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วนัท่ี 18 มกราคม 2564 

 

เร่ือง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เร่ืองการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
1/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองส าคญั ดงันี ้

1. อนมุตัิให้ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จ ากดั (“RSX”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียน เข้าลงทนุใน (1) บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากดั (“Chase”) (2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย 
จ ากดั (“CF Asia”) (3) บริษัท รีโซลชูัน่ เวย์ จ ากดั (“R-Way”) และ (4) บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (“Courts”) (รวมเรียกบริษัททัง้สี่ข้างต้นว่า “กลุ่มบริษัทเป้าหมาย”) โดยการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 2,744,773 หุ้น หรือสดัส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ Chase ภายหลงัการเพิ่มทุน       
คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 920,000,000 บาท โดยในปัจจบุนั Chase เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ใน CF Asia 
R-Way และ Courts ดังนัน้ การเข้าซือ้หุ้ นเพิ่มทุนใน Chase โดย RSX จึงจะท าให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้ น
ทางอ้อมและได้มาซึ่งกิจการของกลุม่บริษัทเป้าหมาย (รายละเอียดสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บญัชี 1) 
ปรากฎตามเอกสารแนบ) 

ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมข้างต้นเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์”) ซึง่เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดงักลา่วด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ตา่ง ๆ ภายใต้ประกาศการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจ างวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 และงบการเงินของ (1) Chase CF Asia และ R-Way รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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2562 และ (2) Courts รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทนัน้ ๆ แล้ว พบว่ามีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 21.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรม การเข้าท า
รายการดงักลา่วจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ กลา่วคือ 
รายการดงักลา่วมีมลูคา่เทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50  

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ (1) จัดท ารายงานและเปิดเผยรายการสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ในการเข้าท าธุรกรรมครัง้นีต้่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  
ทราบภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการข้างต้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นอกจากนี ้รายการดงักลา่วข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) บริษัท 
จึงไมม่ีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 
 

2.  อนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท าสญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

เพื่อน าเงินไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัท อาร์เอสเอก็ซ์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทนุ

ดงักลา่ว บริษัท อาร์เอสเอก็ซ์ จ ากดั จะน าไปซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากดั ตามรายละเอยีดที่

ระบใุนข้อ 1 ทัง้นี ้ การเข้าท าสญัญากู้ยมืเงินกบัธนาคารดงักลา่ว ไมม่ีเง่ือนไขหรือข้อผกูพนัใดๆ ที่มีผลกระทบตอ่

สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รายละเอียดการกู้ยืมเงิน มีดงันี ้

 ประเภท/จ านวนวงเงินกู้  เงินกู้ ระยะยาว จ านวนไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท 

 ระยะเวลาการกู้ยืม 7 ปี  

 อตัราดอกเบีย้ MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสญัญา   

 เง่ือนไขการผอ่นช าระ เร่ิมผอ่นช าระคืนในปีที่ 4 โดยช าระคืนเงินต้นเทา่กนัทกุงวด ทัง้หมด 48 งวด  

 หลกัประกนัวงเงิน -  ค า้ประกนัวงเงินโดยบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จ ากดั 

- บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จ ากัด จ าน าหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากดั 

ตอ่ธนาคาร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     

(นายวิทวสั เวชชบษุกร) 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน 



                                                                                                                                         เอกสารแนบ 
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สารสนเทศเร่ืองการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

ของ 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (บัญชี 1) 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 
18 มกราคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิให้ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จ ากดั (“RSX”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ลงทนุใน 
(1) บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากดั (“Chase”) (2) บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จ ากดั (“CF Asia”) (3) บริษัท 
รีโซลชูัน่ เวย์ จ ากดั (“R-Way”) และ (4) บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“Courts”) (รวมเรียก
บริษัททัง้สี่ข้างต้นว่า “กลุ่มบริษัทเป้าหมาย”) โดยการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในสดัส่วนร้อยละ  35 ของทนุ   
จดทะเบียนทัง้หมดของ Chase ภายหลงัการเพิ่มทนุ 

