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ส่วนท่ี 2.2 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย หรอืกลยุทธ ์

วสิยัทศัน์ (Vision)  

บรษิทัฯ ก าหนดวสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็นบรษิทัชัน้น าในการใหบ้รกิารสนิเชื่อ ดว้ยความเป็นเลศิในการบรกิาร 
ซื่อสตัย ์โปร่งใส และมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
คุณภาพการศกึษาของสงัคม 

ภารกจิ(Mission)  

ด าเนินธุรกจิใหส้นิเชื่อแกร่ายย่อย โดยรกัษาสมดุลของผูม้สีว่นไดเ้สยีของธุรกจิ ดงันี้ 

 พนัธกจิ ต่อ องคก์ร 

สรา้งความมัน่คงอย่างยัง่ยนืต่อองคก์ร ใหเ้ป็นองคก์รทีร่องรบัต่อการเปลีย่นแปลง และมคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็อยู่ตลอดเวลา สามารถขยายธุรกจิและเตบิโตอย่างมคีุณภาพ 

 พนัธกจิ ต่อ พนกังาน 

สรา้งและรกัษาวฒันธรรมทีด่ขีององคก์ร พฒันาคุณภาพชวีติ โดยการพฒันาวนิัยในชวีติ การพฒันา
ดา้นจติใจ และการพฒันาดา้นความรู ้

 พนัธกจิ ต่อ ผูถ้อืหุน้ 

ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์และโปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่ดี ส่งเสริมให้มรีะบบตรวจสอบการ
บรหิารจดัการทีเ่ป็นมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถเปิดเผยได ้

 พนัธกจิ ต่อ ลกูคา้และคู่คา้ 

สนับสนุน ให้ความร่วมมอืปฏบิตัิตามขอ้กฎหมายที่ก่อให้เกดิความเป็นธรรมแก่ลูกค้าและคู่ค้า ด้วย
ความซื่อสตัย์ ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ตอบแทนสงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

  ภายใน 3 ปีขา้งหน้า บรษิัทฯ มเีป้าหมายในการขยายพอร์ตสนิเชื่อเช่าซื้อ โดยตัง้เป้าที่จะปล่อย
สนิเชื่อเช่าซือ้เพิม่ไม่ต ่ากว่าอตัราการเตบิโตของตลาดรถจกัรยานยนต์ในแต่ละปีเมื่อเทยีบกบัยอดสญัญาปล่อย
ใหม่ในปีก่อนหน้าโดยก าหนดเป้าหมายในการรกัษาสดัส่วนหนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ ต่อ ลูกหนี้หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซือ้ทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดท้ีร่ะดบัไม่เกนิร้อยละ10 ในสภาวะปกต ิและไม่เกนิรอ้ยละ 15 ในสภาวะไม่
ปกต ิ
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กลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ  

  ยงัคงมุ่งเน้นไปทีต่ลาดเดมิเน่ืองจากยงัคงมชี่องทางทีส่ามารถเขา้ถงึจ านวนลูกคา้ไดอ้กี โดยยงัคงรกัษา
สดัสว่นการใหส้นิเชื่อในตลาดเดมิทีบ่รษิทัฯท าการใหส้นิเชื่ออยู่ในปจัจุบนัไดแ้ก่พืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล
คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 70.83 พืน้ทีใ่นเขตชลบุรคีดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20.65 พืน้ทีใ่นเขตอยุธยา
คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 7.57 และ พืน้ทีใ่นเขตฉะเชงิเทรา คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 0.96 
 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

มีนาคม 2554 : บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เริม่จดัตัง้ขึน้ดว้ยทุนจดทะเบยีนและ
เรยีกช าระแลว้ 5,000,000 บาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาทจ านวน 1,000,000 หุน้ 
ในชื่อ บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั ทัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชือ่
เช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั  

เมษายน 2554 :  ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายได้ขายหุ้นให้แก่กลุ่มนักลงทุนชาวไทยและกลุ่มนักลงทุนชาว
สิงคโปร์ และบริษัทฯมีมติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจาก 
5,000,000 บาท จ านวน 1,000,000 หุ้น เป็น  450,000,000 บาทจ านวน 
90,000,000 หุน้ โดยเสนอขายหุน้จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ สง่ผลใหส้ดัสว่นโครงสรา้ง
การถอืหุน้ประกอบดว้ยกลุ่มนกัลงทุนสงิคโปร ์ถอืหุน้รอ้ยละ 6.6 และบรษิทั เอส ชาร์
เตอร ์จ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ถอืหุน้รอ้ยละ 92 ทัง้นี้บรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั มผีู้
ถอืหุน้ใหญ่คอื นางสาวกตกิา จริะด ารง และนายกานต์ จริะด ารงถอืหุน้รอ้ย 50 และ
รอ้ยละ 49.44 ตามล าดบั 

พฤษภาคม 2554 :  บรษิทัฯเริม่ใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลซึง่
ได้รบัการตอบรบัจากตัวแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์และผู้ผลิตเป็นอย่างดี โดย
ในช่วง 3 เดอืนแรก ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม ได้อนุมตัิสนิเชื่อเช่าซื้อ
รถจกัรยานยนต ์เป็นจ านวนเงนิประมาณ 300,000,000 บาท 

