
 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ

การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

 

ของ 

 

บริษัท สามารถ ดิจติอล จาํกัด (มหาชน) 
 

 

 

จัดทําโดย 

 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด 

10 สิงหาคม 2563

Sukanya.Nga
Typewriter
33

Sukanya.Nga
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 2 จากจํานวน 43 หนา 
 

คํายอ 
กลต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยฯ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด 
รายการฯ การรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)(“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกับบริษัท จํานวนรวม
ไมเกิน 600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 
โดยจัดทําเปนสัญญาเงินกูคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 4.50 ตอป 

ผูกู/SDC บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
ผูใหกู/SAMART บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
สัญญากูเงิน สัญญาการใหกูยืมเงินของ SAMARTแก SDC 
สัญญาปรับโครงสรางหน้ี สัญญาการปรับโครงสรางหน้ีของ SDC ท่ีมีตอสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของกับ

การทํารายการฯในคร้ังนี้ 
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน กลุมวิไลลักษณผูถือหุน SDC และ SAMART 

บุคคลในกลุมวิไลลักษณเปนผูบริหาร/กรรมการ SDC และ SAMART 
กลุมวิไลลักษณ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ นายธนานันท วิไล
ลักษณ และบจก. วิไลลักษณอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้งถือหุนโดยสมาชิก
ครอบครัววิไลลักษณรอยละ 100 

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ กลุมวิไลลักษณผูถือหุนใน SAMART รอยละ 42.03 
- SAMART และบริษัทยอย(บมจ. สามารถเทเลคอม, บจก.สามารถยู-

ทรานส, บมจ.วันทูวันคอนแทคส)ถือหุนใน SDC รอยละ 83.62 
กลุมวิไลลักษณผูถือหุนใน SDC รอยละ 0.61 

ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546  ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม) 

โครงการ DTRS โครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio 
System หรือ DTRS)  

โครงการ Co-Tower โครงการใหบริการเชาเสาสัญญาณโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) แกผู
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Operator) ในพ้ืนอุทยานท่ัวประเทศ 

OD (Over Draft) สินเชื่อเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี 
TR (Trust Receipt) สินเชื่อระยะส้ันเพ่ือการนําเขา และใชเปนทุนหมุนเวียนในการนําเขาสินคาเพ่ือ

มาผลิตหรือจัดจําหนาย และนําเงินท่ีไดมาชําระคืนธนาคารในภายหลัง 
MLR (Minimum Lending Rate)  อัตราดอกเบ้ียสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา 
MMR (Money Market Rate) อัตราดอกเบ้ียสําหรับลูกคาเงินกูระยะส้ันท่ีอางอิงตามตลาดเงิน (Money 

Market Rate) จะเปนไปตามภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินขณะนั้น 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 3 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
สารบัญ 

บทสรุปผูบริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) 6 

สวนท่ี 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 13 

1.1 วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 13 

1.2 ลักษณะโดยท่ัวไปประเภทและขนาดของรายการ 13 

1.3 คูสัญญาและลักษณะความสัมพันธ 19 

1.4 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท 23 

1.5 เง่ือนไขในการทํารายการ 24 

1.6 เง่ือนไขท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน 24 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 24 

2.1 ขอมูลของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 24 

สวนท่ี 3 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการ 25 

3.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 25 

3.2 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยของการทํารายการ และการไมทํารายการ 30 

3.3 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก 34 

สวนท่ี 4 ความสมเหตุสมผลของราคา และเงื่อนไขของรายการ 37 

4.1  ความสมเหตุสมผลของราคา 38 

4.2 ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของรายการ 41 

สวนท่ี 5 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกเสียงของผูถือหุน 42 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 4 จากจํานวน 43 หนา 
 

 

  วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ 
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผูถือหุนบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
อางถึง - (ราง) สัญญาการกูเงินบมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

  - สารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯท่ีเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯเมื่อวันท่ี 30 มถุินายน 2563 
  - มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2563 
  - งบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
  - แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56-1) 
  - สัญญาปรับโครงสรางหน้ีสถาบันการเงิน 
  - หนังสือรับรองหนังสือบริคณหสนธิขอบังคับขอมูลและเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวของตลอดจนการ 
สัมภาษณผูบริหารของบริษัท 
 
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา  “บริษัท” หรือ 

“SDC”) ครั้งท่ี 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียมิไดเขารวมประชุมและออก
เสียงในวาระนี้ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)(“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกับบริษัท จํานวนวงเงินรวม
ไมเกิน 600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 โดยจัดทําเปนสัญญาเงินกูคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 4.50 ตอป (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “รายการ”)โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปชําระหนี้ตนเงินกูยืมกอนกําหนด
ใหกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวและเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัท 

ในการทํารายการดังกลาวกับ SAMART ถือเปนการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทการไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน โดยมี  

(1) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ เปนกรรมการของ SDC และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SAMARTและ
อยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 

(2) นายวัฒนชัย วิไลลักษณเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SDC และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของ SAMART และอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 

(3) นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SDC และอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 

(4)กลุมสามารถ และกลุมผูถือหุนใหญ (ซึ่งประกอบดวย SAMART, บมจ. สามารถเทลคอม, บจก. วิไล
ลักษณอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง, บจก.สามารถยู-ทรานส, บมจ.วันทูวันคอนแทคส, นายวัฒนชัย วิไลลักษณ,
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ และนางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ) เปนกลุมผูถือหุนใน SDC รอยละ 84.22 และ
บางสวนของกลุมดังกลาวนี้ (บจก. วิไลลักษณอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง และครอบครัววิไลลักษณ) ถือหุน
รวมกันใน SAMART รวมรอยละ 42.03 
การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.

21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และท่ีแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 5 จากจํานวน 43 หนา 
 

พ.ศ. 2546  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยมีขนาดรายการมากกวา 20 ลานบาท และมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ี
มีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ดังนั้น การเขาทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินดังกลาว ตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่
ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย รวมท้ังบริษัทตองจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตอ
ผูถือหุนของบริษัท เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการโดยบริษัทมีกําหนดการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว 

บริษัทไดแตงตั้งบริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระ”)  เพ่ือแสดงความเห็นตอผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ ความเปนธรรมของราคา 
และเง่ือนไขของรายการ(ถามี) 

ในการจัดทําความเห็นในครั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลจากสารสนเทศท่ีบริษัทไดแจงตอตลาด
หลักทรัพย  เอกสารท่ีไดรับจากบริษัท เชน ราง-สัญญาเงินกู สัญญาปรับโครงสรางหน้ีจากสถาบันการเงิน งบการเงินท่ี
ไดรับการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแผนงบประมาณประจําป แผนธุรกิจสัญญาท่ีเกี่ยวของกับ
แผนธุรกิจรวมถึงขอมูลตางๆท่ีปรากฏอยูในสาธารณะ ตลอดจนการสัมภาษณเจาหนาท่ีและผูบริหารที่เกี่ยวของของ
บรษิัท ท้ังนี้ การวิเคราะหและการแสดงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูภายใตสมมติฐานวา ขอมูลท้ังหมดท่ี
ไดรับจากบริษัทรวมทั้งจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทดังกลาวเปนขอมูลท่ีครบถวน และถูกตองตามความเปน
จริง และเนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดเขาทําหนาท่ีตรวจสอบหรือพิสูจนความถูกตอง และครบถวนของ
ขอมูลท่ีเปดเผยท้ังหมด ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมสามารถรับรองหรือรับประกันหรือรับผิดชอบไมวา
โดยตรงหรือโดยออมเกี่ยวกับความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลและคํารับรองตางๆ ท่ีทางบริษัทมอบใหกับท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีจัดทําขึ้นในครั้งนี้ เพ่ือใหความเห็นตอกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และผูถือหุนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ ความเปนธรรมของราคา และเง่ือนไขของ
รายการ(ถามี) โดยการพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและใชขอมูลท่ีสามารถรับรูไดในขณะท่ีจัดทํารายงานฉบับนี้ ดังนั้น 
การใหความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงไมอาจยืนยันถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังการเขาทํารายการท่ีอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทและ/หรือผูถือหุนของบริษัทไดท้ังนี้ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระรับรองวาไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆดังท่ีไดกลาวมาขางตนดวยความรอบคอบและ
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพพึงกระทํา และไดใหเหตุผลบนพ้ืนฐานของขอมูลและการวิเคราะห
อยางเท่ียงธรรมโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนรายยอยของบริษัทเปนสําคัญ  

ท้ังนี้ การใหความเห็นนี้มิไดเปนการรับรองผลสําเร็จของการเขาทํารายการตางๆรวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมตองรับผิดชอบตอผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการดังกลาว
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม การพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนดังนั้น ผูถือหุนควร
จะศึกษา และพิจารณาขอมูลในประเด็นพิจารณาตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการดังกลาวท่ีแนบมาพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวยความรอบคอบระมัดระวังกอนลงมติเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาวไดอยางเหมาะสม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 6 จากจํานวน 43 หนา 
 

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบใหนําเสนอผูถือหุนเพ่ืออนุมัติใหบริษัทเขาทําสัญญากูยืมเงินจาก บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน
(“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกันกับบริษัทในวงเงินไมเกิน 600 ลานบาท โดยการเขาทํารายการฯ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเงินไปชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดใหแกสถาบันการเงินเพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับ
โครงสรางหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงินจากระยะส้ันเปนระยะยาว  

นับแตป พ.ศ. 2560 เปนตนมา บริษัทดําเนินการปรับเปล่ียนแผนธุรกิจใหมจากธุรกิจการจําหนาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและบริการท่ีเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาเปนการใหบริการในรูปแบบ Digital เต็มรูปแบบ โดย
ประกอบไปดวยโครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และ
ธุรกิจใหเชาเสาสัญญาณรวม (Co-Tower) แกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Operator) ในพ้ืนอุทยานท่ัว
ประเทศซึ่งธุรกิจดังกลาวจะกอใหเกิดรายไดประจําตอบริษัทโครงการ DTRS และ Co-Tower เปนโครงการขนาดใหญท่ี
ใชเงินลงทุนจํานวนมาก ณ ปจจุบัน อยูระหวางการติดต้ังอุปกรณยังไมสมบูรณท้ังโครงการ ซึ่งยังไมกอใหเกิดการรับรู
รายไดอยางไรก็ดีบริษัทยังคงมีภาระการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินท่ีเกิดจากธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ีดังนั้นบริษัท
จึงมีการเจรจากับสถาบันการเงินเพ่ือขอขยายระยะเวลาครบกําหนดสินเชื่อใหมีระยะเวลาท่ียาวมากขึ้นเพ่ือใหสอดคลอง
กับแผนการบริหารทางการเงินของโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ ภายหลังการเจรจากับสถาบันการเงินบริษัท
ไดรับขอเสนอการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวเพื่อใหบริษัทมีการบริหารสภาพคลองท่ีเพียงพอ
ในการจัดการทางการเงินใหเหมาะสมกับแผนการบริหารเงินทุนสําหรับโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการในปจจุบัน
โดยขอเสนอของการปรับโครงสรางเงินกูยืมไดกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทตองชําระตนเงินคืนกอนกําหนดตามจํานวน 
และระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาปรับโครงสรางหน้ีในอดีตท่ีผานมาธุรกิจหลักของบริษัทมีลักษณะ Trading คือ การซื้อ
และจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณท่ีเก่ียวของโดยบริษัทใชสินเชื่อระยะส้ันในการชําระคาสินคา และรับเงินคา
สินคาจากลูกหนี้เพ่ือชําระสินเชื่อระยะส้ัน  แตเนื่องจากสภาวะการแขงขันอยางรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในดาน
เทคโนโลยี ต้ังแตป 2558 สงผลใหยอดขายลดลงอยางมีสาระสําคัญและยังสงผลตอการเรียกเก็บชําระลูกหนี้การคา ทํา
ใหบริษัทเริ่มประสบความยากลําบากในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

นับแตป 2561 เปนตนมาบริษัทจึงดําเนินการเจราจาขอปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงินท่ีมีอยู
จํานวน 6 แหง โดยมีการดําเนินการปรับสัญญาเงินกูยืมจากระยะส้ันในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินเปนสินเชื่อแบบมีกําหนด
ระยะเวลา (Term loan) กับ 5 สถาบันการเงินแลว ยังคงเหลืออีก 1 สถาบันการเงินท่ีอยูระหวางการเจรจา 

ตอมาในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษัทไดรับขอเสนอการปรับโครงสรางหน้ีจากระยะสั้นเปนระยะยาวจาก
สถาบันการเงินแหงสุดทายโดยเสนอการขยายระยะเวลาพักชําระหน้ีตนเงินกู และขยายระยะเวลาวงเงินสินเชื่อใหนาน
ขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินท่ีดีขึ้นสําหรับการบริหารจัดการเงินทุนใหสอดคลองกับโครงการ
ขนาดใหญท่ีบริษัทอยูระหวางการดําเนินการ ท้ังนี้ สถาบันการเงินดังกลาวมีการกําหนดเง่ือนไขการชําระตนเงินกอน
กําหนดโดยใชเงินจากการกูยืมจาก SAMART  

ลักษณะของสัญญาสินเชื่อ เง่ือนไข รวมถึงขอปฏิบัติตามสัญญาของสินเชื่อตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้มี
ขอแตกตางจากเงินกูยืมระยะส้ันของสถาบันการเงินดังกลาวสรุปไดดังนี้ 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 7 จากจํานวน 43 หนา 
 

ขอแตกตางของเงินกูยืมสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของกับการทํารายการฯในคร้ังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สถาบันการเงิน 
ยอดคงคาง  
(ลานบาท) 

ลักษณะ 
เงินกูยืมระยะส้ัน  

(กอน 29/6/63) 
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

(29/6/63) 
1 2,034.12 ประเภทสัญญา ตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อเงินกูระยะยาว 

ระยะเวลา 3 เดือน 29 มิถุนายน 2563-31 มีนาคม 2566 
อัตราดอกเบ้ีย MMR

1
 ชําระรายเดือน อัตรา MLR ลบอัตรารอยละคงที่ตอป ชําระรายเดือน 

การชําระตนเงิน เม่ือสัญญาครบกําหนด มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2563 งวดละ -0- บาท 
มี.ค. 2564 งวดละ -0- บาท 
มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2564 งวดละ 250.14 ลานบาท 
มี.ค./มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2565 งวดละ 250.14 ลานบาท 
มี.ค. 66 ชําระสวนที่เหลือจนครบถวน 

สรุปเงื่อนไขอื่น - ใหบริษัททําการกูยืมจาก SAMART เพื่อนํามาชําระตนเงิน
กอนกําหนดดังน้ี 
1. ทําการกูยืมสวนที่ 1 จํานวน 322.31 ลานบาทจาก 

SAMART จากกรณีที่ SAMART สามารถจําหนายหุนกู
ของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดจํานวนตามเงื่อนไขเม่ือ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และ 

2. ทําการกูยืมสวนที่ 2 จํานวน 200 ลานบาทจาก 
SAMART หากบมจ . สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส 
(SAV) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ SAMART ที่ถือหุน
ทางอ อมร อยละ  100  เข าจดทะเ บียนในตลาด
หลักทรัพยฯได โดย SAV ไดยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) ตอสํานักงาน 
กลต. แลวในเดือน กุมภาพันธ 2563 และคาดวา SAV 
จะทําการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในไตรมาส
ที่ 1 2564 