ในการนี ้การเข้าท าธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ            
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ 
ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจ างวด      
9 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และงบการเงินของ (1) Chase CF Asia และ R-Way รอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ (2) Courts รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึง่ผา่นการสอบ
ทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ ๆ แล้ว พบวา่มีขนาดของรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 21.47 ตามเกณฑ์มลูคา่
รวมของสิ่งตอบแทน และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท า
ธุรกรรม การเข้าท ารายการดงักลา่วจึงเข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ กลา่วคือ รายการดงักลา่วมีมลูคา่เทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50  

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ (1) จัดท ารายงานและเปิดเผยรายการสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ในการเข้าท าธุรกรรมครัง้นีต้่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (2) จดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบ
ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการข้างต้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ จึงขอชีแ้จงสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าท ารายการ 

ภายในเดือนมกราคม 2564 RSX จะเข้าลงนามในสัญญาจองซือ้หุ้ นระหว่าง  RSX นายประชา             
ชัยสวุรรณ (“คุณประชา”) และ Chase ส าหรับการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,744,773 หุ้น 
(“หุ้นเพิ่มทุน”) หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ Chase ภายหลงัการ  
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เพิ่มทุน  โดยที่กลุ่มผู้ ถือหุ้ นเดิม ได้แก่  (1) คุณประชา (2) นายสาวหทัยรัตน์ แก้วแสนเมือง                 
(“คุณหทัยรัตน์”) (3) นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ (“คุณวรลักษณ์”) และ (4) นางสาวสุธิดา             
ชัยสวุรรณ (“คุณสุธิดา”) (รวมเรียกบุคคลทัง้สี่ข้างต้นว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม”) จะถือหุ้นร้อยละ 65 
ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ Chase ภายหลงัการเพิ่มทนุ (“สัญญาจองซือ้หุ้น”)  

ทัง้นี ้RSX จะเข้าท ารายการดงักลา่วเมื่อเง่ือนไขบงัคับก่อนต่าง ๆ  ตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาจองซือ้หุ้น
ได้ส าเร็จลลุว่งหรือได้รับการผ่อนผนัจาก RSX และในเบือ้งต้นคาดวา่การเข้าท ารายการจะด าเนินการ
ได้แล้วเสร็จภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564  

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน:  Chase 

ผู้ซือ้หุ้นเพิ่มทุน: RSX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียน 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:  Chase ไม่มีความสัมพันธ์ใด  ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันของ 
บริษัทฯ และ RSX 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

3.1 ธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Chase 

RSX จะเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุใน Chase จ านวน 2,744,773 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ Chase ภายหลงัการเพิ่มทนุ ในราคา
หุ้ นละ 335.18 บาท คิดเป็นเงินค่าจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนทัง้สิน้ 920,000,000 บาท ภายหลงั
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาจองซือ้หุ้นเสร็จสมบรูณ์หรือได้รับการยกเว้นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก RSX 

ทัง้นี ้ในปัจจบุนักลุม่บริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจหลกัและมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 Chase ประกอบธุรกิจหลักในการทวงถามหนี ้ด าเนินคดี และบังคับคดี โดยมี  
(1) คณุประชา (2) คณุหทยัรัตน์ (3) คณุวรลกัษณ์ และ (4) คณุสธิุดา ถือหุ้นจ านวน
ประมาณร้อยละ 99.76 0.08 0.08 และ 0.08 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ 
Chase ตามล าดบั 

3.1.2 CF Asia ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) โดยมี Chase ถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้หมดของ CF Asia และคณุหทยัรัตน์และคณุวรลกัษณ์ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น 

3.1.3 R-Way ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบัดแูลของ ธปท. และรับ
โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินและที่มิใช่สถาบนั
การเงิน โดยมี Chase ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ R-Way 
และคณุหทยัรัตน์และคณุวรลกัษณ์ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น 
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3.1.4 Courts ประกอบธุรกิจให้สนิเช่ือภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้รับ
ยกเว้นจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับดแูล
ของ ธปท. โดยมี Chase ถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ 
Courts และคณุหทยัรัตน์และคณุวรลกัษณ์ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น 

ทัง้นี ้การเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุใน Chase โดย RSX จะท าให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมและ
ได้มาซึง่กิจการของบริษัทตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น 

