัตราดอกเบีย� MLR เฉลี�ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ย้อนหลัง 10 ปี ตั�งแต่ปี 2552-2562

ที�มา : ข้อมูลอัตราดอกเบีย� MLR จากธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี � ทางฝ่ ายบริหารแจ้งว่า ได้มีการสอบถามเพื�อขอสินเชื�อเบือ� งต้นของบริษัทฯ กับสถาบันการเงิน สําหรับ
วงเงินกูย้ ืมระยะยาวไม่เกิน 300 ล้านบาท เพื�อนํามาประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ระยะเวลา
กู้ 3 ปี นั�น ทางสถาบัน การเงิ น แจ้ง ในเบื อ� งต้น ว่า ดอกเบี ย� ที� ได้รับ อาจจะค่อ นข้างสู ง โดยอาจสูง กว่ า MLR (ไม่ ร วม
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื�อ) ประกอบกับจะต้องมีหลักทรัพย์คาํ� ประกันหรือบุคคลคํา� ประกันด้วย อย่างไรก็ดี อัตรา
ดอกเบีย� ดังกล่าวเป็ นการสอบถามในเบือ� งต้นของบริษัทฯ กับสถาบันการเงินเท่านัน� ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขไปใน
ภายหลังขึน� อยู่กบั การพิจารณากําหนดเงื�อนไขสุดท้ายของธนาคาร รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ ณ วันที�มีการขอรับวงเงินกู้
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2) อัตราดอกเบีย� และ/หรือต้นทุนทางการเงินสําคัญกรณีออกและเสนอขายหุน้ กู้
เนื�องจากบริษัทฯ ไม่เคยระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และยังไม่มีนโยบายในการดําเนินการดังกล่าว
ประกอบกับบริษัทฯ ไม่เคยมีการจัดอันดับความน่าเชื�อ (Credit Rating) แต่อย่างใด ทําให้เป็ นข้อจํากัดของที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย� กรณีนี � อย่างไรก็ดี ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาอัตราดอกเบีย�
ของหุน้ กูเ้ อกชนที�ออกและเสนอขายในปี 2562 (ข้อมูล Thaibma ณ วันที� 6 กันยายน 2562) ที�ไม่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื�อถือ ซึ�งประกอบไปด้วยที�มีหลักประกันและไม่มหี ลักประกันมาเปรียบเทียบในครัง� นี � โดยพบว่า มีหนุ้ กูท้ �อี อกและเสนอ
ขายจํานวน 49 หุ้นกู้ มีอัตราดอกเบีย� ตํ�าสุด -สูงสุดที�ระดับ 3.80% - 8.50% ต่อปี และมีอัตราดอกเบีย� เฉลี�ยอยู่ท�ีระดับ
6.77% ต่อปี สําหรับ อายุของหุ้นกู้ส่วนใหญ่ จะอยู่ท�ี เฉลี�ยประมาณ 1-2 ปี อย่างไรก็ดี ได้พิจารณาหุ้นกู้ท�ีมีระยะเวลา
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี (ซึ�งสอดคล้องกับระยะเวลากูเ้ งินในครัง� นี �) พบว่าหุน้ กูส้ ่วนใหญ่ท�ีมอี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
จะเป็ นหุน้ กูท้ �มี ีการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ โดยมีอนั ดับความน่าเชื�อถืออยู่ในช่วงระดับ AAA ถึง BB
อย่างไรก็ดี สําหรับหุน้ กูท้ �ีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�นาํ มาพิจารณาในครัง� นีน� ั�น ยังมีขอ้ จํากัดด้านความ
แตกต่างของลักษณะการประกอบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษัทที�นาํ มาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ
ซึ�งปั จจัยเหล่านีจ� ะสะท้อนออกมาเป็ นอันดับความน่าเชื�อถือ ด้วยเหตุนี � ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอัตราดอกเบีย�
ของหุน้ กูด้ งั กล่าวอาจไม่สามารถนํามาเทียบเคียงได้โดยตรงกับการเข้าทํารายการในครัง� นี � เนื�องจากบริษัทฯไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื�อถือ
สรุปความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระด้านความเหมาะสมของราคา
จากข้อมูลข้างต้นนัน� พบว่าในการจัดหาสินเชื�อด้วยวิธีการต่างๆ นัน� บริษัทฯ อาจมีโอกาสที�จะได้รบั อัตราดอกเบีย� ใน
อัตราที�สงู กว่าร้อยละ 6 ต่อปี ซึ�งเป็ นอัตราดอกเบีย� ในการเข้าทํารายการในครัง� นี � ทัง� นี � อัตราดอกเบีย� ดังกล่าวยังขึน� อยู่กบั
อัตราดอกเบีย� ตลาด ณ ขณะนั�น รวมถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ความเชื�อมั�นต่อสภาวะอุตสาหกรรม และฐานะ
การเงินของบริษัทฯ ณ วันที�ประสงค์จะระดมทุน ซึ�งยังคงมีความไม่แน่นอน อีกทัง� เนื�องจากกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยระดมทุน
ผ่านการออกและเสนอขายหุน้ กู้ จึงยังไม่สามารถประมาณการได้แน่ชดั ถึงจํานวนเงิ นทุน ระยะเวลา และอัตราดอกเบีย� ที�
จะได้รบั หรือการตอบรับจากนักลงทุน ดังนัน� ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอัตราดอกเบีย� ในการเข้าทํารายการครัง� นี �
ที�กาํ หนดอัตราคงที�ท�รี อ้ ยละ 6 ต่อปี เป็ นอัตราที�เหมาะสม โดยเป็ นอัตราดอกเบีย� ที�ต�าํ กว่าอัตราดอกเบีย� ที�บริษัทฯ อาจจะ
ได้รบั จากการระดมทุนโดยแนวทางอื�นๆ
3.2 ความเหมาะสมของเงือ� นไขของรายการ
ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็ นธรรมของเงื�อนไขในการเข้าทํารายการจากเงื�อนไขสําคัญที�เกี�ยวข้องกับ
การยืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน (รายละเอียดตามที�ปรากฏในส่วนที� 1 ข้อ 1.2 ของรายงานฉบับนี)� ซึ�งมีเงื�อนไขสําคัญ
ได้แก่
 การกําหนดอัตราดอกเบีย� ในอัตราคงที�รอ้ ยละ 6 ต่อปี โดยสามารถทยอยเบิกถอนเงินกูไ้ ด้ครัง� ละไม่เกิน 50 ล้าน
บาท/เดือน คาดว่าจะเริ�มเบิกถอนเงินกูค้ รัง� แรกวันที� 1 ธันวาคม 2562
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 กรณีท�ีผูก้ ูผ้ ิดนัดหรือผิดสัญญา คิดอัตราดอกเบีย� ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันที�บริษัทฯ ผิดนัดหรือผิด
สัญญา
 การกําหนดระยะเวลาเงินกู้ 3 ปี นับจากวันที�เบิกถอนเงินกูใ้ ห้เป็ นวันครบกําหนดชําระเงินต้นนัน� ซึ�งเท่ากับว่ าผูใ้ ห้
กูไ้ ม่มีสิทธิเรียกคืนเงินกูก้ ่อนครบกําหนดชําระ
 ผูก้ ไู้ ม่ตอ้ งวางหลักทรัพย์เพื�อคํา� ประกันเงินกูย้ ืม
ทัง� นี � ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื�อนไขการกูย้ ืมเงินดังกล่าวข้างต้นนัน� มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เพราะ
เป็ นเงินทุนสําหรับใช้ในการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน อันจะทําให้เกิดการขยายตัวของ
ธุรกิจ และเอือ� ให้เกิดความคล่องตัวในดําเนินกิจการของบริษัทฯ เช่น
 การกําหนดอัตราดอกเบีย� คงที�อัตราร้อยละ 6 ต่อปี จะช่วยลดความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย�
ตลาดในช่วงระยะเวลา 3 ปี ขา้ งหน้า ซึ�งจะทําให้บริษัทฯ มีตน้ ทุนเงินทุนที�คงที�และทําให้สามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนทางการเงินได้
 บริษัทฯ ไม่ตอ้ งมีภาระในการจัดหาหลักทรัพย์เพื�อคํา� ประกันเงินกูย้ ืม
 อัตราดอกเบีย� ผิดนัดหรือผิดสัญญาเป็ นอัตราที�ต�าํ กว่ าอัตราดอกเบีย� ผิดนัดของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5
แห่ง ที�มีอตั ราอยู่ท�รี อ้ ยละ 20 – 28 ของยอดหนีผ� ิดนัดหรือยอดหนีค� า้ งชําระ (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที� 16 กันยายน 2562)