ทั้งน้ี เงื่อนไขไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอื่นมา
ชําระตนเงินกอนกําหนดนอกเหนือไปจากกรณีทั้งสองขางตน 
ดังน้ันสําหรับกรณีที่ 2 เงื่อนไขไมมีการกําหนดระยะเวลา
เฉพาะเจาะจงในการชําระเงินในสวนน้ีหาก SAV มีการเลื่อน
ระยะเวลาการจดทะเบียนฯออกไป หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่
ทําให SAV ไมสามารถเขาจดทะเบียนฯได บริษัทก็ไม
จําเปนตองชําระตนเงินกอนกําหนดในสวนที่ 2 น้ี และไมถือวา
ผิดสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 

 
ณ ปจจุบันคูสัญญาของสัญญาปรับโครงสรางหน้ีไดลงนาม และสัญญามีผลบังคับใชเรียบรอยแลว โดยในป 

2563 นี้ บริษัทจะไดรับระยะเวลาการพักชําระตนเงิน และจะเริ่มชําระงวดตนเงินงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อ
วันท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 SAMART สามารถออกจําหนายหุนกูไดจํานวนตามเงื่อนไขทําใหมีเงินทุนสําหรับ
บริษัทในการกูยืม บริษัทจึงตองปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้โดยการกูยืมในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท
เพ่ือนํามาชําระตนเงินกอนกําหนดตามเง่ือนไข 

                                                
1 อัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคาเงินกูระยะสัน้ท่ีอางอิงตามตลาดเงิน (Money Market Rate) จะเปนไปตามภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินขณะนั้น 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 8 จากจํานวน 43 หนา 
 

สืบเนื่องจากบริษัทยังมีสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่นท่ีกําหนดเง่ือนไขใหบริษัทตองปฏิบัติการใดท่ี
เกี่ยวกับเง่ือนไขของสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินใหไดรับสิทธิท่ีเทาเทียมกัน (Parri Passu) ดังนั้นจากการท่ีบริษัท
ชําระตนเงินกอนกําหนดตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทําใหบริษัทตองชําระตนเงินกอนกําหนดแกสถาบันการเงินอื่น
พรอมกันดวย ดังนี้ 
 (หนวย : พนับาท) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประมาณการชําระตนเงินสินเชื่อสถาบันการเงินในครึ่งปหลัง 2563  

สถาบัน
การเงิน
แหงที่ 

สัดสวนเงินกูยืม
ตามยอดสินเชื่อ 
ณ 1 ม.ค. 2561 

ประเภทของ
สินเชื่อ* 

ยอดเงิน
กูยืม 

ชําระตนเงินของ

สินเชื่อปจจุบัน
2
 

ชําระกอนกําหนด  
(เงินกูยืมสวนที่ 1) 

ชําระกอนกําหนด
ตามเงื่อนไข 
Parri Passu

3
 

รวม 

1 60.24% Term Loan 2,034,120 - 322,305 - 322,305 

2 5.48% Term Loan 187,920 15,960 - 24,320 40,280 

3 13.50% Term Loan 443,552 - - 59,950 59,950 

4 9.83% Term Loan 322,893 28,639 - 43,642 72,281 

5 5.48% Term Loan 184,629 - - 24,320 24,320 

6 5.48% Term Loan 179,940 - - 24,320 24,320 

รวม 100.00% 
 

3,353,054 44,599 322,305 176,553 543,458 

 *Term loan เปนสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลา มีระยะเวลาตั้งแต 2-6 ป  

 
(หนวย : พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณการชําระตนเงินสินเชื่อสถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 

สถาบัน
การเงิน
แหงที่ 

สัดสวนเงินกูยืม
ตามยอดสินเชื่อ 
ณ 1 ม.ค. 2561 

ประเภทของ
สินเชื่อ 

ยอดเงิน
กูยืม 

ชําระตนเงินของ
สินเชื่อปจจุบัน 

ชําระกอนกําหนด  
(เงินกูยืมสวนที่ 2) 

ชําระกอนกําหนด
ตามเงื่อนไข 
Parri Passu 

รวม 

1 60.24% Term Loan 1,711,815 - 200,000 - 200,000 

2 5.48% Term Loan 147,640 9,000 - 18,182 27,182 

3 13.50% Term Loan 383,602 9,909 - 44,818 54,727 

4 9.83% Term Loan 250,612 16,150 - 32,626 48,776 

5 5.48% Term Loan 160,309 7,980 - 18,182 26,162 

6 5.48% Term Loan 155,620 - - 18,182 18,182 

รวม 100.00% 
 

2,809,596 43,039 200,000 131,990 375,029 

 
ภายหลังท่ีสัญญาปรับโครงสรางหน้ีมีผลบังคับใช ทําให ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงินรวมทั้งส้ิน 3,353.05 ลานบาทโดยเปนสินเชื่อท่ีมีกําหนดระยะเวลาทั้งหมด ในสวนของการกูเงินจาก 

                                                
2 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
3 การชําระคืนกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินอ่ืนตามเงื่อนไขของ PARRI PASSU คํานวณจากสัดสวนเงินกูยืมของแตละสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2561 โดยยอดเงินในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท แบงออกเปน 1.การชําระคืนกอนกําหนดตามเง่ือนไข PARRI PASSU ใหกับสถาบัน
การเงินแหงท่ี 1 จํานวน 54.78 ลานบาท และ 2. การชําระคืนกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินแหงท่ี 1 จํานวน 267.53 ลานบาท ดังนั้น สถาบัน
การเงินแหงท่ี 2-6 จะไดรับการชําระคืนกอนกําหนด = สัดสวนเงินกูยืมตามยอดสินเชื่อ ณ 1 ม.ค. 2561 X 267.53 / 60.24% 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 9 จากจํานวน 43 หนา 
 

SAMART ในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท บริษัทมีภาระตองชําระคืนหนี้สถาบันการเงินอื่นภายในคร่ึงปหลังของ
ป 2563 นี้สุทธิรวม (44.60+176.55) = 221.15 ลานบาท  และในสวนของการกูเงินจาก SAMART ในสวนท่ี 2 จํานวน 
200 ลานบาท อีกจํานวน (45.04+132) = 175.04 ลานบาท ณ ประมาณส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2564 ตามเง่ือนไข 
PARRI PASSU  

อนึ่ง การปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ีไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอื่นมาชําระ
ตนเงินกอนกําหนดนอกเหนือไปจากกรณีท้ังสองท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้น หากเง่ือนไขของกรณีท้ังสองเกิดขึ้นแลว 
บริษัทก็ควรจะปฏิบัติตามเพ่ือใหไดรับประโยชนท่ีดีกวาของสินเชื่อท่ีมีกําหนดระยะเวลา (Term loan) และเง่ือนไขของ
การพักชําระหน้ี ซึ่งหากบริษัทไมปฏิบัติตามเง่ือนไข เชน ในกรณีท่ี 1 บริษัทไมทําการกูเงินจาก SAMART ท่ีไดรับเงิน
จากการจําหนายหุนกูของ บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น หรือผูถือหุนไมอนุมัติการทํารายการฯในคร้ังนี้แลว สถาบัน
การเงินอาจพิจารณาวาเปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไว และอาจพิจารณายกเลิกสัญญาปรับโครงสรางหน้ีท่ี
ไดรับมาแลวได ซึ่งอาจสงผลใหหนี้ท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินแหงนี้กลับไปเปนหนี้จากต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งมีอายุประมาณ 
3 เดือน และการมีภาระหนี้สินระยะส้ันจํานวนมากจะทําใหบริษัทประสบปญหาการชําระคืนเมื่อถึงกําหนดเนื่องจาก
โครงการของบริษัทท่ีกําลังดําเนินการอยูยังไมกอใหเกิดรายได หรือบริษัทจะตองตอต๋ัวสัญญาใชเงินทุกคร้ังท่ีต๋ัวครบ
กําหนด และการท่ีบริษัทไมรับความชวยเหลือทางการเงินจะเปนปจจัยเส่ียงตอการบริหารจัดการทางการเงินของบริษทั 

 
การทําสัญญากูยืมเงินวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท แบงออกเปนสวนๆ ตามเง่ือนไขของสัญญาการปรับ

โครงสรางเงินกูยืมสถาบันการเงิน โดยแบงมูลคาวงเงินการชําระคืนตนเงินกอนกําหนด และระยะเวลาของแตละสวน 
ดังนี้ 

สวนท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาทนําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนด เมื่อ SAMART จําหนายหุน
กูของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดจํานวนตามที่กําหนด ณ วันท่ีทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน) โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2568 
สวนท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาทนําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดโดยประมาณวันท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2564 เมื่อบมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลวโดยมีกําหนดการ
ทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
พรอมกันนี้ บริษัทจึงพิจารณาการกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนระหวางการดําเนินโครงการ 

DTRS และ Co-Tower โดยกําหนดการกูยืมในสวนท่ี 3 
สวนท่ี 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยมีกําหนดการทยอยชําระ
คืนตนเงินไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 
การทํารายการฯในคร้ังนี้จะสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมีสภาพคลองท่ีดี

ขึ้นเพ่ือรองรับการดําเนินโครงการการ DTRS และโครงการ Co-Tower ท่ีบริษัทคาดวาจะทําใหผลการดําเนินงานของ
บริษัทดีขึ้น สามารถสรางกระแสเงินสดใหเปนไปตามแผนงาน และสงผลดีตอผลตอบแทนของผูถือหุนโดยรวม 
 

ประโยชนของการทํารายการฯในคร้ังนี ้

1. การปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ี จะทําใหบริษัทไดรับการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูยืม 

และไดรับระยะเวลาพักชําระหนี้ ทําใหบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองทางการเงินท่ีเหมาะสมในการ

บริหารชวงระยะเวลาการกอใหเกิดรายไดจากโครงการ DTRS และ Co-Tower ใหมีความสมดุลกับภาระ

ของหนี้สินในปจจุบัน และในอนาคต 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 10 จากจํานวน 43 หนา 
 

2. ชวยกระจายความเส่ียงของโครงสรางเงินทุนของบริษัท จากการกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีมีอยูรอยละ 

94 ใหเหลือรอยละ 79 เพ่ือชวยลดความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงใน sector หนึ่งๆของระบบ

เศรษฐกิจและอาจสงผลกระทบตอท้ังระบบได เชน มาตรการตางๆจากหนวยงานรัฐในการควบคุมการให

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย เปนตน 

อยางไรก็ตาม การทํารายการนี้ยังคงมีขอดอย หรือความเส่ียงท่ีตองพิจารณาดวยเชนกัน ไดแก 

1. สัญญาเงินกูยืมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.50 ตลอดอายุของสัญญาอาจทําใหบริษัทเสีย

โอกาสในการลดตนทุนทางการเงินหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวลดลง 

2. บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงินในการจายเงินปนผลที่

อาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน การกําหนดบุคคลท่ีบริหารกิจการ 

หรือการรักษาสัดสวนของผูถือหุน  

ท้ังนี้ หากท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการทํารายการฯในครั้งนี้ อาจจะสงผลใหบริษัทผิดสัญญาปรับโครงสราง

หนี้ได และอาจถูกยกเลิกเง่ือนไข การขยายระยะเวลาชําระคืนเงินตน และกําหนดระยะเวลาพักชําระเงินตน ซึ่งจะสงผล

ตอสภาพคลองของการดําเนินโครงการ DTRS และCo-Tower ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

ท้ังนี้ การพิจารณาการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันมีขอดีดังตอไปนี ้

1.  ชวยจัดการบริหารสภาพคลองไดอยางรวดเร็วลดความเส่ียงจากความลาชาในการหาแหลงเงินทุนอื่น 

2. เงินกูยืมจาก SAMART ถูกกําหนดใหนับรวมเขาเปนสวนหน่ึงของสวนของผูถือหุนตามหนังสือสัญญา

ปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินตัวอยางจากประมาณการเงินกูยืมในสวนท่ี 1 งบการเงินรวมของ

บริษัท ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2563 จะมีสัดสวนการดํารงหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 4.6 เหลือ 

3.0 

3. มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน และมีกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนใหญเปนกลุมเดียวกันทําใหท้ัง SAMART 

และบริษัทสามารถพิจารณาขอเสนอเงื่อนไขในสัญญาฯที่สอดคลองกับความตองการได 

4. สัญญาการกูยืมเงินของ SAMART กําหนดเงื่อนไขท่ีผอนปรนกวา เชน 

- ไมกําหนดงวดชําระคืนตนเงิน และระยะเวลาชําระคืนนานขึ้น 

- สัญญาฯไมกําหนดเงื่อนไขอื่นท่ีอาจเปนขอจํากัดในการวางแผนการเงิน  

5. สัญญาเงินกูยืมเงินของ SAMART ไมกําหนดเงื่อนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน/จํานอง หรือกําหนด

บุคคลค้ําประกัน รวมถึงการทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน/จํานอง รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ ชวย

ทําใหบริษัทลดภาระคาใชจาย และขั้นตอนการดําเนินการ 

อยางไรก็ตามการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันจะตองจัดประชุมผูถือหุนและแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตอรายการนี้ ซึ่งจะทําใหบริษัทตองมีคาใชจายเพ่ิมขึ้นคิดเปนประมาณรอยละ 

0.05% ตอปของวงเงินกูยืมรวมในครั้งนี้ 

 

อนึ่ง ในการทํารายการฯในครั้งนี้ สัญญาปรับโครงสรางหนี้มีการกําหนดใหบริษัททํารายการรับความชวยเหลือทาง

การเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงสําหรับเงินกูยืมในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 อยางไรก็ตามหากบริษัทเลือกจะทํารายการกับ

บุคคลภายนอกจะมีขอดี และขอดอยดังตอไปนี้ 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 11 จากจํานวน 43 หนา 
 

ขอดีของการทํารายการฯกับบุคคลภายนอก 

1.  หลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาบุคคลท่ี

เกี่ยวโยง การทํารายการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกอาจทําใหมีการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาไดเต็มท่ี 

ไมเอื้อประโยชนตอฝายใดฝายหน่ึง หรือกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเอื้อประโยชนตอบุคคลท่ี

เกี่ยวโยงได ท้ังนี้ บริษัท และ SAMART ตางเปนบริษัทจดทะเบียนมีความเขาใจในวิธีการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑท่ีนอกจากจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนโดยเทาเทียมกันแลว ยังตระหนักถึงหลักธรร

มาภิบาลในประกอบธุรกิจกับทุกภาคสวน ซึ่งในรางสัญญากูยืมเงินจาก SAMART ฉบับน้ีเปนเง่ือนไข

ทางการคาท่ีคูสัญญาพึงปฏิบัติท่ีเปนธรรม และเปนไปตามนโนบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับ

กิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท 

ขอดอยของการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

1.  การกูยืมจากบุคคลอื่นอาจตองใชทรัพยสิน หรือบุคคลเพ่ือค้ําประกัน และอาจมีคาธรรมเนียมในการ

จัดการ  

2.  การหาแหลงกูยืมดวยชองทางอื่นมีขั้นตอนการดําเนินการใชระยะเวลาที่นานกวา และอาจไมไดรับ