ในการนี ้เง่ือนไขส าคญัของสญัญาจองซือ้หุ้น สามารถสรุปได้ดงันี ้

เงื่อนไขบังคับก่อน : 1. กลุ่มบริษัทเป้าหมายได้รับการผ่อนผันหรือความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหนีส้ถาบัน
การเงินท่ีเก่ียวข้องส าหรับธุรกรรมที่เกิดขึน้ในอดีต และ
ธุรกรรมที่เนื่องด้วยการจองซือ้หุ้ นภายใต้สญัญาจอง
ซือ้หุ้น  

2. ไม่ปรากฏว่ามีเหตกุารณ์ใด ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ การด าเนินงาน 
ผลประกอบการ ทรัพย์สนิ ความรับผิด และ/หรือ ฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย หรือต่อการ
ปฏิบัติตามสัญญาจองซื อ้หุ้ นของคุณประชาหรือ 
Chase เว้นแต่เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้เนื่องจากการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่คู่สญัญาได้ตกลงร่วมกันเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และ  

3. ค ารับรองและรับประกนัท่ีคณุประชาและ Chase ได้ให้
ไว้ภายใต้สญัญาจองซือ้หุ้นเป็นจริงและถกูต้อง 

วันจองซือ้หุ้น : เมื่อคู่สัญญาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญา
ครบถ้วนแล้ว และเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบรูณ์หรือได้รับ
การยกเว้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก RSX คู่สญัญาตกลงที่
จะด าเนินการให้มีการออกหุ้นเพิ่มทนุ ตลอดจนการจองซือ้
และช าระค่าจองซือ้หุ้นตามสญัญาจองซือ้หุ้น ภายใน 3 วนั
ท าการ หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

นอกจากนี ้ในวันที่เข้าท าสัญญาจองซือ้หุ้ น RSX และกลุ่มผู้ ถือหุ้ นเดิมจะเข้าท าสญัญา
ระหว่างผู้ ถือหุ้น โดยที่สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้เมื่อการด าเนินการ
ตามสญัญาจองซือ้หุ้นได้ด าเนินการเสร็จสิน้โดยสมบรูณ์ ซึง่สรุปเง่ือนไขที่ส าคญัได้ดงันี ้ 
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สรุปเงื่อนไข
สาระส าคัญ 

: คู่สญัญาตกลงก าหนดสิทธิและหน้าที่เก่ียวกบัการบริหาร
จัดการกลุ่มบริษัทเป้าหมายและก าหนดความสัมพันธ์ 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างกัน ซึ่งรวมถึง
เ ง่ือนไขหลัก ๆ เช่น องค์ประกอบคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหาร กิจการที่มีนยัส าคญัในการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อจ ากัดการโอน
หุ้น ข้อจ ากัดเก่ียวกับการท าธุรกิจแข่งขัน ข้อขดัแย้งที่ไม่
สามารถยตุิได้ (Deadlock) เป็นต้น 

 

อนึง่ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทเป้าหมายก่อนและหลงัการเข้าท ารายการเป็นดงันี ้

 โครงสร้างการถอืหุ้นก่อนเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.08% 

คุณประชา คุณหทยัรัตน์ 

Chase  

คุณวรลักษณ์ 

99.76% 0.08% 0.08% 

คุณสุธิดา 

99.99% 

CF Asia* R-Way* Courts* 

*หุ้นที่เหลือ ถือโดยคุณหทยัรัตน์และคุณวรลักษณ์คนละ 1 หุ้นในแต่ละบริษัท 
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 โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลังการเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง  ๆ  ภายใต้
ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ประจ างวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และงบการเงินของ (1) Chase CF 
Asia และ R-Way รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ (2) Courts รอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้ ๆ แล้ว 
ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ค านวณ 

สูตรที่ใช้ในการค านวณ 
ขนาดของ
รายการ  
(ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูคา่
สินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิ 

=  (NTA ของเงินลงทนุในบริษัท  สดัสว่นที่ได้มา)  100 
NTA ของบริษัทฯ 

16.81 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ
จากการ
ด าเนินงาน 

= (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบริษัท  สดัสว่นที่ซือ้) 100  
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