กรกฎาคม 2554 :  บริษัทฯได้ขยายธุรกิจไปในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเริ่มจากการให้บริการเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จงัหวัดชลบุรีและในเดือน
เดียวกนับรษิัทฯได้เปิดส านักงานสาขาอมตะเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในจงัหวดั
ชลบุร ี

สิงหาคม 2554 :  ไดเ้ริม่ขยายธุรกจิเขา้ไปในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัอยุธยา  

กนัยายน 2554 : บรษิทัฯไดซ้ือ้ทีด่นิจ านวน 4 ไร่ 3 งาน69 ตารางวา เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งและเป็น
สถานทีท่ าการของส านกังานใหญ่ของบรษิทัฯในปจัจุบนั 

มิถนุายน 2555 : บรษิทัฯมมีตผิูถ้ือหุน้เพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้วจาก 450,000,000 บาท 
จ านวน 90,000,000 หุน้มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท เป็น  470,000,000 บาท
จ านวน 94,000,000 หุน้โดยเสนอขายหุน้จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน4,000,000 
หุน้ ราคาหุน้ละ 6.00 บาท  

มีนาคม 2556ถึง พฤศจิกายน 2556 :บรษิทัฯ ทยอยเพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ดงันี้ 
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- มนีาคม 2556 เพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้จาก 470,000,000 บาทจ านวน 
94,000,000 เป็น 471,103,835 บาท จ านวน 94,220,767 หุน้ โดยเสนอขายหุน้เพิม่
ทุนใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ 220,767 หุน้ราคาหุน้ละ 6.50 บาท 

- พฤษภาคม 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจาก 471,103,835 บาท
จ านวน 94,220,767 เป็น 472,345,430 บาท จ านวน 94,469,086 หุน้ โดยเสนอขาย
หุน้เพิม่ทุนใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ 248,319 หุน้ราคาหุน้ละ 7.00บาท 

- สงิหาคม 2556 เพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้จาก 472,345,430 บาทจ านวน 
94,469,086เป็น 474,040,430บาท จ านวน 94,808,086หุน้ โดยเสนอขายหุน้เพิม่ทุน
ใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ339,000 หุน้ราคาหุน้ละ 7.50บาท 

- พฤศจิกายน 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจาก474,040,430 บาท 
จ านวน 94,808,086 หุน้ เป็น 483,040,430 บาท จ านวน 96,608,086 หุน้ โดยเสนอ
ขายหุน้เพิม่ทุนใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ 1,800,000 หุน้ราคาหุน้ละ 5.00บาท 

- พฤศจิกายน 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจาก 483,040,430 บาท 
จ านวน 96,608,086 หุ้น เป็น 533,000,000 บาท จ านวน 106,600,000 หุ้น โดย
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ 9,991,914 หุน้ราคาหุน้ละ 13.50บาท 

18 ธนัวาคม 2556 :  บรษิทัฯไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อวนัที ่ 18 ธนัวาคม 2556 โดยมทีุนจดทะเบยีน
และเรยีกช าระแลว้ทัง้สิน้ 533,000,000 บาทแบ่งออกเป็น 106,600,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 5 บาทมีผู้ถือหุ้นคนไทยถือหุ้นร้อยละ 55.22และผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 
44.78 

27 มีนาคม 2557 : ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัอิอกหุน้เพิม่ทุน 16,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 5 บาท เพื่อจดัสรรและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก รวมเป็นทุนจดทะเบยีน
ทัง้สิน้ 613,000,000 บาท จ านวน 122,600,000 หุน้ 

 
1.3 โครงสรา้งการถือหุ้น 

ณ 18 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรยีกช าระแล้ว 533,000,000 บาทแบ่งออกเป็น 
106,600,000 หุ้นทัง้นี้โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วย บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใน
สดัส่วนรอ้ยละ 32.64กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาตถิอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.78 และผูถ้อืหุน้คนไทยทีไ่ม่ใช่บรษิทั เอส 
ชารเ์ตอร ์จ ากดั ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ  22.58 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) บรษิทั เอสชารเ์ตอร ์จ ากดั  
32.64% 

บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2) ผูถ้อืหุน้คนไทย 
22.58% 

3)  ผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาติ
44.78% 

 

ครอบครวัจริะด ารง 
92.06% 

ผูถ้อืหุน้อืน่ 
7.94% 
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1) บรษิัท เอส ชาร์เตอร์ จ ากดั มผีู้ถือหุ้นใหญ่คอืนางสาวกติกา จริะด ารง นายกานต์ จริะด ารง และนาย
สามารถ จริะด ารง ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทัง้สามรายถอืหุน้ในบรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั รวมกนัเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 92.06และผูถ้อืหุน้อื่นถอืหุน้เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.94 

2) ผูถ้อืหุน้คนไทยของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย นายศริวตัร หวัง่หล ีและภรรยาถอืหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 11.40
พนกังานผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบุคคลภายนอก ถอืหุน้รวมกนัสดัสว่นรอ้ยละ 11.18 

3) ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  
42.05 และกลุ่มนกัลงทุนชาวญีปุ่น่ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 2.73 

 
1.4  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บรษิทัฯด าเนินธุรกจิโดยไมม่คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกจิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 