จํานวนเงินตามท่ีตองการ 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความสมเหตุสมผลในดานราคาของสัญญาเงินกูจาก SAMART โดย
พิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบ้ียของสัญญาเงินกูยืมของ SAMART ท่ีอัตรารอยละ 4.50 ตอปโดยพิจารณา
จากปจจัยตางๆดังนี้ 1. การเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย/อัตราดอกเบ้ียการออกตราสาร
หนี้ และ 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ี SAMART ใหบริษัทอ่ืนในกลุม SAMART 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาสัญญาเงินกูอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปจํานวนวงเงินรวมไมเกิน 
600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 มีความเหมาะสมดานราคา การจัดหาเงินทุนจาก
สถาบันการเงินอื่นโดยเปรียบเทียบจะมีตนทุนท่ีสูงกวาการกูยืมเงินจาก SAMART หรือหากบริษัทตองการระดมทุน
ดวยการออกตราสารหน้ีจะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีใกลเคียงกับสัญญากูยืมเงินจาก SAMART และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 
ตอปเปนไปตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกนัของกลุมบริษัท  

ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาบริษัทมีความจําเปนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับ
โครงสรางหน้ี สัญญาเงินกูยืมเปนไปตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท 
และเปนประโยชนตอการบริหารสภาพคลองของบริษัท สัญญากูยืมเงินมีการกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินตนท่ี
สอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมมีการกําหนดเงื่อนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน หรือการทํา
ประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน ไมกําหนดคาธรรมเนียมการกูยืม/การชําระคืนตนเงินกอนกําหนด และไมกําหนดการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน เง่ือนไขการจายเงินปนผล หรือ การกําหนดบุคคลผูบริหารกิจการ  

อยางไรก็ตาม การกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุของสัญญาอาจมีความเส่ียงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยหากมีการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ยอางอิงในอนาคต ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไข
ของรายการมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมเนียมปฏิบัติ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเง่ือนไขการ
ทํารายการมีความเหมาะสม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 12 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
จากเหตุผลขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงิน

ครั้งนี้ 
ท้ังนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ ผูถือหุนควร

ทําการศึกษาขอมูลท้ังหมดท่ีปรากฏในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกอนการพิจารณา และควรศึกษาขอมูลใน
เอกสารตางๆท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ดวยความระมัดระวังเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติ
ไดอยางเหมาะสม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 13 จากจํานวน 43 หนา 
 

สวนท่ี 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

1.1 วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายนพ.ศ. 2563  มีมติเห็นชอบใหนําเสนอผูถือ
หุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบมจ. 
สามารถคอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน โดยจัดทําเปนสัญญาเงินกูจํานวนวงเงินรวมไมเกิน
600 ลานบาทจํานวน 1 ฉบับโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป กําหนดการชําระ
คืนเงินตนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป พ.ศ. 2568 
สวนท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป กําหนดชําระคืนเงิน
ตนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป พ.ศ. 2568 
สวนท่ี 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปกําหนดชําระ
คืนเงินตนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป พ.ศ. 2568 

 
ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาโครงสรางอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัทในปจจุบันจะพบวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมรอยละ 
4.50 ของ บมจ.สามารถคอรปอเรชั่นจะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่ากวาท่ีบริษัทจะจัดหาแหลงเงินทุนอื่น 
และเนื่องจากรายการนี้จัดเปนรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีตองไดรับ
คะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 
ดังน้ัน บริษัทคาดวาจะดําเนินการทําสัญญาเงินกูดังกลาวภายใน 30 วันหลังจากท่ีไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุนแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2563 ในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกันดังกลาว 

1.2 ลักษณะโดยท่ัวไปประเภทและขนาดของรายการ 

ในอดีตท่ีผานมาธุรกิจหลักของบริษัทมีลักษณะ Trading คือ การซื้อและจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของโดยบริษัทใชสินเชื่อระยะส้ันในการชําระคาสินคา และรับเงินคาสินคาจากลูกหนี้เพ่ือชําระ
สินเชื่อระยะส้ัน  แตเนื่องจากสภาวะการแขงขันอยางรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี ต้ังแตป 
2558 สงผลใหยอดขายลดลงอยางมีสาระสําคัญและยังสงผลตอการเรียกเก็บชําระลูกหนี้การคา ทําใหบริษัท 
เริ่มประสบความยากลําบากในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ในขณะท่ีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ
โครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio Systemหรือ DTRS) และโครงการ
ใหบริการจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Co-Tower ยังตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และยังไมกอใหเกิด
กระแสเงินสด  

นับแตป 2561 เปนตนมาบริษัทจึงดําเนินการเจราจาขอปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงินท่ีมีอยู
จํานวน 6 แหง โดยมีการดําเนินการปรับสัญญาเงินกูยืมจากระยะส้ันในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินเปนสินเชื่อแบบ
มีกําหนดระยะเวลา(Term loan) กับ 5 สถาบันการเงินแลว ยังคงเหลืออีก 1 สถาบันการเงินท่ีอยูระหวางการ
เจรจา 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 14 จากจํานวน 43 หนา 
 

ตอมาในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษัทไดรับขอเสนอการปรับโครงสรางหน้ีจากระยะส้ันเปนระยะยาวจาก
สถาบันการเงินแหงสุดทายโดยเสนอการขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ตนเงินกู และขยายระยะเวลาวงเงิน
สินเชื่อใหนานขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินท่ีดีขึ้นสําหรับการบริหารจัดการเงินทุนให
สอดคลองกับโครงการขนาดใหญท่ีบริษัทอยูระหวางการดําเนินการ ท้ังนี้ สถาบันการเงินดังกลาวมีการ
กําหนดเงื่อนไขการชําระตนเงินกอนกําหนดโดยใชเงินจากการกูยืมจาก SAMART  
ลักษณะของสัญญาสินเชื่อ เง่ือนไข รวมถึงขอปฏิบัติตามสัญญาของสินเชื่อตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้มีขอ
แตกตางจากเงินกูยืมระยะส้ันของสถาบันการเงินดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

ขอแตกตางของเงินกูยืมสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของกับการทํารายการฯในคร้ังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สถาบันการเงิน 
ยอดคงคาง  
(ลานบาท) 

ลักษณะ 
เงินกูยืมระยะส้ัน  

(กอน 29/6/63) 
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

(29/6/63) 
1 2,034.12 ประเภทสัญญา ตั๋วสัญญาใชเงิน สินเชื่อเงินกูระยะยาว 

ระยะเวลา 3 เดือน 29 มิถุนายน 2563-31 มีนาคม 2566 
อัตราดอกเบ้ีย MMR

4
 ชําระรายเดือน อัตรา MLR ลบอัตรารอยละคงที่ตอป ชําระรายเดือน 

การชําระตนเงิน เม่ือสัญญาครบกําหนด มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2563 งวดละ -0- บาท 
มี.ค. 2564 งวดละ -0- บาท 
มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2564 งวดละ 250.14 ลานบาท 
มี.ค./มิ.ย/ก.ย./ธ.ค. 2565 งวดละ 250.14 ลานบาท 
มี.ค. 66 ชําระสวนที่เหลือจนครบถวน 

สรุปเงื่อนไขอื่น - ใหบริษัททําการกูยืมจาก SAMART เพื่อนํามาชําระตนเงิน
กอนกําหนดดังน้ี 
1. ทําการกูยืมสวนที่ 1 จํานวน 322.31 ลานบาทจาก 

SAMART จากกรณีที่ SAMART สามารถจําหนายหุนกู
ของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดจํานวนตามเงื่อนไขเม่ือ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และ 

2. ทําการกูยืมสวนที่ 2 จํานวน 200 ลานบาทจาก 
SAMART หากบมจ . สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส 
(SAV) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ SAMART ที่ถือหุน
ทางอ อมร อยละ  100  เข าจดทะเ บียนในตลาด
หลักทรัพยฯได โดย SAV ไดยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) ตอสํานักงาน 
กลต. แลวในเดือน กุมภาพันธ 2563 และคาดวา SAV 
จะทําการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในไตรมาส
ที่ 1 2564 

ทั้งน้ี เงื่อนไขไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอื่นมา
ชําระตนเงินกอนกําหนดนอกเหนือไปจากกรณีทั้งสองขางตน 
ดังน้ันสําหรับกรณีที่ 2 เงื่อนไขไมมีการกําหนดระยะเวลา
เฉพาะเจาะจงในการชําระเงินในสวนน้ีหาก SAV มีการเลื่อน
ระยะเวลาการจดทะเบียนฯออกไป หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่
ทําให SAV ไมสามารถเขาจดทะเบียนฯได บริษัทก็ไม
จําเปนตองชําระตนเงินกอนกําหนดในสวนที่ 2 น้ี และไมถือวา
ผิดสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 

                                                
4
 อัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคาเงินกูระยะสัน้ท่ีอางอิงตามตลาดเงิน (Money Market Rate) จะเปนไปตามภาวะของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินขณะนั้น 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 15 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
ณ ปจจุบันคูสัญญาของสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดลงนาม และสัญญามีผลบังคับใชเรียบรอยแลว โดยในป 
2563 นี้ บริษัทจะไดรับระยะเวลาการพักชําระตนเงิน และจะเริ่มชําระงวดตนเงินงวดแรกในเดือนมิถุนายน 
2564 เมื่อวันท่ี 23 กรฏาคม พ.ศ. 2563 SAMART สามารถออกจําหนายหุนกูไดจํานวนตามเงื่อนไขทําใหมี
เงินทุนสําหรับบริษัทในการกูยืม บริษัทจึงตองปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้โดยการกูยืมในสวนท่ี 1 
จํานวน 322.31 ลานบาทเพ่ือนํามาชําระตนเงินกอนกําหนดตามเง่ือนไข  

สืบเนื่องจากบริษัทยังมีสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่นท่ีกําหนดเง่ือนไขใหบริษัทตองปฏิบัติการใดท่ี
เกี่ยวกับเง่ือนไขของสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินใหไดรับสิทธิท่ีเทาเทียมกัน (Parri Passu) ดังนั้นจากการ
ท่ีบริษัทชําระตนเงินกอนกําหนดตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี ทําใหบริษัทตองชําระตนเงินกอนกําหนดแก
สถาบันการเงินอื่นพรอมกันดวย ดังนี้ 

 (หนวย : พนับาท) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประมาณการชําระตนเงินสินเชื่อสถาบันการเงินในครึ่งปหลัง 2563  

สถาบัน
การเงิน
แหงที่ 

สัดสวนเงินกูยืม
ตามยอดสินเชื่อ 
ณ 1 ม.ค. 2561 

ประเภทของ
สินเชื่อ* 

ยอดเงิน
กูยืม 

ชําระตนเงินของ

สินเชื่อปจจุบัน
5
 

ชําระกอนกําหนด  
(เงินกูยืมสวนที่ 1) 

ชําระกอนกําหนด
ตามเงื่อนไข 
Parri Passu

6
 

รวม 

1 60.24% Term Loan 2,034,120 - 322,305 - 322,305 

2 5.48% Term Loan 187,920 15,960 - 24,320 40,280 

3 13.50% Term Loan 443,552 - - 59,950 59,950 

4 9.83% Term Loan 322,893 28,639 - 43,642 72,281 

5 5.48% Term Loan 184,629 - - 24,320 24,320 

6 5.48% Term Loan 179,940 - - 24,320 24,320 

รวม 100.00% 
 

3,353,054 44,599 322,305 176,553 543,458 

 *Term loan เปนสัญญากูยืมเงินแบบมีกําหนดระยะเวลา มีระยะเวลาตั้งแต 2-6 ป  

 
ภายหลังท่ีสัญญาปรับโครงสรางหนี้มีผลบังคับใช ทําให ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินรวมท้ังส้ิน 3,353.05 ลานบาทโดยเปนสินเชื่อท่ีมีกําหนดระยะเวลาทั้งส้ิน 
ภายในครึ่งปหลังของป 2563 นี้ บริษัทตองชําระตนเงินกอนกําหนดในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท ตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ และบริษัทตองชําระใหกับสถาบันการเงินอื่นตามเง่ือนไข PARRI PASSU อีก
จํานวน 176.55 ลานบาทเมื่อรวมกับตารางการชําระงวดตนเงินกับสถาบันการเงินอื่นอีก 44.60 ลานบาททํา
ใหบริษัทตองชําระคืนตนเงินสถาบันการเงินรวมท้ังส้ิน 543.46 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทจะใชเงินกูยืมใน
สวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาทเพ่ือชําระคืนใหกับสถาบันการเงินแหงท่ี 1 ทําใหบริษัทมีภาระในการชําระ
คืนหนี้สถาบันการเงินอื่นสุทธิรวม 221.15 ลานบาท  

                                                
5
 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 

6
 การชําระคืนกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินอ่ืนตามเงื่อนไขของ PARRI PASSU คํานวณจากสัดสวนเงินกูยืมของแตละสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 โดยยอดเงินในสวนท่ี 1 จํานวน 322.31 ลานบาท แบงออกเปน 1.การชําระคืนกอนกําหนดตามเง่ือนไข PARRI PASSU ใหกับสถาบัน
การเงินแหงท่ี 1 จํานวน 54.78 ลานบาท และ 2. การชําระคืนกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินแหงท่ี 1 จํานวน 267.53 ลานบาท ดังนั้น สถาบัน
การเงินแหงท่ี 2-6 จะไดรับการชําระคืนกอนกําหนด = สัดสวนเงินกูยืมตามยอดสินเชื่อ ณ 1 ม.ค. 2561 X 267.53 / 60.24% 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 16 จากจํานวน 43 หนา 
 

 
ท้ังนี้ ในสวนของการกูเงินจาก SAMART ในสวนท่ี 2 จํานวน 200 ลานบาทเพ่ือนํามาชําระตนเงินกอนกําหนด
ตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ีของสถาบันการเงินแหงท่ี 1 บริษัทจะตองจัดเตรียมกระแสเงินสดสําหรับ
การชําระหนี้กอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินอื่นตามเงื่อนไข PARRI PASSU ดวยเชนกัน ประมาณการของ
การชําระคืนหนี้สถาบันการเงิน ณ ส้ินไตรมาสที่หนึ่งของป 2564 เปนดังนี้ 
 

(หนวย : พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณการชําระตนเงินสินเชื่อสถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 

สถาบัน
การเงิน
แหงที่ 

สัดสวนเงินกูยืม
ตามยอดสินเชื่อ 
ณ 1 ม.ค. 2561 

ประเภทของ
สินเชื่อ* 

ยอดเงิน
กูยืม 

ชําระตนเงินของ
สินเชื่อปจจุบัน 

ชําระกอนกําหนด  
(เงินกูยืมสวนที่ 2) 

ชําระกอนกําหนด
ตามเงื่อนไข 
Parri Passu 

รวม 

1 60.24% Term Loan 1,711,815 - 200,000 - 200,000 

2 5.48% Term Loan 147,640 9,000 - 18,182 27,182 

3 13.50% Term Loan 383,602 9,909 - 44,818 54,727 

4 9.83% Term Loan 250,612 16,150 - 32,626 48,776 

5 5.48% Term Loan 160,309 7,980 - 18,182 26,162 

6 5.48% Term Loan 155,620 - - 18,182 18,182 

รวม 100.00% 
 

2,809,596 43,039 200,000 131,990 375,029 

 
ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2564 ในกรณีท่ีบริษัทชําระตนเงินกอนกําหนดในสวนท่ี 2 จํานวน 200 ลานบาท 
ตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีแลว และบริษัทตองชําระใหกับสถาบันการเงินอื่นตามเงื่อนไข PARRI PASSU 
อีกประมาณ 132 ลานบาทเมื่อรวมกับตารางการชําระงวดตนเงินกับสถาบันการเงินอื่นอีก 43.04 ลานบาททํา
ใหบริษัทตองชําระคืนตนเงินสถาบันการเงินรวมท้ังส้ิน 375.03 ลานบาท และเมื่อหักเงินกูยืมในสวนท่ี 2 ท่ีจะ
ไดรับจาก SAMART จํานวน 200 ลานบาทแลว ทําใหบริษัทมีภาระในการชําระคืนหนี้สถาบันการเงินอื่นสุทธิ
ประมาณ 175.03 ลานบาท  
 