 ไม่มีการกําหนดเงื�อนไขซึ�งเป็ นการจํากัดสิทธิให้บริษัทฯ จัดหาหรือระดมทุนด้วยวิธีการอื�นใดในอนาคต ในกรณีท�ี
การจัดหาหรือการระดมทุนด้วยวิธีการอื�นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่าการกูย้ ืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยว
โยงกันในครัง� นี �
ดังนั�น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าเงื�อนไขการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน มี
ความเหมาะสม
จากเหตุผลที�กล่าวมาข้างต้น พรีเมี�ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี� ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ควรพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ จากบุคคลที�เกี�ยวโยง
กัน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิในการเข้าทํารายการในครัง� นี � อยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
โดยผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที�แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง� นีด� ว้ ย เพื�อใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงได้อย่างเหมาะสม
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4. สรุ ปความเห็นของทีป� รึกษาทางการเงินอิสระ
ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง� ที� 9/2562 เมื�อวันที� 27
กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอเรื�องการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกันด้านการรับความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัทฯ จากบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน ต่อที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2562 เพื�อพิจารณาอนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน (“นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง”) ในวงเงินกูย้ ืมจํานวนไม่เกิน 300 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื�อ
นําไปใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน โดยมีอัตรา
ดอกเบีย� คงที� (Fixed Rate) ร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลากูย้ ืม 3 ปี และไม่มีหลักประกันแต่อย่างใด
สําหรับวัตถุประสงค์ของการขออนุมตั ิเพื�อเข้าทํารายการฯ ในครัง� นี � เพื�อที�บริษัทฯ จะนําเงินกูจ้ ากบุคคลที�เกี�ยว
โยงกันไปใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ภายหลังจากที�บริษัทฯ
ได้รบั ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจแล้ว ซึ�งปั จจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างขั�นตอนการขอใบอนุญาตฯ นับได้ว่าเป็ นการ
ขยายธุรกิจเพิ�มเติมจากธุรกิจหลักเดิม คือ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต
ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึง ความจําเป็ นทางธุรกิจที�ตอ้ งขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจที�กาํ หนดไว้
ประกอบกับเงื�อนไขและข้อจํากัดของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาแผนธุรกิจของธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ น
ประกันในครัง� นี � คาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เฉพาะดอกเบีย� ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี ในขณะที�มีตน้ ทุนทางการเงินร้อยละ
6 ต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบั ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย� ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี (ทัง� นีย� งั ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมอื�นๆ
จากให้สินเชื�ออีกประมาณร้อยละ 2.5 ของเงินให้สินเชื�อในแต่ละครัง� ) นอกจากนีม� ีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจอีก
ส่วนหนึ�งประมาณร้อยละ 3-5 ต่อปี ส่งผลทําให้บริษัทฯ ได้รบั ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย� ซึ�งหักค่าใช้จ่ายขั�นต้นของการ
ดําเนินธุรกิจนีค� งเหลือประมาณร้อยละ 6-4 ต่อปี ด้วยเหตุผลที�กล่าวมาในข้างต้นจึงมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการเข้า
ทํารายการฯ เพื�อใช้เป็ นเงินทุนและเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ใน
ครัง� นี � มีความสมเหตุสมผล
เมื�อพิจารณาข้อดี ข้อด้อย จากการเข้าทํารายการและไม่เข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคล
ที�เกี�ยวโยงกัน สรุปได้ดงั นี �
ข้อดีของการทํารายการ
1) บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับขยายธุรกิจ
2) ช่วยลดความเสี�ยงจากการจัดหาหรือการระดมทุนโดยวิธีการอื�นไม่ได้ตามเป้าหมายที�วางไว้
3) เงื�อนไขการกูย้ ืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบันการเงิน
4) มีภาระและ/หรือค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องตํ�ากว่าการระดมทุนวิธีการอื�น
ข้อด้อยของการทํารายการ
1) พึ�งพิงบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในฐานะเจ้าหนีร� ายใหญ่
2) ความเสี�ยงจากการที�ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที�คาดการณ์ไว้
3) อัตราส่วนหนีส� ินต่อทุนของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึน�
หน้า 27
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4) ความเสี�ยงที�บริษัทฯ ไม่สามารถชําระคืนหนีไ� ด้เมื�อสิน� สุดสัญญา
ข้อดีของการไม่เข้าทํารายการ
-ไม่มีข้อด้อยของการไม่เข้าทํารายการ
1) บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจที�ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ ได้
2) บริษัทฯ มีเงินทุนไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจและอาจทําให้สญ
ู เสียโอกาสในการขยายธุรกิจ
3) ความเสี�ยงในการจัดหาเงินทุนหรือระดมทุน
ข้อดีของการเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน คือมีเงื�อนไขและวงเงินในการกูย้ ืมเงินที�บริษัทฯ สามารถ
ปฏิบตั ิได้และข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน คือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการพึ�งพิง
บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
ข้อดีของการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก คือ บริษัทฯ ไม่ตอ้ งพึ�งพิงบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในฐานะเจ้าหนีร� าย
ใหญ่ และข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก คือ 1)วงเงินที�ได้รบั อาจไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจ และ 2)
เงื�อนไขที�ได้รบั อาจไม่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ
สําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบีย� ในการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในครัง� นี � ทางที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้ จํากัดในการเปรียบเทียบความเป็ นธรรมของราคา