12.93 

*หุ้นที่เหลือ ถือโดยคุณหทยัรัตน์และคุณวรลักษณ์คนละ 1 หุ้นในแต่ละบริษัท 

99.99% 

Chase  

65% 

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม RSX 

35% 

R-Way* Courts* CF Asia* 



TPID-15-93692 6 

เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ค านวณ 

สูตรที่ใช้ในการค านวณ 
ขนาดของ
รายการ  
(ร้อยละ) 

3. เกณฑ์มลูคา่รวม
ของสิ่งตอบแทน 

=  มลูคา่รายการที่ได้รับ  100 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

21.47 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้น
ทนุที่ออกเพ่ือ
ช าระคา่สินทรัพย์ 

=  จ านวนหุ้นทนุที่บริษัทออกเพ่ือช าระคา่สินทรัพย์  100 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทฯ 

ไม่มีการออก
หุ้นเพื่อช าระ
ราคา 

จากการค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ตา่ง ๆ ข้างต้น 
พบวา่การท ารายการดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน คิด
เป็นร้อยละ 21.47 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีแ้ต่อย่างใด ดังนัน้ 
ธุรกรรมการซือ้หุ้นเพิ่มทุนใน Chase จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ กลา่วคือ ขนาดรายการเกินกวา่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ (1) จดัท ารายงานและเปิดเผยรายการสารสนเทศเก่ียวกบัการ
ได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในการเข้าท าธุรกรรมครัง้นีต้่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (2) จดัสง่หนงัสอืแจ้ง
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

ภายหลงัเง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาจองซือ้หุ้นเสร็จสมบรูณ์หรือได้รับการยกเว้น
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก RSX RSX จะเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุใน Chase จ านวน 2,744,773 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ Chase 
ภายหลงัการเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 335.18 บาท คิดเป็นเงินค่าจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนทัง้สิน้ 
920,000,000 บาท 

4.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย  

ธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทเป้าหมายมีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้

กลุ่มบริษัท
เป้าหมาย 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

1. Chase ประกอบธุรกิจทวงถามหนี ้ด าเนินคดี และบงัคบัคดี 

2. CF Asia ประกอบธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ภายใต้การก ากบัดแูลของ ธปท. 

3. R-Way ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การก ากบัดูแลของ 
ธปท.และรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจ
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กลุ่มบริษัท
เป้าหมาย 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

สถาบนัการเงินและที่มิใช่สถาบนัการเงิน 

4. Courts ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
สนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบัดแูลของ ธปท. 

 

4.3 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว โครงสร้างผู้ถอืหุ้น และคณะกรรมการ 

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563  ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว โครงสร้างผู้ ถือหุ้ น และ
คณะกรรมการของกลุม่บริษัทเป้าหมายมีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้

4.3.1 Chase  

ทุนจดทะเบียน 509,743,600 บาท  แบ่ ง อ อก เ ป็ นหุ้ น ส ามัญจ านวน 
5,097,436 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ทุนช าระแล้ว 509,743,600 บาท 

โครงสร้าง ผู้ถือ
หุ้น 

 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. คณุประชา 5,085,436 99.76 

2. คณุหทยัรัตน์ 4,000 0.08 

3. คณุวรลกัษณ์ 4,000 0.08 

4. คณุสธิุดา 4,000 0.08 

รวม 5,097,436 100 
 

คณะกรรมการ นายประชา ชยัสวุรรณ 

 

4.3.2 CF Asia  

ทุนจดทะเบียน 170,489,000บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 170,489 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว 170,489,000 บาท 
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โครงสร้างผู้ถอื
หุ้น 

 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. Chase 170,487 99.99 

2. คณุหทยัรัตน์ 1 - 

3. คณุวรลกัษณ์ 1 - 

รวม 170,489 100 
 

คณะกรรมการ 1. นางสาวหทยัรัตน์ แก้วแสนเมือง 

2. นางสาววรรณรัตน์ เกยานนท์ 

 

4.3.3 R-Way 

ทุนจดทะเบียน 520,042,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 520,042
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว 520,042,000 บาท 

โครงสร้างผู้ถอื
หุ้น 

 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. Chase 520,040 99.99 

2. คณุหทยัรัตน์ 1 - 

3. คณุวรลกัษณ์ 1 - 

รวม 520,042 100 
 

คณะกรรมการ นายประชา ชยัสวุรรณ 

 