อนึ่ง การปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอื่นมาชําระ
ตนเงินกอนกําหนดนอกเหนือไปจากกรณีท้ังสองท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้น หากเง่ือนไขของกรณีท้ังสองเกิดขึ้น
แลว บริษัทก็ควรจะปฏิบัติตามเพื่อใหไดรับประโยชนท่ีดีกวาของสินเชื่อท่ีมีกําหนดระยะเวลา (Term loan) 
และเง่ือนไขของการพักชําระหน้ี ซึ่งหากบริษัทไมปฏิบัติตามเง่ือนไข เชน ในกรณีท่ี 1 บริษัทไมทําการกูเงิน
จาก SAMART ท่ีไดรับเงินจากการจําหนายหุนกูของ บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น หรือผูถือหุนไมอนุมัติการทํา
รายการฯในครั้งนี้แลว สถาบันการเงินอาจพิจารณาวาเปนการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงไว และอาจ
พิจารณายกเลิกสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีไดรับมาแลวได ซึ่งอาจสงผลใหหนี้ท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินแหงนี้
กลับไปเปนหนี้จากต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งมีอายุประมาณ 3 เดือน และการมีภาระหนี้สินระยะส้ันจํานวนมากจะทํา
ใหบริษัทประสบปญหาการชําระคืนเมื่อถึงกําหนดเนื่องจากโครงการของบริษัทท่ีกําลังดําเนินการอยูยังไม
กอใหเกิดรายได หรือบริษัทจะตองตอต๋ัวสัญญาใชเงินทุกคร้ังท่ีต๋ัวครบกําหนด และการท่ีบริษัทไมรับความ
ชวยเหลือทางการเงินจะเปนปจจัยเส่ียงตอการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 17 จากจํานวน 43 หนา 
 

ดังนั้น บริษัทจึงขอความอนุเคราะหทางการเงินจาก SAMART ซึ่งเปนท่ีมาของการทํารายการรับความ
ชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันโดยจัดทําเปนสัญญากูยืมเงินวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท 
โดยแบงเปนสวนๆตามมูลคาวงเงินการชําระคืนตนเงินกอนกําหนด และระยะเวลาและเง่ือนไขของแตละสวน
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
สวนท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาทนําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนด เมื่อ SAMART จําหนายหุน
กูของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดจํานวนตามที่กําหนด ณ วันท่ีทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน) โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2568 
สวนท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาทนําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดโดยประมาณวันท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2564เมื่อบมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส จํากัดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลวโดยมี
กําหนดการทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
เมื่อพิจารณาความผอนปรนในการขยายเวลาวงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินใหเหมาะสมกับสภาพคลองใน

การจัดการทางการเงินของบริษัทและการขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ตนเงินกูจะทําใหบริษัทสามารถบริหารเงินทุนให
สอดคลองกับโครงการ DTRS ไดอยางเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหบริษัทรับขอเสนอการปรับ
โครงสรางเงินกูยืม และดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จึงดําเนินการติดตอขอเงินกูยืมจาก SAMART มาเพ่ือการนี้ 

พรอมกันนี้ บริษัทไดพิจารณาการกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการ
ในปจจุบัน โดยกําหนดการกูยืมในสวนท่ี 3 ดังนี้ 

สวนท่ี 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยจะทยอยเบิกใชเงินตาม
ความจําเปนโดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนเงินกูไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 
ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมรอยละ 4.50 และขอจํากัดในการจัดหาจากแหลง

เงินทุนอื่นในปจจุบันประกอบกับการมีเง่ือนไขการกูยืมของ SAMART ท่ีผอนปรนกวาจากแหลงทุนอื่น บริษัทจึง
พิจารณาวาการกูยืมจาก SAMART มีความเหมาะสมกับแผนการบริหารโครงสรางทางการเงินในปจจุบัน โดยเมื่อ
โครงการทั้งสองของบริษัทเริ่มรับรูรายไดแลวบริษัทคาดวาจะสามารถทยอยชําระคืนเงินกูยืมใหกับ SAMART ใหเสร็จ
ส้ินไดภายในป 2568  

แตเนื่องจาก SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท และมีบุคคลท่ีเขาขายเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยง
กันกับบริษัท โดยมี 

(1) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ซึ่งเปนกรรมการของ SDC และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SAMART
และอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 
(2) นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SDC และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของ SAMARTและอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 
(3) นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ SDC และอยูในกลุมวิไลลักษณ(ซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญของ SDC และ SAMART) 
(4) กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ (ประกอบดวย SAMART, บมจ. สามารถเทลคอม, บจก. วิไลลักษณ
อินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง, บจก.สามารถยู-ทรานส, บมจ.วันทูวันคอนแทคส, นายวัฒนชัย วิไลลักษณ, นางสุ
กัญญา วนิชจักรวงศ และนางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ - ซึ่งเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวย
เรื่องการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมท่ีเขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการ
ปฏิบัติการตามม.246 และม. 247) เปนกลุมผูถือหุนใน SDC รอยละ 84.22 และบางสวนของกลุมดังกลาวนี้ 
(บจก.วิไลลักษณอินเตอรเนชั่นแนลโฮลดิ้ง และครอบครัววิไลลักษณ) ถือหุนรวมกันใน SAMART รวมรอยละ 
42.03  
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 18 จากจํานวน 43 หนา 
 

ดังนั้นการทําสัญญากูยืมจาก SAMART จึงเขาขายการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และท่ีแกไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการมากกวา 20 ลานบาท และ
มากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

มูลคาของรายการหรือส่ิงตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียท่ีบริษัทจะตองจายใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคํานวณ
ดังนี้ 

การคํานวณขนาดรายการเกี่ยวโยง 
 

รายละเอียดวงเงินกูยืมจาก SAMART 
วงเงิน อัตราดอกเบี้ย มูลคา (ลานบาท) ระยะเวลาประมาณ 
สวนที่ 1) 

4.50% 
322.31 1 ก.ย. 63- 30 ธ.ค. 68 

สวนที่ 2) 200.00 1 เม.ย. 64- 30 ธ.ค. 68 
สวนที่ 3) 77.69 1 ก.ย. 63- 30 ธ.ค. 68 

รวม  600.00  
 

มูลคารายการผลประโยชนท่ีจายใหบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ตลอดระยะเวลารับความชวยเหลือทางการเงิน 

วันเร่ิมตน วันส้ินสุด จํานวนวัน 
จํานวนเงินตนคงเหลือ 

(ลานบาท) 

ดอกเบ้ีย 

(ลานบาท) 

1/9/63 30/12/68 1,946 400 400X4.50%/365X1,946 = 95.97 
ดอกเบี้ยของสวนท่ี 1 และสวนท่ี 3 95.97 

1/4/64 30/12/68 1,734 200 200X4.50%/365X1,734 = 42.76 
ดอกเบี้ยของสวนท่ี 2 42.76 

รวมมูลคารายการ (ดอกเบี้ยของสวนท่ี 1 +2 +3) 138.72 
 

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 
(Net tangible asset – NTA) 

มูลคา ณ 31มีนาคมพ.ศ. 2563 
(ลานบาท) 

สินทรัพยรวม 5,057.59 
หัก สินทรัพยไมมีตัวตน 99.12 
หัก คาความนิยม 59.32 
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 463.44 
หัก หน้ีสินรวม 4,272.26 
หัก สวนผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 98.55 
สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA) 64.90 

 

หลักเกณฑ มูลคา  การคํานวณ ขนาดรายการ 

รายการรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน 

มูลคารายการ x 100 138.72 x 100 รอยละ 214 ของ NTA 

(>20 ลานบาท และ>รอยละ 3 ของ NTA) NTA 64.90 

หมายเหตุ: บริษัทไมมีรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงอื่นในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
 
ขนาดรายการดังกลาวมีมูลคา 138.72 ลานบาทหรือรอยละ 214 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิซึ่งมากกวา 20 

ลานบาทและมากกวารอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2563 ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว จึงเขาขายรายการเกี่ยวโยงกันตามเกณฑรายการเก่ียวโยง ประเภทรับ
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 19 จากจํานวน 43 หนา 
 

ความชวยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เปดเผย
รายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน 

ดังนั้นการเขาทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินนี้ บริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากท่ี
ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย รวมถึงบริษัทตองจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตอ
ผูถือหุนของบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการโดยบริษัทมีกําหนดการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว 

1.3 คูสัญญาและลักษณะความสัมพันธ 

ผูกู  : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)  (“SDC”) 
ผูใหกู  : บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) 

     

ความสัมพันธระหวางกันและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลเกี่ยวโยงณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ1 
SDC SAMART2 

ตําแหนง การถือหุน ตําแหนง การถือหุน 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ3/4 
(พี่ชายของนายวัฒนชัย วิไลลักษณ)  กรรมการ -  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 11.20% 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ3/4/5 
(นองชายของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ)  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 0.21%  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 12.61% 

นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ3 
(นองสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 0.13% - 0.20% 

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ3 
(นองสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 
- 0.003% - 0.0029% 

SAMARTเปนผูถือหุนรายใหญของ SDCและ
ถือหุนในบริษัทยอยที่ถือหุน SDC ดังตอไปน้ี 

 82.70%   

- บมจ. สามารถเทลคอม4 70.14%  0.76%  - 
- บจก. สามารถ ยู-ทรานส4 99.99%  0.13%  - 
- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส5 68.43%  0.03%  - 
บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิง3/4  0.27%  14.78% 

รวมกลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ  84.22%  38.79% 
1กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขา
ลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
2เม่ือนับรวมหุนที่ถือโดยนายธนานันท วิไลลักษณ และนางศิริเพ็ญ วิไลลักษณแลว กลุมวิไลลักษณถือหุนใน SAMART รวม 42.03% 
3บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิงประกอบดวยผูถือหุน 5 ราย นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ (24.22%) นายวัฒนชัย วิไลลักษณ (24.22) 
นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ(17.19%) นายธนานันท วิไลลักษณ(17.19%) และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ(17.19%) 
4บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิงบมจ.สามารถเทลคอม และ บจก. สามารถ ยู-ทรานสมีนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณเปนกรรมการ 
5บมจ.วันทูวัน คอนแทคสมีนายวัฒนชัย วิไลลักษณเปนกรรมการ  
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 20 จากจํานวน 43 หนา 
 

สรุปเงื่อนไขท่ีสําคัญของ (ราง)สัญญากูเงินบมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 
 
- เงื่อนไขของ (ราง)สัญญากูเงิน-SAMART 
สัญญากูเงินวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท 
นําเงินกูสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไปชําระหนี้เงินกูใหแกสถาบันการเงินตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ และสวนท่ี 3 ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนการประกอบกิจการของผูกู  

 สวนท่ี 1 จํานวน 322,305,000.00 บาท 
วันทําสัญญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2563 
ระยะเวลาการกูยืม นับจากวันทําสัญญาถึงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 
การชําระดอกเบี้ย รายเดือน เริ่มนับจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 
การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อ SAMART สามารถขายหุนกูของบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2563 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 ได
ตามเง่ือนไขของสถาบันการเงินท่ีเสนอสัญญาการปรับโครงสรางหน้ี 
2. เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 

 สวนท่ี 2 จํานวน 200,000,000.00 บาท 
วันทําสัญญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2563 
ระยะเวลาการกูยืม วันท่ีบมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส เขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเแลวจนถึงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2568 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 
การชําระดอกเบี้ย รายเดือน เริ่มนับจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 
การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกิน วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 

2. บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นสเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว   

 สวนท่ี 3 จํานวนไมเกิน 77,695,000.00 บาท 
วันทําสัญญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2563 
ระยะเวลาการกูยืม เมื่อบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินจนถึงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 

พ.ศ. 2568 
อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 
การชําระดอกเบี้ย รายเดือนเริ่มนับจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 
การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกิน วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 

2. ตามท่ีบริษัท และ SAMART จะตกลงกันตอไป 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 21 จากจํานวน 43 หนา 
 

เงื่อนไขอื่น 
กรณีผิดนัด ในกรณี ก) ผูกูไมชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียตามจํานวน และเวลาท่ี

กําหนด หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด และผูกูไม
ดําเนินการเยียวยาแกไขภายใน 30 วัน 
ในกรณี ข) เมื่อผูกูตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือถูกพิทักษทรัพย
ชั่วคราวหรือเด็ดขาดหรือถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยหรือศาลมี
คําส่ังเปนท่ีสุดใหผูกูเลิกกิจการ 
 
ผูกูจะตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ และผูใหกูมีสิทธิเรียกใหผูกูชําระหนี้
และเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดหลังจากที่ชําระหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสรางหน้ีใหแกสถาบันการเงินแลว 

การผิดนัดชําระดอกเบี้ย/เงินตน คิดอัตราดอกเบ้ียสูงสุดรอยละ 15 ตอป 
หลักประกัน ไมม ี
คาธรรมเนียม ไมม ี
 
- ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอเงื่อนไขของ (ราง)สัญญาเงินกูยืมจาก SAMART 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืมมีลักษณะเง่ือนไขเปนไปตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ และมีความเปนธรรม และเปนประโยชนตอการบริหารสภาพคลองของบริษัทดังนี้ 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SAMART รอยละ 4.50 คํานวณจากนโยบายการคิดอัตรา
ดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมในกลุม SAMART โดยคํานวณจากตนทุนของการจัดหาแหลง
เงินทุนบวกรอยละ 0.25 ท่ี SAMART ใชปฏิบัติตอบริษัทยอยทุกแหง  

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SAMART มีอัตราที่ตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ีย MLR ของธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ 5 แหงสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีท่ัวไปในชวงรอยละ 5.25-5.58 (ณ 
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563) 

 เง่ือนไขกําหนดการชําระคืนเงินตนภายในไมเกินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ทําใหบริษัท
สามารถวางแผนการบริหารกระแสเงินสดใหสอดคลองกับธุรกิจใหมท่ีอยูระหวางการ
ดําเนินการ และเอื้ออํานวยตอการจัดการสภาพคลองโดยทั่วไปของบริษัท 

 สัญญาเงินกูยืมไมกําหนดเง่ือนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน จํานอง หรือกําหนด
บุคคลค้ําประกันรวมถึงการทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน จํานอง ชวยใหบริษัทลด
ภาระในการบริหารทรัพยสินท่ีตองใชในการทําการค้ําประกัน และคาใชจายประกันภัย 
คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการค้ําประกัน 

 สัญญาเงินกูไมกําหนดคาธรรมเนียมการใหสินเชื่อ คาธรรมเนียมการชําระคืนเงินตนกอน
กําหนด หรือคาธรรมเนียมรักษาวงเงิน ชวยใหบริษัทลดภาระคาใชจายในสวนนี้ 