เนื�องจาก ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกูย้ ืมใด รวมถึงยังไม่มีนโยบายในการระดมทุน
ผ่านการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ�มทุนและหุน้ กู้ ดังนัน� ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาโดยการเปรียบเทียบ
กับต้นทุนทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื�นๆ ที� มีความเป็ นไปได้ของบริษัทฯ ในอนาคต ได้แก่ กรณีกูย้ ืมเงินจาก
สถาบันการเงิน และกรณีออกและเสนอขายหุน้ กู้ ดังนี �
- กรณีกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน : สําหรับวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจะอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย� ลูกค้ารายใหญ่ชน�ั ดี
ประเภทเงินกูย้ ืมแบบมีระยะเวลา (MLR) พบว่า จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 16 กันยายน 2562
อัตราดอกเบีย� MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 6.03-6.60 ต่อปี และของ
ธนาคารอื�นๆ อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 6.50-8.47 หรือคิดเป็ นอัตราดอกเบีย� เฉลี�ยร้อยละ 6.28 และ 7.26 ต่อปี
ตามลําดับ ประกอบกับหากพิจารณาอัตราดอกเบีย� MLR เฉลี�ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ในช่วง
10 ปี ท�ผี ่านมา (ก.ค. 2552 - ก.ค.2562) พบว่ามีอตั ราดอกเบีย� เฉลี�ยตํ�าสุดที�รอ้ ยละ 6.05 ต่อปี และสูงสูดที�รอ้ ยละ
7.29 ต่อปี
- กรณีออกและเสนอขายหุน้ กู้ : บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ (Credit Rating) ทําให้เป็ นข้อจํากัด
ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย� กรณีนี � อย่างไรก็ดี ได้พิจารณาข้อมูลหุน้ กูท้ �อี อก
และเสนอขายในปี 2562 ที�ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ พบว่ามีอตั ราดอกเบีย� เฉลี�ยอยู่ท�รี ะดับ 6.77% ต่อปี
โดยอายุเฉลี�ยของหุน้ กูส้ ่วนใหญ่อยู่ท�ีประมาณ 1-2 ปี ในขณะที�หากพิจารณาหุน้ กูท้ �ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 3
ปี (สอดคล้องกับระยะเวลากูเ้ งินในครัง� นี)� พบว่าหุน้ กูส้ ่วนใหญ่จะมีการจัดอันดับความน่าเชื�อถืออยู่ในระดับ
AAA ถึง BB (รายละเอียดหน้า 24) นอกจากนีย� งั มีขอ้ จํากัดในเรื�องของลักษณะการประกอบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ
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และฐานะทางการเงิน ที�จะสะท้อนออกมาเป็ นอันดับความน่าเชื�อถือของหุน้ กูด้ ว้ ย ด้วยเหตุนี � ที�ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงเห็นว่า อัตราดอกเบีย� ของหุน้ กูด้ งั กล่าวไม่สามารถนํามาเทียบเคียงได้โดยตรงกับการเข้าทํารายการ
ในครัง� นี �
จากการพิจารณาเปรียบเทียบข้างต้น บริษัทฯ อาจมีโอกาสที�จะได้รบั อัตราดอกเบีย� ในอัตราที�สงู กว่าร้อยละ 6
ต่อปี ซึ�งเป็ นอัตราดอกเบีย� ในการเข้าทํารายการในครัง� นี � ทัง� นี � อัตราดอกเบีย� ดังกล่าวยังขึน� อยู่กับอัตราดอกเบีย� ตลาด ณ
ขณะนัน� รวมถึงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ความเชื�อมั�นต่อสภาวะอุตสาหกรรม และฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที�
ประสงค์จะระดมทุน ซึ�งยังคงมีความไม่แน่นอน อีกทัง� เนื�องจากกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หุน้ กู้ จึงยังไม่สามารถประมาณการได้แน่ชดั ถึงจํานวนเงินทุน ระยะเวลา และอัตราดอกเบีย� ที�จะได้รบั หรือการตอบรับจาก
นักลงทุน ดังนัน� ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าอัตราดอกเบีย� ในการเข้าทํารายการครัง� นี � ที�กาํ หนดอัตราคงที�ท�รี อ้ ยละ
6 ต่อปี เป็ นอัตราที�เหมาะสม โดยเป็ นอัตราดอกเบีย� ที�ต�าํ กว่าอัตราดอกเบีย� ที�บริษัทฯ อาจจะได้รบั จากการระดมทุนโดย
แนวทางอื�นๆ
สําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของเงื�อนไขในการเข้าทํารายการ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่า เงื�อนไขการกูย้ ืมเงินดังกล่าวข้างต้นนัน� มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เนื�องจาก
 การกําหนดอัตราดอกเบีย� คงที�อัตราร้อยละ 6 ต่อปี จะช่วยลดความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย�
ตลาดในช่วงระยะเวลา 3 ปี ขา้ งหน้า ซึ�งจะทําให้บริษัทฯ มีตน้ ทุนเงินทุนที�คงที�และทําให้สามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนทางการเงินได้
 บริษัทฯ ไม่ตอ้ งมีภาระในการจัดหาหลักทรัพย์เพื�อคํา� ประกันเงินกูย้ ืม
 อัตราดอกเบีย� ผิดนัดหรือผิดสัญญาในครัง� นีเ� ท่ากับร้อยละ 15 ซึ�งเป็ นอัตราที�ต�าํ กว่าอัตราดอกเบีย� ผิดนัดของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ที�มีอตั ราอยู่ท�รี อ้ ยละ 20 – 28 ของยอดหนีผ� ิดนัดหรือยอดหนีค� า้ งชําระ
 ไม่มีการกําหนดเงื�อนไขซึ�งเป็ นการจํากัดสิทธิให้บริษัทฯ จัดหาหรือระดมทุนด้วยวิธีการอื�นใดในอนาคต ในกรณีท�ี
การจัดหาหรือการระดมทุนด้วยวิธีการอื�นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่าการกูย้ ืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยว
โยงกันในครัง� นี �
อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้รบั การอนุมตั ิให้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงในครัง� นี � จะส่งผลทําให้
บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีส� ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ปรับตัวสูงขึน� ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาแหล่งเงินทุน
ในอนาคต
จากเหตุผลที�กล่าวมาข้างต้น พรีเมี�ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี� ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ควรพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ จากบุคคลที�เกี�ยวโยง
กัน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิในการเข้าทํารายการในครัง� นี � อยู่ในดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
โดยผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที�แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง� นีด� ว้ ย เพื�อใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงได้อย่างเหมาะสม
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บริษัท พรีเมี�ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี� เซอร์วิสเซส จํากัด ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ทาํ หน้าที�
ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังที�ได้กล่าวมาแล้วด้วยความรอบคอบ และถูกต้องตามจรรยาบรรณเยี�ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นสําคัญ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรีเมี�ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี� เซอร์วิสเซส จํากัด