4.3.4 Courts 

ทุนจดทะเบียน 367,058,500 บ า ท  แบ่ ง อ อก เ ป็ นหุ้ น ส ามัญจ านวน 
3,670,585 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ทุนช าระแล้ว 367,058,500 บาท 

โครงสร้างผู้ถอื
หุ้น 

 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. Chase 3,670,583 99.99 

2. คณุหทยัรัตน์ 1 - 

3. คณุวรลกัษณ์ 1 - 

รวม 3,670,585 100 
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คณะกรรมการ 1. นายประชา ชยัสวุรรณ  

2. นางสาวทศันีย์ ชศูรี 

 

4.4 ข้อมูลทางการเงนิ 

ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัของกลุม่บริษัทเป้าหมายตามงบการเงินของ (1) Chase CF Asia 
และ R-Way รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ (2) Courts รอบปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทนัน้ ๆ แล้ว  มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

4.4.1 Chase  

งบก าไรขาดทุน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

รายได้ 

รายได้คา่วิชาชีพ 116,064,963.96 106,346,563.36 

รายได้คา่บริการ 275,152,664.96 258,346,858.64 

รายได้อื่น 3,721,913.40 3,413,718.99 

รวมรายได้ 394,939,542.32 368,107,140.99 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุคา่วิชาชีพ 72,327,778.75 70,148,387.94 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 115,184,280.56 109,825,687.89 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 75,849,896.40 73,858,158.28 

คา่ใช้จ่ายอื่น 5,320,198.71 1,655,057.49 

รวมค่าใช้จ่าย 268,682,154.42 255,487,291.60 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

126,257,387.90 112,619,849.39 

ต้นทนุทางการเงิน 2,016,694.74 4,497,439.17 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 124,240,693.16 108,122,410.22 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26,087,652.50 21,818,124.67 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 98,153,040.66 86,304,285.55 
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งบก าไรขาดทุน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  1,963.06 1,726.09 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 61,024,173.18 26,633,911.05 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 19,616,522.59 8,301,574.01 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกนั 

345,311,652.38 461,293,178.60 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,228,674.26 854,673.87 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 427,181,022.41 497,083,337.53 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากประจ า 718,916.04 725,629.34 

อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 13,991,772.17 147,590,365.61 

เงินประกนัและเงินมดัจ า 4,129,958.77 15,234,958.77 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 18,840,646.98 163,550,953.72 

รวมสินทรัพย์ 446,021,669.39 660,634,291.25 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 31,093,635.62 8,345,960.85 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

9,702,000.00 36,851,542.00 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9,337,572.95 3,387,176.26 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 50,133,208.57 48,584,679.11 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาว 13,527,571.60 142,681,688.11 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,294,056.61 11,996,805.87 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 24,821,628.21 154,678,498.98 

รวมหนีส้นิ 74,954,836.78 203,263,173.09 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 50,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 5,000,000.00 5,000,000.00 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

หุ้นสามญั 50,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

5,000,000.00 5,000,000.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 366,066,832.61 452,371,118.16 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 371,066,832.61 457,371,118.16 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 446,021,669.39 660,634,291.25 

 

4.4.2 CF Asia 

งบก าไรขาดทุน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

รายได้ดอกเบีย้ 46,879,404 143,045,966 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้จ่าย (2,017,943) (2,730,224) 
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งบก าไรขาดทุน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

คา่ธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน (81,532) (6,426,257) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 44,779,929 133,889,485 

ก าไรจากเงินลงทนุในลกูหนี ้ 19,700,000 - 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ  98,010 3,385,068 

รวมรายได้ 64,577,939 137,274,553 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

คา่ธรรมเนียมศาลและอื่น ๆ 12,729,346 8,135,735 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 8,738,607 12,285,380 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 3,997,484 6,609,707 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอปุกรณ์ 167,205 180,399 

คา่ใช้จ่ายอื่น 1,131,485 3,127,627 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 26,764,127 30,338,848 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 16,739,747 66,841,336 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 21,074,065 40,094,369 

ภาษีเงินได้ (6,490,721) (11,373,367) 

ก าไรส าหรับปี 14,583,344 28,721,002 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