 หากมีการเปล่ียนแปลงในแผนงานที่บริษัทกําหนดไว ทําใหบริษัทตองปรับเปล่ียนแผนการ
บริหารทางการเงิน การเจรจาผอนปรนในการปรับเปล่ียนเง่ือนไขกับ SAMART อาจ
สามารถทําไดงายกวากับบุคคลอ่ืน 

 สัญญาเงินกูไมกําหนดเงื่อนไขอื่นท่ีอาจเปนขอจํากัดในการวางแผนการบริหารทางการเงิน
ของ SDC เชน อัตราการดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เง่ือนไขการจายเงินปน
ผล การดํารงสัดสวนการถือหุน การกําหนดบุคคลผูบริหารกิจการ ขอจํากัดในการจัดหา
แหลงเงินทุนจากการกูยืมเพ่ิมเติม เปนตน 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 22 จากจํานวน 43 หนา 
 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาเงินกูยืมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่ตลอดอายุของสัญญา ดังนั้นบริษัทอาจ

มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดยอาจเสียโอกาสหากมีการปรับตัวลงของอัตราดอกเบ้ียอางอิง เชน 

อัตราดอกเบ้ีย MLR  

- สรุปเงื่อนไขท่ีสําคัญอ่ืนอันสืบเน่ืองจากวัตถุประสงคการทําสัญญากูยืมเงิน (การปฎิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ี และสัญญาสินเชื่อของสถาบันการเงินอ่ืน) 
เนื่องจากสัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินกําหนดเง่ือนไข ในกรณีท่ี SAMART ไดรับเงิน

จากการออกจําหนายหุนกู และการนําบริษัทในกลุมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลว SAMART 
ตองดําเนินการใหเงินกูยืมแกบริษัทเพ่ือนําวงเงินสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไปชําระคืนตนเงินกูกอนกําหนด
แกสถาบันการเงินท่ีเสนอการปรับโครงสรางเงินกูยืมในครั้งนี้ 

และเนื่องจากบริษัทยังมีสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่นท่ีกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทตองปฏิบัติการ
ใดท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขของสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินใหไดรับสิทธิท่ีเทาเทียมกัน (Parri Passu) 

ดังนั้นในการทํารายการกูยืมเงินจาก SAMART (สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2) เพ่ือชําระตนเงินกูกอนกําหนด
ของสถาบันการเงินตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวในครั้งนี้ บริษัท
จึงตองจัดเตรียมเงินทุนอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือชําระคืนตนเงินกูกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินอ่ืนตาม
สัดสวนสินเชื่อตอสินเชื่อรวมของแตละสถาบันการเงินดวยเชนกันท้ังนี้ บริษัทประมาณการเงินทุนสํารอง
จากการดําเนินงานไวจํานวน 176.55 ลานบาทภายในป 2563 นี้สําหรับการชําระคืนตนเงินกูกอนกําหนด
ในสวนท่ี 1 และประมาณไตรมาสแรกของป 2564 อีกประมาณ 132 ลานบาทเมื่อบริษัทชําระคืนตนเงินกู
กอนกําหนดในสวนท่ี 2 
- ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอเงื่อนไขอันสืบเน่ืองจากวัตถุประสงคการทําสัญญา

กูยืมเงิน (การปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ี และสัญญาสินเชื่อของสถาบัน
การเงินอ่ืน) 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หาก SAMART ไดรับเงินจากการออกหุนกู และ
การนําบริษัทในกลุมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทตองนําเงินกูยืมจาก 
SAMART ในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มาชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดแกสถาบันการเงิน 
ไมเชนนั้นแลวบริษัทอาจจะไมไดรับเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ี 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทมีความเปนไปไดในการชําระคืนตนเงินกู
กอนกําหนดของทุกสถาบันจํานวน 176.55 ลานบาทตามเงื่อนไข Parri Passu สําหรับการ
ชําระคืนของสวนท่ี 1 โดยพิจารณากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัท
ในชวงครึ่งปแรกของป 2563 จํานวน 207 ลานบาท โดยกระแสเงินสดรับสวนใหญไดจาก
การเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาของกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน และภายในครึ่งปหลังของป 
2563 นี้บริษัทมีกําหนดการชําระงวดตนเงินอีกจํานวน 44.60 ลานบาท ซึ่งคาดวาบริษัทจะ
ไดรับกระแสเงินเพียงพอ 

งบการเงินรวม  หนวย:ลานบาท 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

30 มิ.ย. 
2563* 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสุทธิ 336.58 487.46 826.54 207.18 
*จากงบการเงินฝายบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 23 จากจํานวน 43 หนา 
 

 โดยกลุมบริษัทไดรับการชําระหนี้การคาจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกันอยางตอเนื่อง โดย
ลูกหนี้การคาจากกิจการท่ีไมเกี่ยวของกันซึ่งคิดเปนรอยละ 97 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้
อ่ืน-สุทธิ และเปนกลุมลูกหนี้ท่ีทําธุรกิจดวยกันมานาน มีความนาเชื่อถือ และมีการจาย
ชําระหนี้อยางตอเนื่อง พอรตลูกหนี้การคากิจการท่ีไมเกี่ยวของกันของบริษัท และการเรียก
เก็บชําระหนี้เปนดังนี้ 

งบการเงินรวม  หนวย:ลานบาท 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2562 

30 มิ.ย. 
2563* 

ลูกหน้ีการคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 4,497 3,682 3,060 2,791 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,539) (2,205) (2,100) (2,063) 
ลูกหนี้การคาสุทธิ-กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 2,958 1,477 959 728 

- การรับชําระหน้ีลูกหน้ีการคาฯ-สําหรับการคางชําระเกิน 12 เดือน 723 756 666 292 

- การรับชําระหน้ีลูกหน้ีการคาฯ-ที่มีการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - 105 37 
*จากงบการเงินฝายบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 อางอิงจากความเปนไปไดของสมมติฐานท่ีใชในการจัดทําแผนงานงบประมาณของบริษัท
สําหรับป 2564-2568 ซึ่งบริษัทจะเริ่มมีการรับรูรายไดจากโครงการ DTRS และ Co-
Tower แลว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดวา บริษัทมีความเปนไปไดในการชําระคืนตน
เงินกูกอนกําหนดของทุกสถาบันตามเงื่อนไข Parri Passu จํานวน 132 ลานบาทไดตาม
เง่ือนไขการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินอื่นสําหรับการชําระคืนของสวนท่ี 2 ณ 
ประมาณส้ินไตรมาสแรกของป 2564 รวมถึงการชําระงวดตนเงินตามตารางการชําระอีก
จํานวน 43.04 ลานบาท 

1.4 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท 
การกูยืมเงินจาก SAMART เพ่ือนํามาชําระคืนตนเงินกูยืมกอนกําหนดของสถาบันการเงินเพ่ือปรับ

โครงสรางหน้ีจากระยะส้ันเปนระยะยาว และสวนหนึ่งนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนจะทําใหชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลอง
ท่ีดีขึ้นในการจัดสรรเงินทุนสอดคลองกับการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-Tower 
  

Sukanya.Nga
Typewriter
55

Sukanya.Nga
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 24 จากจํานวน 43 หนา 
 

1.5 เงื่อนไขในการทํารายการ 

บริษัทตองขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 โดยตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผู
ถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

ชื่อของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธกับรายการซึ่งไมมีสิทธิลงคะแนนในการทํารายการนี้ 

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ1 
ความสัมพันธ การถือหุนใน SDC* 

SDC SAMART จํานวนหุน สัดสวน 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 23,343,000 0.21% 
นางสุกัญญาวนิชจักรวงศ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม - 14,900,000 0.13% 
นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ - - 350,000 0.003% 
SAMART - - 9,364,737,000 82.70% 
บมจ. สามารถเทลคอม   85,861,200 0.76% 
บจก. สามารถ ยู-ทรานส   15,160,000 0.13% 
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส   3,000,000 0.03% 
บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลด้ิง   30,605,300 0.27% 
รวมกลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ   9,537,956,500 84.22% 

หมายเหตุ 
* สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
1กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่
เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏบัิติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

บริษัทตองนําเงินกูยืมจาก SAMART ในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไปชําระตนเงินกอนกําหนดแกสถาบัน
การเงินเทานั้นเพ่ือใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 
 

1.6 เงื่อนไขท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน 

ไมมีเง่ือนไขจากสัญญากูยืมเงินจาก SAMART ท่ีอาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน  
อนึ่ง การทํารายการฯในครั้งนี้มีเง่ือนไขท่ีสืบเนื่องจากวัตถุประสงคของการนําเงินกูยืมไปชําระคืนตนเงิน

กอนกําหนดของสถาบันการเงินซึ่งกําหนดเงื่อนไขในการจายเงินปนผลที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนได 
อยางไรก็ตามการกําหนดเง่ือนไขการจายเงินปนผลดังกลาวเปนธรรมเนียมปฏิบัติโดยท่ัวไปของการใหสินเชื่อของ
สถาบันการเงินท่ีบริษัทตองปฏิบัติในปจจุบัน 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

2.1 ขอมูลของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

โปรดพิจารณารายละเอียดจากสารสนเทศเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัท ท่ีแนบมากับ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563นี้ 
 
  

Sukanya.Nga
Typewriter
56

Sukanya.Nga
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 25 จากจํานวน 43 หนา 
 

สวนท่ี 3 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการ 

3.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือนําเงินกูยืมจาก SAMART สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพ่ือปฏิบัติตาม

ขอตกลงของสถาบันการเงินสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวและนําสวนท่ี 3 ใช
สํารองเงินทุนหมุนเวียน 
 
ท่ีมา และความจําเปนในการเขาทํารายการ 
1. การปฎิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีสถาบันการเงิน 

เนื่องจากสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินไดกําหนดเงื่อนไขท่ีสําคัญกลาวคือ ในกรณีท่ี
SAMART ออกจําหนายหุนกู และ/หรือมีการนําบริษัทในกลุมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯSAMART จะ
นําเงินท่ีไดรับจํานวนหนึ่งมาใหกูยืมแกบรษิัทเพ่ือชําระหนี้ตนเงินกอนกําหนดแกสถาบันการเงินนั้น 

หาก บริษัทไดปฎิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว บริษัทจะไดรับประโยชนดังตอไปนี้ 
1. การปรับประเภทหนี้เงินกูยืมจากตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 3 เดือนเปนเงินกูยืมแบบมีกําหนด

ระยะเวลาส้ินสุดในป 2566 
2. การหยุดพักชําระหนี้เงินตนระหวางเดือนมิถุนายน 2563 ถึง มิถุนายน 2564 

2. ชวยบรรเทาการบริหารสภาพคลองทางการเงินของบริษัท 
นับจากป 2558 เปนตนมา ธุรกิจการจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการแขงขันอยางสูงท้ังดานราคา 

และคุณสมบัติของเครื่องท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และการใหบริการโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ของบริษัทยังไดรับผลกระทบอยางมากจากสภาพการแขงขันอยางรุนแรงดานราคาจากผูใหบริการโครงขาย
ขนาดใหญในตลาดนอกจากนี้ บริษัทยังไดรับผลกระทบสวนหนึ่งจากการท่ีคูสัญญาของบริษัทท่ีเปนเจาของ
โครงขายไมไดดําเนินการขยายพ้ืนท่ีการใหบริการใหครอบคลุมท่ัวประเทศตามแผนธุรกิจรวมถึงการเกิดปญหา
ดานระบบสัญญาณโทรศัพทจนสงผลใหจํานวนลูกคาของบริษัทไมเปนไปตามแผนงาน 

ดังนั้นในป 2560 บริษัทจึงดําเนินการปรับเปล่ียนแผนธุรกิจใหม โดยการยุติธุรกิจการจําหนายสินคา
และบริการท่ีเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ี และขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการใหบริการ
ขายตอ/บริการขายสงโทรศัพทเคล่ือนท่ี(แบบโครงขายเสมือน-MVNO) 

 
ผลกระทบจากการแขงขันของธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 
 

ยุติการดําเนินธุรกิจ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 26 จากจํานวน 43 หนา 
 

ผลกระทบจากรายไดท่ีลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทไดมีการปรับเปล่ียนธุรกิจหลักใหมจากการ
ทําการตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาเปนธุรกิจท่ีจะกอใหเกิดรายไดประจํา คือ 

1.ธุรกิจ Digital network  
โดยการประกอบธุรกิจจําหนายอุปกรณส่ือสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และใหบริการธุรกิจส่ือสาร
ในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรท้ังเครือขายและโซลูชั่น ซึ่งประกอบไปดวย 

- โดยการใหบริการระบบและจําหนายอุปกรณวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked 
Radio System หรือ DTRS) 
- จําหนายอุปกรณระบบโสตทัศนูปกรณและระบบคอมพิวเตอรแมขายและซอฟตแวร 
- ใหเชาเสาสัญญาณรวม (Co-tower) แกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Operator) 

2. ธุรกิจ Digital content  
โดยใหบริการขอมูล ขาวสารและสาระบันเทิงท่ีทันสมัย ตอบสนองความตองการในการใช
ชีวิตประจําวันของกลุมผูใชงานทุกเพศทุกวัย ซึ่งประกอบไปดวย  

- ใหบริการขอมูลขาวสารและสาระความบันเทิงผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีในรูปแบบเสียง(Voice) 
ขอความ (Text) รูปภาพ (Picture) และ มัลติมีเดีย (Multimedia) เชน การพยากรณดวงชะตา
ผานศูนยรวมนักพยากรณ การรายงานผลกีฬา 
- การใหบริการถายทอดการแขงขันกีฬา เชน การถายทอดการแขงขันฟุตบอลไทยลีค 
- การใหบริการ VAR (Video Assistant Referee)เพ่ือใชในการตัดสินกีฬา 

 
สําหรับธุรกิจ Digital network นั้น บริษัทไดดําเนินการการลงทุนใน 2 โครงการใหญ ไดแก 
1. โครงการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ (DTRS) 

โครงการ DTRS มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 3,300 ลานบาท Digital Trunked Radio System 
(DTRS) ไดรับการออกแบบมาเพ่ือรองรับการส่ือสารแบบกลุม (One-to-Many หรือ Group 
Call) ท่ีตองการความรวดเร็วในการส่ือสารขอมูลไปยังกลุมคนจํานวนมาก ซึ่งจะมีประโยชน
อยางย่ิงในสถานการณฉุกเฉิน (Mission Critical) มีความเสถียรในการใชงาน แมในยามเกิดภัย
พิบัติ ซึ่งโครงขายการส่ือสารอาจลมและใชงานไมไดตามปกติ แตเครื่องวิทยุส่ือสารยังคงติดตอ
ถึงกันได ระบบ DTRSใหบริการในโครงขายคล่ืน 800 เมกะเฮิรตซท่ีอยูภายใตการจัดการของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) โดยบริษัทและบริษัท สามารถคอมมิวนิ
เคชั่น เซอรวิส จํากัดไดรวมมือกันจัดต้ัง SISC Consortium  และ SISC ไดเขาทําสัญญาความ
รวมมือพันธมิตรธุรกิจ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาเครือขาย
วิทยุส่ือสารระบบดิจิตอลใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงานทั่วประเทศ โดยสัญญาจะส้ินสุดวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2568 และสามารถขยายสัญญาความรวมมือพันธมิตรธุรกิจไปไดอีก 15 ป 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 27 จากจํานวน 43 หนา 
 