(นายไพฑูรย์ ธํารงกิตติคณ
ุ )
กรรมการบริษัท

(นางสาวญาณีรตั น์ เดชกูลพรศิร)ิ
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน

ติดต่อ : บริษัท พรีเมี�ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี� เซอร์วิสเซส จํากัด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-032-2155
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ข้อมูลทีส� าํ คัญ
1) ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการทีส� าํ คัญ
ปี 2548 : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตัง� มื�อวันที� 3 มิถนุ ายน 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.5
ล้านบาท โดยนายธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง และนางสาววรรณชนก วารุณประภา เพื�อดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้า
ประกันวินาศภัยให้กบั บริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ โดยมุ่งเน้นขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก
ปี 2550 : ผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯเข้าซือ� หุน้ ทัง� หมดของบริษัทนายหน้าประกันชีวิตแห่งหนึ�งและเปลี�ยนชื�อเป็ น บริษัท เอเอส
เอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“ASNL”) เพื�อดําเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต
ปี 2551 : บริษัทฯเพิ�มทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจาก 1.5 ล้านบาท เป็ น 2.0 ล้านบาท เพื�อให้บริษัทฯมีคณ
ุ สมบัติ
ทางด้านทุน จดทะเบี ยนสอดคล้อ งตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ปี 2554 : บริษัทฯได้รว่ มมือกับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ�ง (Partner) ในการจัดหาและบริหารข้อมูลลูกค้าเพื�อให้
บริษัทนําไปใช้ในการขายประกันรถยนต์
ปี 2556 : ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯได้ปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่มบริษัทฯดังนี �
 บริษัทฯมีการซือ� ทรัพย์สินและรับโอนผูบ้ ริหารและพนักงานจากบริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิรค์ จํากัด
(A2) ซึ�งเป็ นบริษัทที�เกี�ยวข้อง มาเป็ นผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท และที�ประชุมคณะกรรมการ
ของ A2 ได้มีมติท�จี ะไม่ประกอบธุรกิจที�แข่งขัน และ/หรือขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ใน
เดือนสิงหาคม 2556 โดย A2 ได้หยุดประกอบธุรกิจตัง� แต่เดือนเมษายน 2557 เป็ นต้นมา
 บริษัทฯได้เข้าซือ� หุน้ ของ ASNL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ทําให้
ASNL มีฐานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีนโยบายให้แต่ละบริษัทดําเนินธุรกิจคงเดิม กล่าวคือ
บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์เป็ นหลัก และ ASNL จะดําเนินธุรกิจ
นายหน้าประกันชีวิต
ปี 2558 :
บริษัทฯจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เมื�อวันที� 5 มิถุนายน 2558 และเปลี�ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที�ตราไว้จากเดิม 10 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.25 บาทต่อหุน้ รวมทั�งได้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก
2 ล้านบาท เป็ น 65 ล้านบาทเมื�อวันที� 25 มิถนุ ายน 2558
ปี 2559 :  ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง� ที� 2/2559 เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ า หุ้น ที� ต ราไว้จ ากเดิ ม 0.25 บาทต่ อ หุ้น เป็ น 0.50 บาทต่ อ หุ้น โดยมี ทุน จดทะเบี ย นจํานวน
65 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 130 ล้านบาท และบริษัทฯมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้วจํานวน
50 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 100 ล้านหุน้ ส่วนที�เหลือจํานวน 30 ล้านหุน้ เสนอขายให้กบั
ประชาชนทั�วไปครัง� แรก (IPO) ด้วยรหัสหลักทรัพย์ ASN เมื�อวันที� 12 พฤษภาคม 2559
 บริษัทฯได้จัดตัง� หน่วยธุรกิจ E-Commerce เพื�อพัฒนาธุรกิจทางด้านอินชัวร์เทค (Insurtech) เมื�อ
วันที� 1 เมษายน 2559 โดยได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์มประกันออนไลน์แบบครบวงจรโดยใช้ช�ือเครื�องหมาย
บริการว่า “อูห้ ”ู หรือ OOHOO เพื�อรุกตลาดประกันออนไลน์
 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง� ที� 9/2559 เมื�อวันที� 14 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิการจัดตัง� บริษทั
ย่อยอีก 1 บริษัท เพื�อพัฒนาธุรกิจทางด้า นฟิ นเทค (Fintech) คือบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด
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ประกอบกิจการเป็ นผูใ้ ห้บริการจับคู่ผูท้ �ี ตอ้ งการให้กูย้ ืมเงินกับผูท้ �ีตอ้ งการกูย้ ืมเงิน (Peer to Peer
Lending) ทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 0.80 ล้านหุน้ มูลค่าที�ตราไว้ หุน้ ละ 10
บาท โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วน 99.99%
ปี 2560 :  บริษัทฯจัดตัง� บริษัทย่อยคือ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด จดทะเบียนจัดตัง� เมื�อวันที� 19 มกราคม
2560
 บริษั ท ได้เ งิ น ดอทคอม จํา กัด ได้รับ การส่ งเสริม การลงทุนในกิ จการ ประเภทกิ จการให้บริการ
เทคโนโลยี (Digital Services) ประเภทย่อย บริการทางด้านดิจิทอล (Fintech) จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื�อวันที� 10 มีนาคม 2560
 สัญญาความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ�งในการจัดหาและบริหารฐานข้อมูลลูกค้า
ร่วมกันเพื�อให้บริษัทนําไปใช้ขายประกันภัยรถยนต์ได้สนิ � สุดลงเมื�อเดือน มิถนุ ายน 2560
 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง� ที� 5/2560 เมื�อวันที� 20 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิการเพิ�มทุน
จดทะเบียนในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด จาก 8 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท เพื�อรองรับการขยาย
งานธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื�อ
 ไตรมาสที� 4/2560 บริษัทฯได้เริ�มพัฒนาแพลตฟอร์มประกันออนไลน์สาํ หรับนายหน้าบุคคล โดยใช้
ชื�อแพลตฟอร์มว่า ASN PROMPT เพื�ออํานวยความสะดวกให้นายหน้าบุคคล ในการเปรียบเทียบ
และซือ� ประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ท�สี ะดวก รวดเร็ว และได้รบั ความคุม้ ครองตามเงื�อนไขกรมธรรม์
ทันที
ปี 2561 :  บริษัทฯผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013
จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institute : BSI) เมื�อวันที� 2 มีนาคม 2561
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้ความเห็นชอบ
แก่บริษัทสําหรับการขึน� ทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ เพื�อใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื�อง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
สําหรับแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ www.oohoo.io ตัง� แต่วนั ที� 23 มีนาคม 2561
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้ความเห็นชอบ
แก่บริษัท สําหรับการขึน� ทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศเพื�อใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื�องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย สําหรับแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ของนายหน้าบุคคล www.asnprompt.com ตัง� แต่
วันที� 30 สิงหาคม 2561
ปี 2562 :  ที� ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 8/2562 เมื� อ วัน ที� 21 สิ ง หาคม 2562 มี ม ติ อ นุมัติ ให้บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับประเภทสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็ นประกัน และให้
ยื�นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับประเภทสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็ น
ประกัน ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานภาครัฐอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
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2) โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
ณ วันที� 27 กันยายน 2562 บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ บริษัท เอเอส
เอ็น ไลฟ์ จํากัด และบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด โดยมีโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี �

3) ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจ ดังนี �
1. ธุรกิจการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง ดําเนินธุรกิจโดย
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที� ว00027/2548 โดยมุ่งเน้นการ
ขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก
2. ธุ รกิ จ การเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ประเภทการจั ดการให้มี การประกันภัย โดยตรง ดําเนินธุรกิจโดย
บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“ASNL”) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที� ช00003/2551
3. ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารจั บ คู่ สิ น เชื� อ ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ (Peer to Peer Lending) ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดย
บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด (“ได้เงิน ดอทคอม”)
ธุรกิจการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย
บริษัทฯ ได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ�งสามารถดําเนินการขายประกันวินาศ
ภัยประเภทต่างๆ ได้ ทัง� นี � บริษัทฯ มุ่งเน้นขายประกันภัยรถยนต์ โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี �
 การประกันภัยรถแบบภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)
เป็ นการประกันภัยรถที�กฎหมายให้เจ้าของรถซึ�งใช้หรือมีไว้เพื�อใช้ ต้องจัดให้มีการทําประกันความ
เสียหายสําหรับผูป้ ระสบภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 (เรียกโดยทั�วไปว่า “การทําประกันภัย พ.ร.บ.”) โดยมีวตั ถุประสงค์ดังนี �
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1. เพื�อคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที�ได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจาก
รถ โดยให้ได้รบั การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็ นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต
2. เป็ นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รบั ค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาล
ผูป้ ระสบภัยจากรถ
3. เป็ นสวัสดิการสงเคราะห์ท�รี ฐั มอบให้แก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผปู้ ระสบภัย
และครอบครัว
โดยปั จจุบนั บริษัทฯ เป็ นนายหน้าขายประกั นภัยรถยนต์ภาคบังคับที�เป็ นรถยนต์น� งั ไม่เกิน 7 คน และ
รถบรรทุกนํา� หนักไม่เกิน 3 ตัน (รถบรรทุกส่วนบุคคล) เป็ นหลัก ซึ�งมีอตั ราเบีย� ประกันภัยที�คงที� ในอัตรา 600 บาท
และ 900 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีอากร) ตามลําดับ
 การประกันภัยรถยนต์แบบภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
เป็ นการทําประกันภัยรถยนต์ดว้ ยความสมัครใจของเจ้าของรถ โดยกฎหมายไม่ได้บังคับให้เจ้าของ
รถยนต์ทาํ ประกันภัยประเภทนี � ปั จจุบนั การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังคงได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย
โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนายหน้าขายประภัยรถยนต์ภาคสมัครใจให้กับลูกค้าซึ�งเป็ นเจ้าของรถที�มีอายุใช้งาน
ตัง� แต่ 1 ปี ขึน� ไป เนื�องจากโดยปกติ เจ้าของรถยนต์ท�ีได้รบั ทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถป้ายแดง) จะทํากับบริษัท
ประกันวินาศภัยโดยตรงที�ศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์หรือบริษัทผูใ้ ห้บริการเช่าซือ� รถยนต์เป็ นผูจ้ ัดหาให้กับเจ้าของ
รถยนต์ดงั กล่าว
 การประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident)
บริษัทฯ เป็ นผูเ้ สนอขายประกันอุบตั ิเหตุและประกันสุขภาพให้กบั บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ�ง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะทําหน้าที�เก็บค่าเบีย� ประกันภัยจากลูกค้าแทนบริษัทฯ และบริษัท ฯ จะได้รบั ค่านายหน้า
ตามสัญญาที�ทาํ ไว้กบั บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว
ธุรกิจการเป็ นนายหน้าประกันชีวิต
ASNL ซึ�งเป็ นบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตประเภทต่างๆ ที�บริษัทประกันชีวิตซึ�งเป็ นคู่คา้ ของ
ASNL เป็ นผูก้ าํ หนดรูปแบบของกรมธรรม์ท�ีมีรูปแบบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีเงื�อนไขที�น่าสนใจ เหมาะสําหรับนายหน้า
ประกันชีวิตที�เป็ นนิติบุคคลที�ใช้พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ทั�งนี � บริษัทประกันชีวิตต้องนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื�อขออนุญาตในการออกรู ปแบบ
กรมธรรม์ท�ีใช้ในการขายผ่านทางโทรศัพท์ก่อนที�จะนําส่งต่อให้กับ ASNL ใช้อา้ งอิงในการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท์
โดยปั จจุบนั มีการนําเสนอกรมธรรม์ 2 แบบ ดังนี �
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 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
เป็ นประกันแบบสะสมทรัพย์ท�ีกาํ หนดให้มีการชําระเบีย� ประกันภัยเป็ นรายปี หรือรายเดือนภายในระยะเวลาการ
ชําระเบีย� ประกันภัย และมีระยะเวลาคุม้ ครองตามที�บริษัทประกันชีวิตกําหนด และลูกค้าสามารถได้รบั เงินคืน
ตามอัตราส่วนที�ระบุไว้ในกรมธรรม์จนถึงระยะเวลาสิน� สุดของกรมธรรม์ นอกจากนัน� ลูกค้ายังมีทางเลือกประกัน
สุขภาพเพิ�มเติมหรือประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) และประกันสุขภาพ
เป็ น แผนประกั น อุ บั ติ เ หตุ ที� ใ ห้ค วามคุ้ม ครองในกรณี ท�ี ลู ก ค้า ประสบอุ บั ติ เ หตุ เ ท่ า นั� น พร้อ มทั� ง ชดเชย
ค่ารักษาพยาบาลให้กบั ลูกค้า และแผนประกันสุขภาพ

ธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื�อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Peer to Peer Lending)
ได้เงิน ดอทคอม ซึ�งเป็ นบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจให้บริการเป็ นตัวกลางในการจับคู่ระหว่าง ผูท้ �ีสนใจให้กยู้ ืมเงิน
(“ผู้ให้กู้”) และผูท้ �ีมีความประสงค์จะกูย้ ืมเงิน (“ผู้ขอกู้”) ในลักษณะของการเป็ นช่องทางการสนับสนุนและให้ขอ้ มูลที�
เกี�ยวข้องในการทําธุรกรรม โดยผูใ้ ห้กูแ้ ละผูข้ อกูท้ �ีมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวจะต้องสมัครใช้บริการระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ํ า หรั บ ธุ ร กรรมสิ น เชื� อ ระหว่ า งบุ ค คลกั บ บุ ค คล ( Peer to Peer Lending) ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.daingern.com ซึ�งปั จจุบันเปิ ดให้บริการสําหรับผู้ขอกู้ท�ีตอ้ งการกูย้ ืมเงินในลักษณะสินเชื�อแบบมีหลักประกัน
ประเภทจํานําทะเบียนรถยนต์เท่านัน� เพื�อเป็ นการลดความเสี�ยงของผูใ้ ห้กแู้ ละได้เงิน ดอทคอม
โดย ได้เ งิ น ดอทคอม จะรับ พิ จ ารณารถยนต์ส่ ว นบุ ค คลทุ ก ประเภท ที� มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 15 ปี นั บ จากวัน ที�
ที�จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ยกเว้นรถยนต์ท�ใี ช้ในเชิงพาณิชย์ รถรับจ้าง และรถเช่านัน� ไม่สามารถนํามาขอสินเชื�อ
ได้ ผูข้ อสินเชื�อต้องมีอายุระหว่าง 21-65 ปี และมีช�อื เป็ นผูค้ รอบครองกรรมสิทธิ�รถยนต์เรียบร้อยแล้ว สําหรับรถยนต์ท�อี ยู่
ในสัญญาเช่าซือ� และรถยนต์ท�ียงั คงมีภาระผูกพัน จะได้รบั การพิจารณาเฉพาะในกรณีท�ีผ่อนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 70%
ของจํานวนงวด การอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิและจํานวนวงเงินขึน� อยู่กบั การประเมินความเสี�ยงของผูข้ อกูย้ ืม เช่น อาชีพ ที�อยู่
รายได้ และข้อมูลที�เกี� ยวข้องอื�นๆ และวิเคราะห์ขอ้ มูลรถยนต์ท�ีนาํ มาจํานําทะเบียน เช่น ยี�หอ้ รถ รุ่นรถ ปี รถ สภาพรถ
เป็ นต้น ทัง� นีเ� งื�อนไขการอนุมตั ิยงั คงเป็ นไปตามที� ได้เงิน ดอทคอม กําหนด ในส่วนพืน� ที�การให้บริการนัน� ครอบคลุมพืน� ที�
เขตกรุ งเทพ ปริมณฑล และพืน� ที�ในเขตต่างจังหวัด โดยในปี 2562 ได้เงิน ดอทคอม ได้เปิ ดให้บริการสําหรับผูข้ อกู้
ที�ตอ้ งการกูย้ ืมเงินครอบคลุมพืน� ที�ท�วั ประเทศทัง� หมด 66 จังหวัด
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือน ปี 2562
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

งวด 6 เดือน ปี 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้ค่าบริการ
1. รายได้ค่านายหน้า
- ประกันวินาศภัย

95.43

58.03%

73.46

52.74%

61.48

44.46%

32.72

41.64%

- ประกันชีวิต

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. รายได้ค่าบริการอืน�
- ประกันวินาศภัย

34.79

21.15%

30.60

21.97%

28.91

20.91%

14.02

17.84%

1.03

0.63%

0.49

0.35%

0.36

0.26%

0.17

0.22%

2.33

1.67%

10.46

7.56%

8.72

11.10%

- ประกันชีวิต
- บริการแพลตฟอร์ม1/
รวมรายได้ค่าบริการอืน�
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
รายได้อื�น 2/
รายได้รวม

35.82

21.78%

33.42

23.99%

39.73

28.73%

22.91

29.16%

161.48

98.19%

133.78

96.04%

121.59

87.93%

66.24

84.31%

2.98

1.81%

5.51

3.96%

16.69

12.07%

12.33

15.69%

138.28 100.00%

78.57

100.00%

164.46 100.00%

139.29 100.00%

หมายเหตุ 1/ รายได้ค่าบริการแพลตฟอร์ม เป็ นรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคลจาก บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด
2/
รายได้อื�น ประกอบด้วย กําไรจากการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า ดอกเบีย� รับจากเงินลงทุนในธุรกิจให้บริก ารสินเชื�อระหว่างบุคคล
กับคุ คล รายได้ค่าธรรมเนียมยกเลิกประกัน ดอกเบีย� รับ และรายได้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น

หน้า 37

รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
4) ผู้ถือหุน้ 10 รายแรก
รายชื�อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที� 9 กรกฎาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี �
ลําดับที�
1

ชื�อ-สกุล ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

กลุ่มนาย ธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง
1.1 นาย ธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง

56,875,100

43.75

1.2 นาง จารุทรรศ เลิศรุง่ เรือง

19,999,000

15.38

รวมกลุ่มนาย ธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง

76,874,100

59.13

2

นางสาว วรรณชนก วารุณประภา

18,400,000

14.15

3

นาย ลัทธสิทธิ� เลาหศิรวิ งศ์

4,850,000

3.73

4

นาย ธวัชชัย ชีวานนท์

3,275,000

2.52

5

นาย โกมล จีระวัฒนสุข

1,537,300

1.18

6

นาย สุรชัย เอีย� มอารยวิทย์

1,400,000

1.08

7

นางสาว อรณิชา สุวฒ
ั นพิมพ์

1,360,000

1.05

8

นาย ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา

1,202,700

0.93

9

นายสุดสุ ิต อุ่นแสงจันทร์

1,080,000

0.83

10

นาย วสรรณ์ อนุรกั ษ์วงศ์ศรี

1,000,000

0.77

110,979,100

85.37

19,020,900

14.63

130,000,000

100.00

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
11

ผูถ้ ือหุน้ รายอื�นๆ
รวม

5) คณะกรรมการบริษัท
รายชื�อคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที� 27 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี �
ลําดับที�

ชื�อ-สกุล

ตําแหน่ง

1

นาย ธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง

ประธานกรรมการ

2

นางสาว วรรณชนก วารุณประภา กรรมการ

3

นางสาว พัชรินทร์ ธรรมแงะ

กรรมการ

4

นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5

นาย วชิระ ช่วยชู

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6

นาย สุดสุ ิต อุ่นแสงจันทร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7

นาย กษิภทั ธนิตธนาคุณ

กรรมการอิสระ

หน้า 38

รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง
6) ผู้บริหารบริษทั
รายชื�อผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ณ วันที� 27 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี �
ลําดับที�
ชือ� -สกุล
1
นาย ธวัชชัย เลิศรุง่ เรือง
2
3
4
5
6

ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร /
รักษาการ ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาว วรรณชนก วารุณประภา รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านปฏิบตั ิการ /
รักษาการ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
นางสาว พัชรินทร์ ธรรมแงะ
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านบัญชีและการเงิน /
รักษาการ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นางสาว สุภาพร เจริญทวีทรัพย์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 1
นางสาว สุรกานต์ แสงนาค
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 2
นางสาว นุสรา กลิ�นแก่นจันทร์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริการลูกค้า
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7) ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
 ฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

30 มิ.ย. 2562
ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

57.43

19.75%

60.13

22.04%

50.78

17.58%

31.64

10.01%

เงินฝากธนาคารที�มีขอ้ จํากัดในการใช้

11.76

4.04%

16.07

5.89%

16.27

5.63%

29.34

9.28%

166.87

57.39%

82.64

30.30%

-

0.00%

-

0.00%

24.63

8.47%

20.60

7.55%

24.40

8.45%

31.29

9.90%

-

0.00%

17.25

6.32%

53.43

18.50%

64.06

20.26%

1.81

0.62%

3.96

1.45%

2.72

0.94%

2.59

0.82%

90.28% 200.64

73.55%

147.60

51.12% 158.93

50.27%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า
รายได้คา่ นายหน้าค้างรับและลูกหนีอ� ื�น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว - ส่วนที�ถึงกําหนด
รับคืนภายในหนึง� ปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

262.50

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํา� ประกัน

3.94

1.36%

4.09

1.50%

3.94

1.36%

4.04

1.28%

36.07% 120.36

38.07%

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�
ถึงกําหนดรับคืนภายในหนึ�งปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์

-

0.00%

36.13

13.25%

104.16

9.63

3.31%

14.08

5.16%

12.78

4.43%

11.84

3.74%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

8.50

2.92%

12.26

4.49%

13.96

4.83%

15.01

4.75%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3.17

1.09%

1.53

0.56%

2.05

0.71%

1.46

0.46%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

3.02

1.04%

4.04

1.48%

4.26

1.48%

4.52

1.43%

28.27

9.72%

72.14

26.45%

141.15

48.88% 157.23

49.73%

288.75 100.00% 316.15

100.00%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

290.77 100.00% 272.77 100.00%
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งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
หนีส� นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีค� ่าเบีย� ประกันภัยและเจ้าหนีอ� ื�น
รายได้คา่ นายหน้าและค่าบริการอื�นรับ
ล่วงหน้า
สํารองค่าเผื�อการยกเลิกกรมธรรม์

31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

30 มิ.ย. 2562
ล้านบาท

ร้อยละ

16.46

5.66%

21.88

8.02%

20.02

6.93%

34.47

10.90%

14.04

4.83%

5.74

2.10%

5.00

1.73%

-

0.00%

0.00%

0.04

0.01%

1.19

0.38%

0.00%

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

0.66

0.23%

-

0.00%

2.63

0.91%

2.04

0.64%

หนีส� ินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ินหมุนเวียน

1.95

0.67%

1.21

0.44%

1.31

0.45%

1.31

0.42%

33.12

11.39%

28.83

10.57%

29.00

10.04%

39.01

12.34%

3.19

1.10%

3.80

1.39%

4.56

1.58%

5.36

1.70%

0.42

0.14%

0.97

0.35%

1.88

0.65%

2.46

0.78%

3.61

1.24%

4.76

1.75%

6.44

2.23%

7.82

2.47%

36.73

12.63%

33.59

12.31%

35.43

12.27%

46.83

14.81%

65.00

22.35%

65.00

23.83%

65.00

22.51%

65.00

20.56%

65.00

22.35%

65.00

23.83%

65.00

22.51%

65.00

20.56%

54.69% 159.01

58.29%

159.01

55.07% 159.01

50.29%

หนีส� นิ ไม่หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
หนีส� ินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส� ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 130,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 0.50 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 130,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนีส� ินและส่วนของผู้ถือหุน้