สินทรัพย์ 

เงินสด 1,417,283 477,566 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 16,408,427 10,644,852 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 506,468,067 425,343,268 

ทรัพย์สนิรอการขาย 24,535,433 23,931,748 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

อปุกรณ์ 129,995 203,986 

ลกูหนีอ้ื่น 5,460 2,999,670 

สนิทรัพย์อื่น 3,419,654 15,806,013 

รวมสินทรัพย์ 552,384,319 479,407,103 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หนีส้ิน 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้อง 

103,924,107 135,575,918 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 1,615,344 2,377,263 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 976,206 539,331 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,701,369 6,271,961 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11,580,222 4,713,568 

เจ้าหนีต้ามสญัญาโอนสทิธิเรียกร้อง 389,845,353 259,896,899 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 1,015,815 1,585,258 

รวมหนีส้ิน 512,658,416 410,960,198 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน 40,000,000 40,000,000 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระ 40,000,000 40,000,000 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (274,097) 28,446,905 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 39,725,903 68,446,905 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 552,384,319 479,407,103 
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4.4.3 R-Way 

งบก าไรขาดทุน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

รายได้ 

รายได้จากการขาย 111,144,801.23 119,277,664.63 

ดอกเบีย้รับ 7,803,959.93 11,669,392.12 

รายได้อื่น 51,608.07 264,419.15 

รวมรายได้ 119,000,369.23 131,211,475.90 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุการให้บริการ 29,861,624.54 30,935,918.79 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 10,278,981.38 9,709,145.27 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 10,227,905.16 45,766,356.24 

รวมค่าใช้จ่าย 50,368,511.08 86,411,420.30 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

68,631,858.15 44,800,055.60 

ต้นทนุทางการเงิน 1,654,074.86 2,399,373.98 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 66,977,783.29 42,400,681.62 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,078,250.03 8,640,849.92 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 61,899,533.06 33,759,831.70 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 442.14 241.14 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 22,480,222.06 4,946,424.84 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 5,355,219.56 38,219,765.12 

สทิธิเรียกร้องติดตามหนี ้ 569,868,543.96 727,136,922.71 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 13,867.94 183,127.64 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 597,717,853.52 770,486,240.31 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ  256,076.95 164,208.89 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 4,988,428.54 64,853.34 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 5,244,505.49 229,062.23 

รวมสินทรัพย์ 602,962,359.01 770,715,302.54 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบญัชี - 15,291,299.11 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 16,104,395.62 171,448,296.56 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,196,848.52 3,870,514.85 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 18,301,244.14 190,610,110.52 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกนั 

398,278,358.87 359,770,934.52 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,428,809.48 2,620,479.28 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 400,707,168.35 362,391,413.80 

รวมหนีส้นิ 419,008,412.49 553,001,524.32 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น   

ทนุจดทะเบียน   
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
(ตรวจสอบ) 

2561 2562 

หุ้นสามญั 140,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นละ 1,000 บาท 

140,000,000.00 140,000,000.00 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

หุ้นสามญั 140,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นละ 1,000 บาท 

ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

140,000,000.00 140,000,000.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

จัดสรร-ส ารองตามกฎหมาย - - 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 43,953,946.52 77,713,778.22 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 183,953,946.52 217,713,778.22 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 602,962,359.01 770,715,302.54 

 

4.4.4 Courts 

งบก าไรขาดทุน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
(ตรวจสอบ) 

2562 2563 

รายได้ 

รายได้คา่บริการ 32,857,096.60 28,141,578.82 

รายได้อื่น 11,476,307.05 18,403,363.09 

รวมรายได้ 44,333,403.65 46,544,941.91 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุจากการบริการ 14,780,082.77 8,858,217.90 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 1,732,380.57 2,736,960.20 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,874,396.62 2,147,359.82 

รวมค่าใช้จ่าย 18,386,859.96 13,742,537.92 



TPID-15-93692 17 

งบก าไรขาดทุน 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
(ตรวจสอบ) 

2562 2563 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

25,946,543.69 32,802,403.99 

ต้นทนุทางการเงิน - - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 25,946,543.69 32,802,403.99 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 25,946,543.69 32,802,403.99 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 11.69 14.78 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
(ตรวจสอบ) 