ณ ปจจุบันบริษัทมีการติดต้ังเครือขายไปแลวกวา 900 สถานีฐาน และยังอยูระหวางการ
ดําเนินการติดต้ังสถานีฐานเพ่ิมเติม บริษัทวางแผนกลุมลูกคาเปาหมายลูกคาในสวนองคกร
ภาครัฐ เชน โครงการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช
สําหรับการติดตอส่ือสารสนับสนุนการบริหารราชการ แจงเตือน ปองกัน เฝาระวัง และยับย้ัง
สถานการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การไฟฟาสวนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกรม
อุทยานแหงชาติ เปนตน โดยคาดวาจะเริ่มใหบริการไดในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 บริษัทจะมี
การรับรูรายไดจากคา Air time และการขายอุปกรณท่ีใชในการส่ือสารโดยคาดวาจะมีลูกคารวม
ประมาณ 230,000 ราย 
 

2. โครงการใหบริการเสาโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) 
โครงการ Co-Tower มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 680 ลาบาท เปนโครงการติดต้ังเสา
โทรคมนาคมรวมในอุทยานแหงชาติท่ีมีอยูท่ัวประเทศเพ่ือใหบริการเสาโทรคมนาคมระยะยาว
แกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี(Mobile Operator) โดยผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile 
Operator) นําอุปกรณสัญญาณส่ือสารมาติดต้ังท่ีเสาโทรคมนาคมท่ีบริษัทเปนผูใหบริการ ใน 1 
เสาโทรคมนาคมสามารถติดต้ังอุปกรณ ส่ือสารไดมากกวา 1 ผูใหบรกิารโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 
บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จํากัด ซึ่งเปนเปนบริษัทยอยไดลงนามในสัญญาความรวมมือพันธมิตร
ทางธุรกิจกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท)เพ่ือดําเนินการจัดหา ติดต้ังหรือ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคม ตามท่ี กสท ไดรับมอบสิทธิการบริหารจัดการพ้ืนท่ีบน
เสาโทรคมนาคม ในโครงการ Co-Tower จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการติดตอส่ือสารโทรคมนาคมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตอุทยานท่ัว
ประเทศ สัญญามีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันท่ีลงนาม โดย กสท ตกลงจะชําระ
คาตอบแทนแกบริษัทยอย เปนรายเดือน ในอัตราท่ีตกลงรวมกันของคาบริการที่ กสท เรียก
เก็บคาบริการจากผูใชบริการ 

 
ในการลงทุนท้ังสองโครงการขางตนนี้ บริษัทตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และการรับรูรายไดยังไม

กอใหเกิดกระแสเงินสดเพียงพอใหครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดของการลงทุนในท้ังสองโครงการ และใน
ระหวางนี้บริษัทยังคงมีภาระการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินคงคางจากอดีตท่ีผานมาซึ่งบริษัทไดมีการ
ทยอยชําระคืนตนเงิน และดอกเบ้ียอยางสม่ําเสมอนับตั้งแตป 2559 เปนตนมา โดยใชกระแสเงินสดจากการ
เรียกเก็บจากลูกหนี้คงคางจากธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี และจากการเพ่ิมทุนของบริษัทในป 2561 แตเนื่องดวย
โครงสรางหนี้เงินกูยืมในอดีตมีสัดสวนของเงินกูยืมระยะส้ันเกือบท้ังจํานวน ดังนั้นบริษัทจึงมีการเจรจากับ
สถาบันการเงินในชวง 3 ป ท่ีผานมาเพ่ือขอขยายระยะเวลาครบกําหนดสินเชื่อใหมีระยะเวลาที่ยาวมากขึ้น
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 28 จากจํานวน 43 หนา 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการบริหารทางการเงินของโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ โดย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 
1/2563 บริษัทมีสัดสวนเงินกูยืมสถาบันการเงินระยะส้ันตอระยะยาว 66:34 

 
เงินกูยืมสถาบนัการเงนิ 5,645 4,726 3,763 3,701 3,466 3,416 

การเปล่ียนแปลงตน
เงิน 

47 (919) (963) (62) (235) (51) 

บริษัทใชแหลงเงินทุนภายในสําหรับการชําระหนี้สถาบันการเงิน 
เงินสดจากการดําเนนิงาน 239 759 337 487 827 158 

เงินสดจากเพิ่มทนุ - 14 - 2,077 1 - 

การกูยืมบริษัทในเครือ - 140 1,170 (1,310) - - 

รวม 239 913 1,507 1,255 828 158 

 

ในปนี้บริษัทจึงไดดําเนินการเจรจากับสถาบันการเงินแหงท่ีเหลือ และไดรับขอเสนอการปรับ
โครงสรางเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวของสถาบันการเงินในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคในการขยาย
ระยะเวลาวงเงินสินเชื่อเพ่ือใหบริษัทมีการบริหารสภาพคลองท่ีเพียงพอในการจัดการทางการเงินใหเหมาะสม
กับแผนการบริหารเงินทุนใหสอดคลองกับโครงการ DTRS  

จากผลกระทบของผลการดําเนินงานในอดีตทําใหบริษัทประสบปญหาการจัดการสภาพคลองทาง
การเงิน บริษัทจึงมีความจําเปนตองเจรจาสถาบันการเงินเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี ซึ่งกําหนดเงื่อนไขใหบริษัท
ตองชําระตนเงินคืนกอนกําหนดโดยการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก SAMART จึงเปนท่ีมาของการทํา
รายการฯในครั้งนี้ 

 
การทําสัญญากูยืมเงินวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท แบงออกเปนสวนๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา

การปรับโครงสรางเงินกูยืมสถาบันการเงิน โดยแบงมูลคาวงเงินการชําระคืนตนเงินกอนกําหนด และระยะเวลา
ของแตละสวน ดังนี้ 

 
สวนท่ี 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพ่ือปฏิบัติตามขอตกลงของ
สถาบันการเงิน ณ วันท่ีทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน) 
โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
สวนท่ี 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพื่อปฏิบัติตามขอตกลงของ
สถาบันการเงิน  ประมาณวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกิน 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ปรับโครงสรางเงินกูยืมจาก

ระยะสัน้เปนระยะยาว 

34% 

66% 

เริ่มทยอยลงทุนในโครงการ DTRS 

และ Co-Tower 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 29 จากจํานวน 43 หนา 
 

พรอมกันนี้ บริษัทจึงพิจารณาการกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนระหวางการดําเนิน
โครงการทั้งสอง โดยกําหนดการกูยืมในสวนท่ี 3 

สวนท่ี 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยมีกําหนดการทยอยชําระ
คืนตนเงินไมเกิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 
 

ดังนั้น จากเหตุผลและความจําเปนตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทจึงไดจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563โดยที่ประชุมมีมติเหน็ชอบใหเสนอตอ
ท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือใหบริษัทเขาทําสัญญากูเงินจาก บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน (“SAMART”) 
ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทในวงเงินไมเกิน 600 ลานบาท โดยการเขาทํารายการดังกลาวจะทํา
ใหมีการปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงินจากระยะส้ันเปนระยะยาว และมีการกําหนดระยะเวลาพัก
ชําระหนี้ตนเงินกูจะสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมีสภาพคลองท่ีดีขึ้นเพ่ือให
สอดคลองกับการดําเนินโครงการการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System
หรือ DTRS)และโครงการการใหบริการจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Co-Tower ท่ีบริษัทคาดวาจะทํา
ใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น สามารถสรางกระแสเงินสดใหเปนไปตามแผนงาน และสงผลดีตอ
ผลตอบแทนของผูถือหุนโดยรวม 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 30 จากจํานวน 43 หนา 
 

3.2 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยของการทํารายการ และการไมทํารายการ 
3.2.1ขอดี/ ประโยชนของการทํารายการ 

1. บริษัทสามารถบริหารสภาพคลองทางการเงินท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแผนงานท่ีอยูระหวางการ

ดําเนินการ 

สืบเนื่องจากในชวงหาปท่ีผานมา บริษัทมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินธุรกิจอยางส้ินเชิง จากการ

จําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี อุปกรณ และใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีประสบสภาวะการแขงขันอยาง

รุนแรงในดานเทคโนโลยี และการตลาดรวมถึงปญหาของการใหบริการสัญญาณ และการดําเนินการท่ี

ลาชาไมเปนไปตามแผนงานของคูสัญญาท่ีใหบริการโครงขายแกบริษัท สงผลใหแผนธุรกิจ และผล

ประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว รายไดท่ีลดลงอยางตอเนื่องนับแตป 2558 เปน

ตนมาทําใหบริษัทเริ่มมีผลประกอบการขาดทุนในป 2559 ผลจากอัตรากําไรขั้นตนท่ีปรับตัวลดลงอยางมี

นัยสําคัญ 

 
จากปญหาการแขงขันท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมยังสงผลกระทบตอทุกบริษัทในอุตสาหกรรมรวมถึงบริษัท

ดวย โดยสงผลกระทบในวงกวางตอความสามารถของลูกหนี้การคาในการชําระหนี้แกบริษัท ทําให

บริษัทตองมีคาใชจายในการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนมากเพ่ิมขึ้นในป 2560-2561 ทําให

ประสบภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 31 จากจํานวน 43 หนา 
 

ในอดีตท่ีผานมาธุรกิจหลักของบริษัทมีลักษณะ Trading คือ การซื้อและจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและ

อุปกรณท่ีเกี่ยวของโดยบริษัทใชสินเชื่อระยะส้ัน เชน ต๋ัวสัญญาใชเงิน Trust receipt7 ในการชําระคา

สินคา และรับเงินคาสินคาจากลูกหนี้เพ่ือชําระสินเชื่อระยะส้ัน  บริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดย

จัดชวงอายุของลูกหนี้การคา ภาระหน้ีสินเชื่อ และคาใชจายใหอยูในระดับท่ีสมดุล แตเนื่องจากสภาวะ

การแขงขันอยางรุนแรงและการเปล่ียนแปลงในดานเทคโนโลยี ต้ังแตป 2558 สงผลใหยอดขายลดลง

อยางมีสาระสําคัญและยังสงผลตอการเรียกเก็บชําระลูกหนี้การคา ทําใหสูญเสียความสมดุลในการ

จัดการภาระหนี้ระยะส้ัน 

 
 

บริษัทเริ่มประสบปญหาสภาพคลองในการชําระคืนหนี้เงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวและผูสอบบัญชีไดให

บริษัทมีการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากประมาณการที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได นับแตป 2560 

(แมวาในชวงปตอมา บริษัทไดรับชําระหน้ีคืนจากลูกหนี้ท่ีมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคืนแลว

บางสวน) ดังนั้นในป 2561 บริษัทจึงเริ่มเจรจาในการปรับโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินจากระยะส้ัน

เปนระยะยาวเพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจใหมของบริษัทในการดําเนินโครงการ DTRS และCo-Tower

ซึ่งคาดวาจะกอใหเกิดรายไดในปลายป 2563 เปนตนไป 

 

                                                
7 สินเชื่อระยะสัน้เพื่อการนําเขา และใชเปนทุนหมุนเวียนในการนําเขาสินคาเพื่อมาผลิต หรือจัดจําหนาย และนําเงินท่ีไดมาชําระคืนธนาคารในภายหลัง 

ลูกหนี้การคาท่ีคาดวาจะ

เรียกเก็บไมได 

กรณีมี
การปรับ
โครงสราง 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 32 จากจํานวน 43 หนา 
 

จากท่ีไดกลาวถึงท่ีมา และความจําเปนของการทํารายการในครั้งนี้ การที่บริษัทดําเนินการตามขอเสนอ

ในการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งโดยมีการ

กําหนดเง่ือนไขการชําระคืนตนเงินกอนกําหนดตามท่ีกลาวไวในหัวขอ 1.2 ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท 

และขนาดของรายการนั้น จะทําใหบริษัทสามารถบริหารชวงระยะเวลาการกอใหเกิดรายไดของสินทรัพย 

กับภาระของหน้ีสิน (Assets liabilities management) ใหมีความสมดุลกันมากขึ้น บริษัทจะสามารถ

บริหารกระแสเงินสดจากลูกหนี้การคาในปจจุบันใหเพียงพอตอภาระดอกเบ้ียจายพรอมๆกับการบริหาร

กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ DTRS และ Co-Tower ในอนาคตใหเพียงพอกับงวดตนเงิน

ตามตารางการชําระเงินของสถาบันการเงิน และ SAMART 

นอกจากการบริหารความสมดุลของระยะเวลาการกอใหเกิดรายไดของสินทรัพย กับภาระของหนี้สิน 

(Assets liabilities management) แลว บริษัทจะมีสภาพคลองเพ่ิมเติมจากการไดรับเวลาพักชําระตน

เงินถึงไตรมาสที่สองของป 2564 ในขณะท่ีจํานวนเงินท่ีใชในการชําระงวดตนเงินกอนกําหนดในครั้งนี้

(สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2) เมื่อแปลงเปนหนี้เงินกูยืมจาก SAMART แลว ยอดจํานวนเงินเดียวกันนี้จะถูก

ขยายระยะเวลาการชําระคืนไดถึงภายในป 2568 ทําใหบริษัทสามารถใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดในการมุง

บริหารจัดการโครงการทั้งสองใหสําเร็จตามแผนงาน 

ดังนั้นการเขาทํารายการในครั้งนี้ จะชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองในการบริหารจัดการการเงินได

เหมาะสมกับแผนงานมากขึ้น เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูในการบริหารแผนธุรกิจใหม

ของบริษัทใหลุลวงโดยเร็ว และสงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

อยางไรก็ตาม หากที่ประชุมผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ บริษัทอาจผิดเง่ือนไขการ

ปรับโครงสรางหน้ี และสถาบันการเงินอาจจะยกเลิกสัญญาการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว โดยบริษัท

อาจจะไมไดรับการพักชําระหนี้ การขยายระยะเวลาการชําระหนี้รวมท้ังเปนอุปสรรคตอการกูยืมเงินเพ่ือ

ดําเนินการในโครงการ DTRS และ Co-Tower ของบริษัทในอนาคต 

 

2. กระจายความเสี่ยงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจากสถาบันการเงินคิดเปนรอยละ 94 

ของหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมด หากบริษัทมีการกูยืมเงินจาก SAMART แลวจะทําใหลดการพ่ึงพา

แหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินเหลือรอยละ 79 เปนการชวยกระจายความเส่ียงของแหลงเงินทุนไมให

กระจุกตัวท่ีแหลงใดแหลงหนึ่งมากเกินไปซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงใน sector หนึ่งๆ อาจสงผลกระทบ

ท้ังระบบได เชน มาตรการตางๆจากหนวยงานรัฐในการควบคุมการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย หรือ

ในกรณีหากเกิดเหตุการณสุดวิสัยนอกเหนือไปจากแผนงานที่บริษัทวางไวทําใหไมสามารถชําระ

ดอกเบ้ียของวงเงินสวนใดสวนหนึ่งไดตามกําหนด บริษัทอาจจะเขาขายการผิดนัดชําระหนี้สถาบัน

การเงินอื่นๆพรอมกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการท่ีสัญญาเงินกูยืม SAMART กําหนดเงื่อนไขท่ีผอนปรน

มากกวา จะทําใหบริษัทไมตองเขาขายผิดนัดชําระหนี้ และตองชําระคืนเงินกูยืมคงคางอ่ืนๆใหกับ 