159.01
0.12

0.04%

0.12

0.04%

0.12

0.04%

0.12

0.04%

2.55

0.88%

3.31

1.21%

4.71

1.63%

4.71

1.49%

27.36

9.41%

11.74

4.30%

24.47

8.47%

40.48

12.80%

87.37% 239.18

87.69%

253.31

87.73% 269.32

85.19%

288.75 100.00% 316.15

100.00%

254.03

290.77 100.00% 272.77 100.00%
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สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ สิน� ปี 2559 - 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ มีจาํ นวน 290.77 ล้านบาท 272.77 ล้านบาท และ 288.75
ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2560 ลดลงจํานวน 18.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.19 เมื�อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ
สิน� ปี 2559 ปั จจัยหลักมาจากการการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าเพื�อนํามาลงทุนในฐานะผูใ้ ห้กู้ โดยใช้บริการจับคู่
สินเชื�อของบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด ในธุรกิจการให้บริการสินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคล และในปี 2561 เพิ�มขึน�
จํานวน 15.97 ล้านบาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 5.86 เมื�อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิน� ปี 2560 ปั จจัยหลักมาจากเงินให้กยู้ ืม
ระยะยาวที�เพิ�มขึน� โดยเงินสําหรับการให้กยู้ ืมระยะยาวส่วนหนึ�งมาจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า ส่งผลให้มี
ยอดเพิ�มขึน� สุทธิ 21.56 ล้านบาท และมีรายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนีอ� ื�นเพิ�มขึน� จํานวน 3.81 ล้านบาท รวมถึง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ�มขึน� จํานวน 1.70 ล้านบาท
ณ วันที� 30 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 316.15 ล้านบาท เพิ�มขึน� จํานวน 27.41 ล้านบาท
หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 9.49 เมื�อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 ธ.ค. 2561 ปั จจัยหลักมาจากเงินให้กูย้ ืมระยะยาวที�เพิ�มขึน�
26.84 ล้านบาท
หนีส� ิน
หนีส� ินรวม ณ สิน� ปี 2559 - 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ มีจาํ นวน 36.73 ล้านบาท 33.59 ล้านบาท และ 35.43 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยในปี 2560 ลดลงจํานวน 3.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.55 เมื�อเทียบกับหนีส� ินรวม ณ สิน� ปี 2559
ปั จจัยหลักมาจากรายการเจ้าหนีค� ่าเบีย� ประกันและเจ้าหนีอ� ื�น รวมถึงรายการรายได้ค่านายหน้าและค่าบริการอื�นรับ
ล่วงหน้า โดยทั�ง 2 รายการลดลงสุทธิ 2.89 ล้านบาท และในปี 2561 เพิ�มขึน� จํานวน 1.84 ล้านบาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ
5.48 เมื�อเทียบกับหนีส� ินรวม ณ สิน� ปี 2560 ปั จจัยหลักมาจากภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิ�มขึน� 2.63 ล้านบาท หนีส� ินหมุนเวียน
อื�นเพิ�มขึน� 0.91 ล้านบาท ในขณะที�เจ้าหนีค� ่าเบีย� ประกันภัยและเจ้าหนีอ� ื�นลดลง 1.86 ล้านบาท
ณ วันที� 30 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส� ินรวมจํานวน 46.83 ล้านบาท เพิ�มขึน� จํานวน 11.40 ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึน� ร้อยละ 32.16 เมื�อเทียบกับหนีส� ินรวม ณ 31 ธ.ค. 2561 ปั จจัยหลักมาจาก 1) เจ้าหนีค� ่าเบีย� ประกันภัยและเจ้าหนี �
อื�นเพิ�มขึน� 14.45 ล้านบาท 2) รายได้ค่านายหน้ารับล่วงหน้าลดลง 5.00 ล้านบาท แต่มีการตัง� สํารองค่าเผื�อการยกเลิก
กรมธรรม์ เพิ�มขึน� 1.15 ล้านบาท เนื�องจากปรับวิธีการรับรูร้ ายได้โดยแสดงตามมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั หลังหักประมาณ
การยกเลิกกรมธรรม์และส่วนลด
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน� ปี 2559 - 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ มีจาํ นวน 254.03 ล้านบาท 239.18 ล้านบาท และ
253.31 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2560 ลดลงจํานวน 14.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.85 เมื�อเทียบกับส่วนของผู้
ถื อหุ้น ณ สิน� ปี 2559 เนื�องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผล และในปี 2561 เพิ�มขึน� จํานวน 14.13 ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึน� ร้อยละ 5.91 เมื�อเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิน� ปี 2560 เกิดจากการที�กลุ่มบริษัทฯ มี กาํ ไรสุทธิปี 2561 จํานวน
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22.13 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 7.99 ล้านบาท โดยยังคงทําให้มีกาํ ไรสะสมเพิ�มขึน� จํานวน
14.13 ล้านบาท
ณ วันที� 30 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 269.32 ล้านบาท เพิ�มขึน� จํานวน 16.01 ล้านบาท
หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 6.3 เมื�อเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ 31 ธ.ค. 2561 ซึ�งเพิ�มขึน� จากกําไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2562
 ผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุน
(งบการเงินรวม)

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

งวด 6 เดือน ปี 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่านายหน้า

125.66 76.41%

100.36 72.05%

81.86 59.20%

43.33

55.15%

รายได้ค่าบริการอื�น

35.82 21.78%

33.42 24.00%

39.73 28.73%

22.91

29.15%

15.35 11.10%

11.70

14.89%

0.63

0.81%

รายได้อื�น
ดอกเบีย� รับ
อื�นๆ

-

0.00%

2.44

1.75%

2.98

1.81%

3.06

2.20%

1.34

0.97%

164.46 100.00%

139.29 100.00%

138.28 100.00%

ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยการให้บริการ

95.66 58.17%

81.59 58.58%

64.47 46.62%

33.97

43.24%

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

34.01 20.68%

45.29 32.52%

44.54 32.21%

24.18

30.78%

129.67 78.85%

126.88 91.10%

109.01 78.83%

58.16

74.02%

รวมรายได้

78.57 100.00%

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

34.79 21.15%

12.40

8.90%

29.27 21.17%

20.42

25.98%

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(6.95)

-4.23%

(3.67)

-2.63%

(7.14)

-5.17%

(4.41)