2562 2563 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5,771,761.45 3,709,211.48 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 177,939,373.78 249,024,411.53 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บุคคลหรือกิจการที่ 
เก่ียวข้องกนั 

- 350,000.00 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 183,711,135.23 253,083,623.01 

รวมสินทรัพย์ 183,711,135.23 253,083,623.01 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หนีส้ินหมุนเวียน 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,008,687.59 3,422,263.45 

เ งินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการที่ 
เก่ียวข้องกนั 

112,888,447.41 147,018,969.32 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 113,897,135.00 150,441,232.77 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 
(ตรวจสอบ) 

2562 2563 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 180,057.93 206,043.95 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 180,057.93 206,043.95 

รวมหนีส้นิ 114,077,192.93 150,647,276.72 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 2,219,688 หุ้น  
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

221,968,800.00 221,968,800.00 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

หุ้นสามญั 2,219,688 หุ้น  
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

221,968,800.00 221,968,800.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร (152,334,857.70) (119,532,453.71) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 69,633.942.30 102,436,346.29 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 183,711,135.23 253,083,623.01 

 
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมดส าหรับธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนใน Chase  
คิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 920,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้ นเพิ่มทุนใน 
Chase จ านวน 2,744,773 หุ้น ที่ราคาหุ้นละประมาณ 335.18 บาท  

5.2 การช าระเงนิและเงื่อนไขของการช าระเงนิ  

RSX จะช าระค่าจองซือ้หุ้นเป็นเงินสดและ/หรือเช็คให้แก่ Chase ทัง้จ านวนในคราวเดียวเมื่อ
เง่ือนไขบังคบัก่อนต่าง ๆ ภายใต้สญัญาจองซือ้หุ้นเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นเป็น    
ลายลกัษณ์อกัษรจาก RSX 



TPID-15-93692 19 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซือ้มา  

มูลค่ารวมของสินทรัพย์จากธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนใน Chase ที่จะได้มาคิดเป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้ 920,000,000 บาท  

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

การก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นไปตามการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สญัญา  โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
เพื่อประเมินราคาประกอบการพิจารณาในการเข้าท ารายการครัง้นี ้โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้เลอืกใช้
วิธีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ในการประเมินมูลค่า 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมูลค่าที่ประเมินได้นัน้อยู่ระหว่าง 689.11 ล้านบาท - 
1,195.70 ล้านบาท  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงทัง้ในภาวะ
เศรษฐกิจรุ่งเรืองและถดถอย โดยกลุ่มบริษัทเป้าหมายมีการประกอบธุรกิจที่ครบวงจร ตัง้แต่การให้
สินเช่ือ การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การทวงถามหนี ้การด าเนินคดี ตลอดจนการบังคับคดี  
ประกอบกับกลุ่มบริษัทเป้าหมายมีการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจาก มีผู้บริหาร 
บุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาอย่าง
ยาวนาน จึงนา่จะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีนา่พอใจให้แก่บริษัทฯ ได้ภายหลงัจากการเข้าท าธุรกรรม 

นอกจากนี ้การเข้าลงทนุใน Chase จะท าให้บริษัทฯ ได้มาซึง่พนัธมิตรทางธุรกิจและก่อให้เกิดการผนึก
ก าลงัที่ส าคญั อนัน ามาสูก่ารเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทเป้าหมาย เนื่องจากการลงทนุ
ในครัง้นีเ้ป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปสูป่ระเภทธุรกิจใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรและพฒันาองค์ความรู้ร่วมกนักบักลุม่บริษัทเป้าหมาย เช่น การฝึกอบรม
ทักษะของทีม Telesales และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ มาปรับใช้      
เป็นต้น 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้  

บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพื่อการซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ RSX โดยเงินเพิ่มทนุดงักลา่วจะ
น าไปซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ Chase ทัง้นี ้การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน ไม่มีเง่ือนไขหรือข้อ
ผกูพนัใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น     

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว มีความจ าเป็น 
สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มี
มติอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบขุ้างต้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
1/2564 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2564 
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11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่ แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง ไมม่ีข้อมลูที่อาจท าให้
บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั และมิได้มีการปกปิดข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัที่ควรบอกให้แจ้ง 

 

 