SAMART รวมถึงการถูกปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยสูงสุด หรือการทบตนเงินดอกเบ้ียคางชําระเชนท่ีกําหนด

ในสัญญากูยืมเงินของสถาบันการเงิน 
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โครงสรางหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยปจจุบัน หากมีการอนุมัติการกูยืมจากSAMART 

 หมายเหตุ รวมเงินกูยืม SAMART สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 เพื่อแสดง
สัดสวนการเปรียบเทียบการลดการพึ่งพาเงินกูยืมสถาบันการเงิน 

 

3.2.2 ขอดอย/ความเสี่ยงของการทํารายการ 

1. บริษัทอาจเสียโอกาสในการลดตนทุนทางการเงินหากดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลง 

เนื่องจากสัญญาเงินกูยืมกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.50 ตอปตลอดอายุของสัญญา ดังนั้นบริษัท

อาจมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยเสียโอกาสจากการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ย

อางอิง เชน อัตราดอกเบี้ย MLR 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาเปดโอกาสใหบริษัทสามารถชําระคืนตนเงินไดตลอดระยะเวลากูยืม 

บริษัทอาจมีทางเลือกในการ refinancing จากแหลงเงินทุนอื่นหากการปรับลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลตอ

ตนทุนทางการเงินอยางมีนัยสําคัญและบริษัทมีศักยภาพในการหาทุนจากแหลงอื่นได 

2. ความเสี่ยงอันสืบเน่ืองมาจากการทํารายการกูยืมเงินจาก SAMARTเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไข

สัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงิน 

การเขาทํารายการกูยืมเงินจาก SAMART ในครั้งนี้เพ่ือนําเงินกูยืมไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดของ

สถาบันการเงินตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้ซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขอื่นท่ีบริษัทตองปฏิบัติไว  

เชน เง่ือนไขการจายเงินปนผลที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

การกําหนดบุคคลท่ีบริหารกิจการ หรือการรักษาสัดสวนของผูถือหุน ซึ่งอาจมีความเส่ียงหากบริษัทไม

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆเหลานั้นได อยางไรก็ตาม การกําหนดเง่ือนไขตางๆเหลานั้นเปนธรรม

เนียมปฏิบัติโดยทั่วไปในการระบุเง่ือนไขในสัญญาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไขเหลานี้กับสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นในปจจจุบัน ท้ังนี้จากการสอบถามฝายบริหาร

ของบริษัท บริษัทมีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกูอยาง

สม่ําเสมอ และมีการวางแผนงานรองรับในการเจรจากับสถาบันการเงินเปนกรณีๆ 

 

3.2.3 ขอดีของการไมทํารายการ 

----- ไมมี ----- 
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3.2.4 ขอดอยของการไมทํารายการ 

หากท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการทํารายการฯในคร้ังนี้ บริษัทจะเสียโอกาสในการปรับโครงสรางหน้ีเงิน

กูยืมของสถาบันการเงินแหงนี้ซึ่งมีขอเสนอในการกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินตนยาวขึ้น และกําหนด

ระยะเวลาพักชําระเงินตน ซึ่งขอเสนอนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารกระแสเงินสดสําหรับโครงการ

DTRS และ Co-Tower ท่ีอยูระหวางดําเนินการใหมีสภาพคลองท่ีเหมาะสม และกอใหเกิดรายไดและ

กระแสเงินสดไดตามแผนงานและสงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

3.3 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก 
3.3.1ขอดีของการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

1.  ชวยจัดการการบริหารสภาพคลองไดอยางรวดเร็วลดความเสี่ยงจากความลาชาในการหาแหลง

เงินทุนอ่ืน 

เนื่องจาก SAMART มีฐานะเปนผูถือหุนใหญของบริษัท รวมท้ัง มีกรรมการบางทานดํารงตําแหนงท้ัง

สองบริษัท SAMART จึงทราบขอมูลธุรกิจ และฐานะการเงินของบริษัทเปนอยางดี สงผลใหการอนุมัติ

การใหกูยืม และการไดรบัเงินกูยืมสามารถทําไดรวดเร็ว 

อนึ่ง ในการทํารายการฯในครั้งนี้ สัญญาปรับโครงสรางหนี้มีการกําหนดใหบริษัททํารายการรับความ

ชวยเหลือทางการเงินเฉพาะกับ SAMART อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทจะมีการจัดหาแหลงเงินทุนอื่นเพ่ือ

นําเงินมาชําระคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงินท่ีเสนอการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมในครั้งนี้ เชน การขอ

สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น/บุคคลอื่นการออกตราสารหนี้ การเพ่ิมทุน อาจไมสามารถดําเนินการได

โดยเร็วหรืออาจมีตนทุนทางการเงินท่ีเกี่ยวของเพ่ิมขึ้น หรือสูงกวาตนทุนท่ีกูยืมจาก SAMART ในคร้ังนี้

และจากผลการดําเนินงานท่ียังมีผลขาดทุนอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของแหลงเงินทุนใหม

ได หรือทําใหการดําเนินการตองมีขั้นตอนมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหลาชา และไมสามารถคาดการณวงเงิน

ท่ีจะไดรับอยางแนนอนได 

2. สัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนจะลดลงสงผลดีตอเงื่อนไขการปฎิบัติตามสัญญาปรับ

โครงสรางหน้ี 

การทํารายการกูยืมเงินจาก SAMART เพ่ือชําระตนเงินกอนกําหนดของสถาบันการเงินนี้ จะทําใหบริษัท

มีสัดสวนการดํารงหนี้สินตอทุนตามหนังสือสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินแหงนี้ลดลง 

เนื่องจากสัญญาฯของสถาบันการเงินดังกลาวกําหนดใหนับรวมสวนเงินกูยืมจาก SAMART เขาเปนสวน

หนึ่งของสวนของผูถือหุน หากประมาณการสัดสวนดังกลาวจากขอมูลทางการเงิน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 

2563 ดวยการชําระคืนตนเงินของสวนท่ี 1แลว บริษัทจะมีสัดสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผู

ถือหุน(ตามนิยามของหนังสือสัญญาการปรับโครงสรางหน้ีฉบับนี้)ลดลงจาก 4.6 เหลือ 3.0 
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3. การกําหนดเงื่อนไขสําคัญของสัญญาฯใหสอดคลองกับความตองการของบริษัท 

การท่ี SAMART ซึ่งเปนบุคคลเกี่ยวโยงกัน และมีกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนใหญเปนกลุมเดียวกัน

ทําให SAMART เขาใจที่มา และแผนงานของบริษัทไดอยางชัดเจนและกําหนดเง่ือนไขในสัญญาฯท่ี

สอดคลองกับสภาพความตองการ และขอกําหนดของบริษัทได โดยเง่ือนไขของสัญญากูยืมดังกลาว

ยังคงยึดหลักความเปนธรรม  

4. สัญญาการกูยืมเงินจาก SAMART กําหนดเงื่อนไขท่ีผอนปรนกวาของสถาบันการเงิน 

- สัญญาฯกําหนดระยะเวลาการชําระคืนภายใน พ.ศ 2568 ไมกําหนดงวดชําระคืนตนเงิน 

สัญญาฯกําหนดใหบริษัททําการชําระคืนเงินตนภายในไมเกินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 และไมได

กําหนดงวดชําระตนเงินระหวางนี้ จะทําใหบริษัทสามารถวางแผนการบริหารกระแสเงินสดไดดี

ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการคาดการณผลการดําเนินงานจากธุรกิจใหมจะสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสด

รองรับภาระหนี้สินตางๆท่ีมีในแตละชวงเวลาได 

- สัญญาฯไมกําหนดเงื่อนไขอื่นท่ีอาจเปนขอจํากัดในการวางแผนการเงิน 

สัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินสวนใหญกําหนดเงื่อนไขอื่น เชนผลการดําเนินงาน การกําหนด

ตารางการชําระตนเงินกอนกําหนดในสัดสวนเดียวกันทุกสถาบันการเงิน การดํารงอัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนของเจาของ เง่ือนไขการจายเงินปนผล การดํารงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนใหญ การ

กําหนดตัวบุคคล/ผูบริหารของกิจการ หรือขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมเพ่ิมเติม 

เปนตน ทําใหการกูยืมจาก SAMART มีเง่ือนไขท่ีผอนปรนกวา ทําใหบริษัทสามารถบริหารจัดการ

ไดคลองตัวขึ้น อยางไรก็ตามเพ่ือใหเปนตามแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีสําหรับการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทยึดแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองตามเง่ือนไขตางๆนั้นตลอดระยะเวลาที่ผานมาอยูแลว 

5. สัญญาเงินกูเงินจากSAMART ชวยลดภาระคาใชจาย และขั้นตอนการดําเนินการ 

สัญญาฯไมกําหนดเงื่อนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน/จํานอง หรือกําหนดบุคคลค้ําประกัน รวมถึง

การทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน/จํานอง ชวยใหบริษัทลดภาระในการบริหารทรัพยสินท่ีตอง

นํามาใชในการค้ําประกัน คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการค้ําประกันและคาใชจายประกันภัย 

นอกจากนี้ สัญญาฯไมกําหนดคาธรรมเนียมการใหกูยืมคาธรรมเนียมการชําระคืนเงินตนกอนกําหนดหรือ

คาธรรมเนียมรักษาวงเงิน จะชวยทําใหบริษัทลดภาระคาใชจายในสวนนี้ 

 

3.3.2 ขอดอยของการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

การทํารายการกับ SAMARTซึ่งเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัทในครั้งนี้เขาขายการทํารายการท่ีเกี่ยว

โยงกันท่ีมีนัยสําคัญตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงจําเปนตองจัดประชุมผูถือหุนและ

แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตอรายการนี้การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ทํา

ใหบริษัทตองมีคาใชจายเพ่ิมขึ้นคิดเปนประมาณรอยละ 0.05% ตอปของวงเงินกูยืมรวมในครั้งนี้ 
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3.3.3 ขอดีของการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

สืบเนื่องจากสัญญาปรับโครงสรางหน้ีมีการกําหนดใหบริษัททํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินกับ

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงเทานั้นสําหรับเงินกูยืมในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 อยางไรก็ตามหากบริษัทเลือกจะทํารายการ

ฯกับบุคคลภายนอกจะมีขอดี และขอดอยดังนี้ 

 

ขอดีในการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

1. หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา

บุคคลท่ีเกี่ยวโยง 

การทํารายการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกอาจทําใหมีการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาไดเต็มท่ี ไมเอื้อ

ประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง หรือกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเอื้อประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวโยง

ไดอยางไรก็ตามบริษัทในฐานะเปนบริษัทจดทะเบียนมีความเขาใจในวิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ี

นอกจากจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนโดยเทาเทียมกันแลว ยังตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลใน

การประกอบธุรกิจกับทุกภาคสวน ซึ่งในรางสัญญากูยืมเงินจาก SAMART ฉบับนี้มีการพิจารณาถึง

เง่ือนไขทางการคาท่ีคูสัญญาพึงปฏิบัติท่ีเปนธรรม ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน และกําหนด

เง่ือนไขท่ีไมไดมีตนทุนสูงกวาท่ี SAMARTจะใหกับบุคคลท่ัวไป 

 

ขอดอยของการทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลภายนอก 

1.  การกูยืมจากบุคคลอื่นอาจตองใชทรัพยสิน หรือบุคคลเพื่อค้ําประกัน และอาจมีคาธรรมเนียมใน

การจัดการ  

การทําสัญญากูยืมจากบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไปมักจะกําหนดเงื่อนไขในการวางหลักทรัพยเพ่ือค้ําประกัน หรือ

กําหนดบุคคลค้ําประกัน รวมถึงการทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกันซึ่งจะทําใหบริษัทมีภาระในการ

จัดหาทรัพยสินเพ่ือการค้ําประกันตลอดจนคาใชจายท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้อาจจะตองมีคาธรรมเนียมใน

การจัดหาแหลงเงินทุน เชน คาธรรมเนียมสินเชื่อ คาธรรมเนียมในการออกหุนกู  

2.  ใชเวลาดําเนินการคอนขางนาน และอาจไมทันตามความเรงดวนของการใชเงิน 

ในกรณีท่ี ผูใหกูเปนบุคคลภายนอกอาจตองใชระยะเวลาในการพิจารณาใหเงินกูยืมเพ่ือลดความเส่ียง

ของผูใหกู และอาจมีการกําหนดเง่ือนไขตางๆท่ีเปนอุปสรรค และทําใหไมสามารถกูเงินไดทันความ

ตองการและอาจไมสามารถไดรับตามจํานวนท่ีตองการได 
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สวนท่ี 4 ความสมเหตุสมผลของราคา และเงื่อนไขของรายการ 
 

บริษัทเวลท พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด (“Wealth Plus” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากบริษัทใหทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการใหความเห็นตอผูถือหุนรายยอยเกี่ยวกับการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ท้ังนี้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย การชําระคืนตนเงินท่ีมีความเปน
ธรรม การรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)(“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลท่ี
มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทในรูปแบบของสัญญาเงินกูยืมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 ตอปจํานวนวงเงินรวมไมเกิน 600 
ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปชําระหน้ีตนเงินกูยืมกอน
กําหนดใหกับสถาบันการเงินตามเง่ือนไขของการปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวและเพ่ือใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับขอมูลและสมมติฐานจากบริษัทการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของรวมถึงขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยแกสาธารณะในเว็บไซตของสํานักงานก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยฯ (www.set.or.th) เว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) และเว็บไซตของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย (www.thaibma.or.th) เปนตนการพิจารณาและวิเคราะหของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูภายใต
สมมติฐานวาขอมูลท้ังหมดขางตน เปนขอมูลท่ีครบถวนและถูกตองตามความเปนจริง เปนการพิจารณาจาก
สถานการณและขอมูลท่ีสามารถรับรูไดในปจจุบัน ณ วันท่ีออกรายงานฉบับนี้ ซึ่งหากขอมูลดังกลาว รวมท้ังปจจัย
ภายนอกอื่นๆ เปล่ียนแปลงไป อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการใหความเห็นในครั้งนี้ได 

 
  

Sukanya.Nga
Typewriter
69

Sukanya.Nga
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 38 จากจํานวน 43 หนา 
 

4.1  ความสมเหตุสมผลของราคา 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความสมเหตุสมผลในดานราคาของสัญญาเงินกูอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

4.50 ตอปจํานวนวงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําไปชําระหนี้ตนเงินกูยืมกอนกําหนดใหกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางหน้ีเงิน
กูยืมจากระยะส้ันเปนระยะยาวและเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทตามปจจัยตางๆดังตอไปนี้ 

 
 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกูยืม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบ้ียของสัญญาเงินกูยืมจาก

SAMART ท่ีอัตรารอยละ 4.50 ตอป โดยเปรียบเทียบกับ 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย/

อัตราดอกเบ้ียการออกตราสารหนี้ และ 2. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ี SAMART ใหบริษัทอ่ืนในกลุม

SAMART 

 

1. อัตราดอกเบี้ยอางอิงของธนาคารพาณิชย/อัตราดอกเบี้ยจากการออกตราสารหนี ้

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีแหลงเงินทุนท่ีใชในการดําเนินงานมาจากกิจกรรมการ