-5.61%

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี สุทธิจากภาษีเงินได้

27.84 16.93%

8.74

6.27%

22.13 16.00%

16.01

20.38%

0.11%

0.41

0.29%

0.00%

-

0.00%

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

28.02 17.04%

9.14

6.56%

22.13 16.00%

16.01

20.38%

0.18

-
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รายได้
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2559 – 2561 จํานวน 164.46 ล้านบาท 139.29 ล้านบาท และ 138.28 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยในปี 2560 ลดลงจํานวน 25.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.31 เมื�อเทียบกับรายได้รวมในปี 2559
ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจํานวน 25.30 ล้านบาท โดยส่วนหนึ�งเป็ นการลดลงของรายได้ค่า
นายหน้าจากการขายประกันภัยรถยนต์ จํานวน 21.97 ล้านบาท จากการยกเลิกสัญญาโครงการขายประกันภัยรถยนต์
ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยแบบเฉพาะเจาะจงแห่งหนึ�ง โดยมีผลตัง� แต่เดือนมิถุนายน 2560 และอีกส่วนหนึ�งเป็ นการ
ลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิต จํานวน 3.33 ล้านบาท เนื�องจากยอดขายงานในปี 2560 ตํ�ากว่าปี
2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน และอัตราส่วนค่านายหน้าประกันชีวิตที�ลดลงจากคู่คา้ รายใหม่ลดลง อีกทัง� รายได้ค่าบริการอื�น
ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจํานวน 2.40 ล้านบาท ปั จจัยหลักมาจากการลดลงในส่วนของค่าบริการจากการขายประกันรถยนต์
และประกันชีวิตจํานวน 4.19 ล้านบาท และ 0.54 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที�มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
สินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคลจาก บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด เพิ�มขึน� จํานวน 2.33 ล้านบาท
สําหรับรายได้รวมในปี 2561 ลดลงจํานวน 1.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.72 เมื�อเทียบกับรายได้รวมในปี
2560 ปั จจัยหลักมาจากรายได้ค่านายหน้าลดลงจํานวน 18.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.43 โดยเป็ นการลดลงของ
รายได้ค่านายหน้าจากการขายประกันภัยรถยนต์ จํานวน 11.98 ล้านบาท และจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้า
ประกั น ชี วิ ต จํา นวน 6.52 ล้า นบาท เนื� อ งจากโครงการขายประกั น ภั ย รถยนต์ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย
แบบเฉพาะเจาะจงแห่งหนึ�ง ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มี รายได้ค่าบริการอื�นเพิ�มขึน� มาทดแทน
จํานวน 6.31 ล้านบาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 18.87 ปั จจัยหลักมาจากรายได้ค่าบริการแพลตฟอร์ม ซึ�งเป็ นการให้บริการ
สินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคลจากบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด ที�เพิ�มขึน� จํานวน 8.13 ล้านบาท นอกจากนี � กลุ่มบริษัทฯ
ยังมีรายได้อื�นเพิ�มขึน� อีกจํานวน 11.18 ล้านบาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 203.15 ปั จจัยหลักมาจากการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย� จาก
เงินลงทุนในธุรกิจให้บริการสินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคล ส่งผลให้รายได้รวมในปี 2561 ลดลงเป็ นจํานวนที�ไม่มากนัก
สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 78.57 ล้านบาท เพิ�มขึน� จํานวน 13.39 ล้านบาท
หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 20.55 เมื�อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2561 ปั จจัยหลักมาจากรายได้จากธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มซึ�ง
เป็ นการให้บริการจับคู่สินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคลจาก บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จํากัด ที�เพิ�มขึน� จํานวน 4.93 ล้านบาท
หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 129.91 รายได้ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที�เพิ�มขึน� จํานวน 2.55 ล้านบาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 5.77
เนื�องจากการเพิ�มขึน� ของยอดขายประกันวินาศภัยในโครงการที�ใช้ฐานข้อมูลของบริษทั ฯเอง และรายได้อื�นที�เพิ�มขึน� จํานวน
6.19 ล้านบาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 100.65 โดยเป็ นผลจากการรับรู ร้ ายได้ดอกเบีย� เงินลงทุนในธุรกิจให้บริการสินเชื�อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปี 2559 - 2561 จํานวน 95.66 ล้านบาท 81.59 ล้านบาท
และ 64.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 58.17 58.58 และ 46.62 ของรายได้รวมตามลําดับ โดยในปี 2560 ลดลงจํานวน
14.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.71 และในปี 2561 ลดลงจํานวน 17.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.99 เมื�อเทียบ
กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ ปั จจัยหลักของการลดลงมาจากประสิทธิภาพใน
การควบคุมการเพิ�มจํานวนพนักงานขาย และการติดตามยอดขายเฉลี�ยต่อพนักงานขายรายบุคคลของบริษัทฯ
สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการจํานวน 33.97 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 43.24 ของรายได้รวม เพิ�มขึน� จํานวน 1.95 ล้านบาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 6.09 เมื�อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2561
ปั จจัยหลักมาจากต้นทุนค่า Commission Agent ที�สงู ขึน� ซึ�งมาจากช่องทาง ASN Prompt จํานวน 1.76 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 - 2561 จํานวน 34.01 ล้านบาท 45.29 ล้านบาท และ 44.54
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.68 32.52 และ 32.21 ของรายได้รวมตามลําดับ โดยในปี 2560 เพิ�มขึน� จํานวน 11.28 ล้าน
บาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 33.18 เมื�อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 ปั จจัยหลักมาจากค่าพัฒนาระบบ อุปกรณ์
และพืน� ที� จํานวน 5.97 ล้านบาท การปรับปรุงรายการรายได้ค่าบริการอื�นเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 3.20 ล้าน
บาท ในไตรมาสที� 3/2560 ซึ�งเป็ นรายการปรับปรุงเฉพาะครัง� เดียว และจากการเพิ�มขึน� ของจํานวนพนักงานเพื�อสนับสนุน
ธุรกิจการให้บริการสินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคล และการปรับฐานเงินเดือนรายปี ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ�มขึน�
1.26 ล้านบาท
สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 ลดลงจํานวน 0.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.65 เมื�อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ปั จจัยหลักมาจากค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพ ค่าที�ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื�นที�ลดลง
สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 24.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
30.78 ของรายได้รวม เพิ�มขึน� จํานวน 2.22 ล้านบาท หรือเพิ�มขึน� ร้อยละ 10.12 เมื�อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2561 ปั จจัย
หลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานเพื�อรองรับในธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคล และค่าใช้จ่ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ได้เงิน ดอทคอม เพิ�มขึน� จํานวน 1.19 ล้านบาท และ 0.82 ล้านบาท ตามลําดับ รวมถึงผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงการกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ�งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน� ไป
ให้มีสิทธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จํานวน 0.40 ล้านบาท
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ก าํไรสุทธิ
กลมุบรษิทัฯ มกีาํไรสทุธิในปี 2559 - 2561 จาํนวน 27.84 ลานบาท 8.74 ลานบาท และ 22.13 ลานบาท คดิเป็ น
รอยละ 16.93 6.27 และ 16.00 ของรายไดรวมตามลาํดบั โดยในปี 2560 ลดลงจาํนวน 19.10 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ
2559

68.61

สาํหรบักาํไรสทุธิในปี 2561

13.39 ลานบาท

153.25

ป 2560
ระหวางบคุคลกบับคุคลจาก ไดเงนิ ดอทคอม และรา
สาํหรบังวด 6 เดือน ป 2562 กลมุ บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิ จาํนวน 16.01 ลานบาท คิดเป็ นรอยละ 20.38 ของรายได
7.83

รวม
ปรบัตวั

สงู

95.85

2561 ปั จจยัหลกัมาจากรายได 

คาใชจาย

สภาพคลอง
งบก ระแสเงนิสด

ป 2559

ป 2560

ป 2561

งวด 6 เดอืน
ป 2562

(งบก ารเงนิรวม)
เงนิสดสทุธิไดมา (ใชไป) ในกจิกรรมดาํเนนิงาน
เงนิสดสทุธิไดมา (ใชไป) ในกจิกรรมลงทนุ
เงนิสดสทุธิไดมา (ใชไป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิมขึน
(ลดลง) สทุธิ
เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ณ วนัตนงวด
เงนิสดและรายก ารเทยีบเทาเงนิสด ณ วันสินงวด

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

27.21
(181.72)
161.51
7.00

3.04
23.65
(24.00)
2.69

12.23
(13.59)
(7.99)
(9.35)

(0.59)
(18.54)
0.00
(19.13)

50.43
57.43

57.43
60.13

60.13
50.78

50.78
31.64

ในป 2559 กลมุบรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ณ วนัตนงวด จาํนวน 50.43 ลานบาท โดยมกีระแส
เงินสดสุทธิ ไดมาจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 27.21 ลานบาท กระแสเงินสดสุทธิ ใชไปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน
วน 170.00 ลานบาท และมีกระแสเงินสด

181.72
สทุธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 161.51

จาํนวน 180.00 ลานบาท และมีการจายเงินปั นผลจาํนวน 11.00 ลานบาท สงผลใหกลมุ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทยีบเทาเงนิสด ณ วนั

57.43 ลานบาท
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ในป 2560 กลมุบรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ณ วนัตนงวด จาํนวน 57.43 ลานบาท โดยมกีระแส
เงนิสดสทุธิไดมาจากกจิกรรมดาํเนนิงาน จาํนวน 3.04 ลานบาท กระแสเงนิสดสทุธิไดมาจากกจิกรรมลงทนุ จาํนวน 23.65
117.60

ลานบาท โดยสวนใหญเป็ นเงิ
64.92

31.00

ลานบาท และมกีระแสเงนิสดสทุธิใชไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จาํนวน 24.00 ลานบาท จากการจายเงนิปั นผล สงผลใหกลมุ
60.13 ลานบาท

บรษิทัฯ

ในป 2561 กลมุบรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ณ วนัตนงวด จาํนวน 60.13 ลานบาท โดยมกีระแส
เงนิสดสทุธิไดมาจากกจิกรรมดาํเนนิงาน จาํนวน 12.23 ลานบาท กระแสเงนิสดสทุธิใชไปในกจิกรรมลงทนุ จาํนวน 13.59
ลานบาท โดยสวนใหญเป็ นเงนิสดใชไปสาํหรบัการใหกยู ืมระยะยาว จาํนวน 192.18
เงนิใหกยู มืระยะยาว จาํนวน 87.28

83.02

ลานบาท และมีกระแสเงนิสดสทุธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ จาํนวน 7.99 ลานบาท จากการจายเงนิปั นผล สงผลใหกลมุ
50.78 ลานบาท

บรษิทัฯ

สาํหรบังวด 6 เดอืน ปี 2562 กลมุบรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ณ วนัตนงวด จาํนวน 50.78 ลาน
บาท โดยมกีระแสเงนิสดสทุธิใชไปในกจิกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 0.59 ลานบาท กระแสเงนิสดสทุธิใชไปในกจิกรรมลงทนุ
จาํนวน 18.54 ลานบาท โดยสวนใหญเป็ นเงนิสดใชไปในกา รใหกยู ืมระยะยาว จาํนวน 152.84 ลานบาท
รบัชาํระคืนเงินใหกยู ืมระยะยาว จาํนวน 125.90 ลานบาท

11.42 ลานบาท

กลมุ บรษิัทฯ

ไมมีกระแสเงินสดสทุธิในกิจกรรมจดัหาเงิน สงผลให กลมุ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินส
จาํนวน 31.64 ลานบาท
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