จัดหาเงินจากเงินกูยืมสถาบันการเงินรอยละ 94 จากธุรกรรมเชาซื้อรอยละ 5 และจากบุคคลอื่นรอยละ 1  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบ้ียของการทํารายการฯในครั้งนี้ 

เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอางอิงสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลาMLR 

(Minimum Lending Rate) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ดังนี้ 
MLR กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย กรุงศรีอยุธยา SAMART 

29/5/2563 5.25 5.25 5.47 5.25 5.58 
4.50 

เฉลี่ย 5.36 

 
แมวาการทํารายการฯในครั้งนี้กําหนดเงื่อนไขใหบริษัททําการกูยืมจาก SAMART เทานั้น แตเพ่ือการ

เปรียบเทียบความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของสัญญากูยืมแลว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการท่ียังคงขาดทุน และอัตราสวนภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอ

สวนของผูถือหุนมีสัดสวนท่ีสูง โอกาสที่บริษัทจะสามารถหาแหลงเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยอางอิงสําหรับ

ลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (MLR) ยังมีความเปนไปไดนอย ดังนั้นการท่ีบริษัท

ไดรับเงินกูยืมจาก SAMART ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตรา MLR ถือไดวามีความ

สมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน  

นอกจากนี้ การ refinancing จากสถาบันการเงินอื่นทําใหบริษัทตองเสียคาธรรมเนียมการชําระตนเงิน

กอนกําหนดอีกรอยละ 2 หรือรอยละ 0.4 ตอปซึ่งอาจแปรความหมายไดวา บริษัทจะตองกูยืมจาก

สถาบันการเงินแหงใหมในอัตราสุทธิท่ีไมสูงเกินกวารอยละ 4.10 เมื่อรวมกับคาธรรมเนียมการชําระตน

เงินกอนกําหนดอีกรอยละ 2 เพ่ือใหไดตนทุนท่ีเทากันกับกับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปของสัญญา

กูยืมเงินจาก SAMART ซึ่งการหาแหลงเงินกูแบบมีกําหนดระยะเวลาอัตราต่ํากวารอยละ 4.1 เปน

ระยะเวลา 5 ป มีความเปนไปไดนอย 
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นอกจากน้ี หากบริษัทตองการระดมทุนดวยการออกตราสารหนี้ ในขณะท่ีบริษัทยังไมมีการจัดอันดับ

เครดิตในอดีตท่ีผานมา บริษัทอาจตองใชเครดิตของ SAMART ในการระดมทุนเนื่องจากความสามารถ

ในการสรางรายได และผลการดําเนินงานของบริษัทยังอยูระหวางการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-

Tower ดังนั้นในกรณี Best case ท่ีบริษัทใชอันดับเครดิตเรทติ้งท่ี BBB+ โดยอางอิงกับ SAMART

สําหรับ หุนกูอายุ 5 ป บริษัทอาจจะมีตนทุนดอกเบ้ียหุนกูรอยละ 4.53 ซึ่งมีอัตราท่ีใกลเคียงกับสัญญา

กูยืมเงินจาก SAMART 

 

อัตราดอกเบ้ียตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุ 5 ปที่ออกระหวาง 1 ม.ค.-15 ก.ค. พ.ศ. 2563 

Rating AAA/AA/A BBB+/BBB- เฉลี่ย 

อายุ(ป) 5.0-5.5 5.0  

ชวงอัตราดอกเบ้ีย 1.6-4.2 4.4-5.0  

อัตราดอกเบ้ียเฉลีย่ 2.76 4.53 3.35 

จํานวนรุนที่ออก(issue) 10 5  
  ที่มา : ThaiBMAณวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 
สรุป 

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นจะมีตนทุนท่ีสูงกวาการกูยืมเงินจาก SAMART หรือการระดมทุน

ดวยการออกตราสารหนี้ในกรณีท่ีบริษัทใชอันดับเครดิต BBB+ โดยอางอิงกับ SAMART จะมีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีใกลเคียงกับสัญญากูยืมเงินจาก SAMART 

 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมจาก SAMART แกบริษัทในกลุม 

จากนโยบายในการทํารายการธุรกิจของ SAMARTกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันกลุมบริษัทมีนโยบาย

เกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินคา การ

บริการและการกูยืมเงินโดยนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันท่ีเกี่ยวของกับการ

กูยืมเงินสรุปไดดังนี้ 

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SAMART 
ดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางกันคิดจากตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมในอัตราดังตอไปนี้ 
1. ตนทุนของเงินทุนบวกรอยละ 0.25 ตอป 
2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยท่ีใชอยูเปนประจํา 
3. อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียเงินฝากประจํา12 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญหาแหงบวกรอยละ 

0.25 ตอป 
4. อัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียเงินฝากออมทรัพยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญหาแหงบวกรอยละ 0.25 ตอป 
5. ในกรณีการกูเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาใชอัตรา LIBOR 3 เดือนบวกรอยละ 0.25 ตอป 
6. คาธรรมเนียมการค้ําประกันระหวางกันคิดในอัตรารอยละ 0.3 ตอป  
ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท สามารถคอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 40 จากจํานวน 43 หนา 
 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) SDC 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกัน 
1. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยคิดดอกเบ้ียในอัตราตนทุนของเงินทุนบวกรอยละ 0.25 ตอป 
2. เงินกูยืมจากบริษัทยอยคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคาร

พาณิชยขนาดใหญหาแหงบวกรอยละ 0.25 ตอป 
3. คาธรรมเนียมการค้ําประกันระหวางกันคิดในอัตรารอยละ 0.3 ตอป 
ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงินงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย 

จากนโยบายในการทํารายการธุรกิจของ SAMART กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันขางตน SAMART มีการให

เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือแบบไมมีหลักประกัน และมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามโดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียอางอิงกับตนทุนของเงินทุนท่ีไดมาเพ่ือการใหกูยืมบวกดวยรอยละ 0.25  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราตนทุนของแตละบริษัทยอยท่ีไดรับจาก SAMART ซึ่งอาจมีความแตกตางกันตาม

สถานการณทางการเงินในชวงเวลาหน่ึงๆ ของการจัดหาแหลงเงินทุนของ SAMART 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย SAMART มิ.ย. 2563 (พันบาท) อัตราดอกเบ้ีย 

บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมนท แคร จํากัด    229,361 3.8740% 
บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด                  45,000 3.8740% 

 

จากการสอบถามผูบริหารของบริษัทถึงแหลงเงินทุนท่ีจะไดรับจากสัญญาการกูยืมเงินจํานวน 600 ลาน

บาทจาก SAMART ในคร้ังนี้ SAMART จะระดมทุนจากการออกหุนกูดังตอไปนี้ 

“หุนกูของบริษัทสามารถคอรปอเรชั่นจากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2563 ครบกําหนดไถถอนปพ.ศ. 2565 

ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด” 

-หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิไมมีประกันมีผูแทนผูถือหุนกูและผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุน

กูกอนครบกําหนด 

- มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาทราคาท่ีเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 

- จํานวนท่ีเสนอขายไมเกิน 1,250,000 หนวยมูลคารวมไมเกนิ 1,250,000,000 บาท 

- หุนกูมีอายุ 2 ปและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.00 ตอปชําระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุนกู 

สรุป 

อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 เปนไปตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ของกลุมบริษัท โดยอางอิงกับตนทุนของเงินทุนจากการออกจําหนายหุนกูอัตรารอยละ 4.00 บวกดวย

คาใชจายในการออกหุนกูประมาณรอยละ 0.25 และบวกดวยสวนตางตามนโยบายการกําหนดราคา

สําหรับรายการคาระหวางกันอีกรอยละ 0.25 ตอปรวมอัตราดอกเบี้ยท่ี SAMART คิดกับบริษัทท้ังส้ิน

รอยละ 4.50 ตอป 

สรุปความสมเหตุสมผลของราคา 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาสัญญาเงินกูอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปจํานวนวงเงินรวมไมเกิน 

600 ลานบาท กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 ป หรือส้ินสุดไมเกินป 2568 มีความเหมาะสมดานราคา โดยการจัดหาเงินทุน
จากสถาบันการเงินอื่นจะมีตนทุนท่ีสูงกวาการกูยืมเงินจาก SAMART หรือหากบริษัทตองการระดมทุนดวยการออก
ตราสารหน้ีจะมีอัตราดอกเบี้ยท่ีใกลเคียงกับสัญญากูยืมเงินจาก SAMART และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปเปนไป
ตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท   
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 41 จากจํานวน 43 หนา 
 

4.2 ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของรายการ 
 
จากการพิจารณาเง่ือนไขของรางสัญญาการกูยืมเงินจากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ในคร้ัง

นี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืมเปนไปตามนโยบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญ
กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท และเปนประโยชนตอการบริหารสภาพคลองของบริษัทดังนี้ 

 มีการกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินตนท่ีสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษทั 
 ไมมีการกําหนดเง่ือนไขในการวางหลักทรัพยค้ําประกัน จํานอง หรือกําหนดบุคคลค้ํา

ประกันรวมถึงการทําประกันภัยทรัพยสินท่ีค้ําประกัน จํานอง 
 ไมกําหนดคาธรรมเนียมการกูยืม การชําระคืนตนเงินกอนกําหนด คาธรรมเนียมรักษา

วงเงิน  
 ไมกําหนการดํารงอัตราสวนหนี้สินเงินกูยืมตอทุน เง่ือนไขการจายเงินปนผล การดํารง

สัดสวนการถือหุน การกําหนดบุคคลผูบริหารกิจการ ขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน
จากการกูยืมเพ่ิมเติม เปนตน 

 อยางไรก็ตาม สัญญาเงินกูยืมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่ตลอดอายุของสัญญา ดังนั้นบริษัทอาจมีความ
เส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย โดยอาจเสียโอกาสหากมีการปรับตัวลงของอัตราดอกเบ้ียอางอิงในอนาคต
และจากผลสืบเนื่องของการทํารายการฯ บริษัทยังตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินอื่นตาม
สัดสวนของสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินตอสินเชื่อรวมของบริษัท (Parri Passu) ซึ่งเปนแนวปฏิบัติท่ีสถาบัน
การเงินบังคับใชเปนการท่ัวไป 
 อนึ่งการทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงเปนการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา
ปรับโครงสรางหน้ีท่ีกําหนดใหบริษัททําการกูยืมจาก SAMART มาชําระตนเงินกอนกําหนดในกรณีท่ี SAMART
ออกจําหนายหุนกูของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดตามเง่ือนไขและ/หรือการนําบริษัทในกลุม SAMART เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจึงตองทํารายการฯในครั้งนี้เพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสรางหน้ี
ดังกลาว 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไขของรายการมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมเนียมปฏิบัติ 
โดยท่ีผูถือหุนของบริษัทไมไดเสียผลประโยชน ในขณะท่ีมีเง่ือนไขท่ีเปนประโยชนตอบริษัทท่ีจะสามารถนําเงินท่ีไดไป
ใชประโยชนในทันทีตามวัตถุประสงคของการทํารายการ ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขการ
ทํารายการมีความเหมาะสม  
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เวลท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด  หนา 42 จากจํานวน 43 หนา 
 

สวนท่ี 5 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกเสียงของผูถือหุน 
 

ตามท่ีคณะกรรมการ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) มีมติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการ ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตามที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน 

รายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ในครั้งนี้ จัดทําเปน
สัญญากูยืมเงินจํานวนรวมไมเกิน 600 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป มีระยะเวลาการชําระคืนภายในไมเกิน
ป พ.ศ. 2568 เพ่ือนําเงินสวนหน่ึงจํานวนรวม 522.31 ลานบาทไปชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดของสถาบันการเงินท่ี
เสนอเง่ือนไขในการปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมของบริษัทจากระยะส้ันเปนแบบกําหนดระยะเวลา และกําหนดระยะเวลา
พักชําระหนี้และอีกสวนหนึ่งจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา รายการการรับความชวยเหลือทางการเงินดังกลาวมีความเหมาะสม 
เนื่องจากจะทําใหบริษัทไดรับเง่ือนไขการปรับโครงสรางหนี้ท่ีทําใหการบริหารสภาพคลองไดสอดคลองกับแผนงาน
ธุรกิจของบริษัทในการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-Tower ซึ่งจะเปนโครงการที่กอใหเกิดรายไดท่ีสม่ําเสมอ และ
สรางผลการดําเนินงานใหกับบริษัทในอนาคตในการทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินในครั้งนี้จะทําใหบริษัทมี
กระแสเงินสดไปชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดของสถาบันการเงิน ซึ่งผลของการชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดนี้จะทําให
บริษัทไดรับขอเสนอในการปรับโครงสรางหน้ีกูยืมสถาบันการเงินแหงนี้ โดยอนุมัติการทํารายการฯในครั้งนี้จะทําให 

 บริษัทสามารถบริหารสภาพคลองทางการเงินท่ีสอดคลองกับการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-Tower 
 มีการกระจายความเส่ียงในการพ่ึงพาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 มีเง่ือนไขในการกูยืมเงินผอนปรนกวาการหาแหลงเงินทุนดวยวิธีอ่ืน เชน ไมตองจัดหาหลักทรัพยค้ํา

ประกันหรือบุคคลค้ําประกัน ไมเสียคาธรรมเนียมการขอวงเงิน ไมมีเง่ือนไขในการดํารงอัตราสวนทาง
การเงินท่ีสําคัญไมจํากัดสิทธิในการจายเงินปนผล ซึ่งจะทําใหบริษัทมีความยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจ
และการบริหารสภาพคลอง 

 บริษัทสามารถขอเสนอเง่ือนไขในสัญญาฯท่ีสอดคลองกับความตองการ และขอเบิกใชเงินกูไดอยาง

รวดเร็วลดความเส่ียงจากความลาชาในการหาแหลงเงินทุนอื่น 

 ทําใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงจาก 4.6 เหลือ 3.0 ตามเง่ือนไขของการปรับโครงสรางหน้ี 

อยางก็ตาม การทํารายการนี้ยังคงมีขอดอย หรือความเส่ียงท่ีตองพิจารณาดวย เชน 

 สัญญาเงินกูยืมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.50 ตลอดอายุของสัญญาอาจทําใหบริษัทเสีย

โอกาสในการลดตนทุนทางการเงินหากมีดอกเบ้ียในตลาดปรับตัวลดลง 

 บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาปรับโครงสรางหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงินในการจายเงินปนผลที่อาจ

สงผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน การกําหนดบุคคลท่ีบริหารกิจการ หรือการรักษาสัดสวนของผูถือหุน  

 การกูยืมจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนทําใหมีการเจรจาเงื่อนไขของสัญญา
ไดไมเต็มท่ี หรือเอื้อประโยชนตอฝายใดฝายหน่ึง หรือกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเอ้ือประโยชน
ตอบุคคลท่ีเกี่ยวโยงได อยางไรก็ตามท้ังบริษัท และ SAMART ตางเปนบริษัทจดทะเบียนมีความเขาใจใน
วิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีนอกจากจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนโดยเทาเทียมกัน และตระหนัก
ถึงหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจกับทุกภาคสวน และในรางสัญญากูยืมเงินจาก SAMART มี
เง่ือนไขทางการคาท่ีคูสัญญาพึงปฏิบัติท่ีเปนธรรม และเปนไปตามนโนบายเกี่ยวกับรายการธุรกิจท่ีสําคัญ
กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันของกลุมบริษัท 
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