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ที� :   SAWAD-007/2565 

วันที�:  3 พฤษภาคม 2565 

เรื�อง: แจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุน  

ศรีสวสัดิ� จาํกดั (มหาชน) การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัย ์และการเรียกประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� 1/2565 

เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ�งที�ส่งมาด้วย : สารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทั ศรีสวสัดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนใหท้ราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 

5/2565 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2565 ไดมี้มตทีิ�สาํคญัดงัตอ่ไปนี� 

1. พิจารณาอนมุตัใิหบ้ริษัทเงนิทนุ ศรีสวสัดิ� จาํกดั (มหาชน) (“BFIT”) ซึ�งเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัทฯ (บรษิทัฯ เป็นผู้

ถือหุน้รายใหญ่ใน BFIT ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 81.64 ของหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของ BFIT) คืนใบอนญุาตประกอบ

ธุรกิจเงินทนุ เลขที� 8/2516 ซึ�งครอบคลมุการประกอบธรุกิจเงินทุน 4 ประเภท และเลกิประกอบธุรกจิเงินทนุดงักล่าว ไดแ้ก ่ 

(ก) กจิการเงินทนุเพื�อการพาณิชย ์

(ข) กจิการเงินทนุเพื�อการพฒันา 

(ค) กจิการเงินทนุเพื�อการจาํหน่ายและการบรโิภค 

(ง) กจิการเงินทนุเพื�อการเคหะ 

โดยการคืนใบอนุญาตดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึ �นอยู่กบั (1) การไดร้บัมติอนุมตัิใหคื้นใบอนุญาตจากที�

ประชุมผูถื้อหุน้ของ BFIT และ (2) การไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในเบื�องตน้ บริษัทฯ คาดว่า BFIT จะ

ดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2565 ทั�งนี � เนื�องดว้ยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั BFIT ไดช้ะลอการปล่อยสินเชื�อ

และมีความเขม้งวดในการอนุมตัิสินเชื�อเป็นอย่างมาก ซึ�งส่งผลกระทบใหน้โยบายในการดาํเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ มี

ความไม่คล่องตวั จงึทาํใหต้อ้งมีการพิจารณานโยบายในการดาํเนินธุรกิจใหช้ดัเจน เพื�อผลประโยชนข์องกลุ่มบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ และผู้

มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ของกลุ่มบริษัทฯ โดย BFIT มีความประสงคจ์ะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ซึ�งหากการคืน

ใบอนุญาตดงักล่าวแลว้เสร็จ BFIT มีแผนจะประกอบธุรกิจ (1) ใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื �อ (Hire Purchase) แก่บุคคลรายย่อยทั�วไปที�

ตอ้งการซื �อรถจกัรยานยนตใ์หม่จากผูจ้ดัจาํหน่าย (Dealers) โดยกรรมสิทธิ�ในทรพัยส์ินดังกล่าวจะโอนใหแ้ก่ผูเ้ช่าซื �อ เมื�อผูเ้ช่าซื �อ

จ่ายค่างวดครบถ้วนตามสัญญา และ (2) ใหบ้ริการสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับของ ธปท. ซึ�งเป็นสินเชื�อที�มีกลุ่มลูกคา้

เปา้หมายเป็นพนกังานประจาํที�มีรายไดที้�มั�นคงและแน่นอน (รวมเรียกว่า "ธุรกิจใหม่ของ BFIT") ทั�งนี � แผนการประกอบธุรกิจใหม่

ของ BFIT ดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึ �นอยู่กบัการไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับจาก 

ธปท. และความสาํเร็จในการเข้าทาํธุรกรรมดงัรายละเอียดที�ปรากฏในขอ้ 2. (ซึ�งรวมถงึการที� BFIT ซื �อหุน้รอ้ยละ 100 ของจาํนวน
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หุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ บรษิทั ศรีสวสัดิ� แคปปิตอล จาํกดั (“SCAP”) ดว้ย) ในเบื �องตน้ บรษิทัฯ คาดว่า BFIT จะสามารถ

เริ�มประกอบธุรกจิใหม่ของ BFIT ไดภ้ายในไตรมาส 3 ปี 2565  

2. เห็นชอบใหเ้สนอที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนมุตัใิหบ้ริษัทฯ (1) จาํหน่ายหุน้สามญัของ SCAP ที�บรษิทัฯ ถือ

อยู่ทั�งหมด จาํนวน 39,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ 

SCAP ในราคาหุน้ละ 300 บาท รวมมูลค่ารายการ 11,700 ลา้นบาท ใหแ้ก ่BFIT ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ โดย BFIT จะออก

และจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนใหแ้ก่บริษัทฯ ในลกัษณะการจัดสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) เป็นค่าตอบแทน

สาํหรบัหุน้ SCAP ดงักล่าวแทนการชาํระดว้ยเงินสด และ (2) เขา้ซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนของ BFIT จาํนวน 487,500,000 หุน้ มลูค่าที�

ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคาหุน้ละ 24.00 บาท โดยปัจจบุนั บรษิัทฯ ถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 81.64 ของสทิธิออกเสียงทั�งหมดใน BFIT 

ภายหลงัจากกระบวนการดงักล่าวดาํเนินการแลว้เสร็จ สดัสว่นการถือหุน้ของบริษัทฯ จะลดลงเป็นรอ้ยละ 72.05 ของสิทธิออกเสียง

ทั�งหมดใน BFIT รวมมลูคา่รายการไดม้าซึ�งหุน้สามญัเพิ�มทนุ 11,700 ลา้นบาท (“ธุรกรรมการแลกหุ้น”) และอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้

ลงนามในสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการแลกหุน้แบบมีเงื�อนไขบงัคบัก่อน  

ธุรกรรมการแลกหุน้ขา้งตน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT (ตามที�จะนิยามต่อไป) จะเกิดขึ �นต่อเมื�อ

เงื�อนไขบงัคบัก่อนตามที�จะระบุไวใ้นสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการแลกหุน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผา่น BFIT (ตามที�จะ

นิยามตอ่ไป) (“สัญญาที�เกี�ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ”) ครบถว้นสมบรูณ ์โดยเงื�อนไขบงัคบัก่อนที�สาํคญัสรุปไดด้งันี� 

(ก) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการแลกหุน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน 

BFIT 

(ข) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ของ BFIT มีมติอนุมตัิการเขา้ทาํธุรกรรมการซื�อหุน้ของ SCAP การเพิ�มทุนของ BFIT 

และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุเพื�อเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการซื �อหุน้ทั�งหมดของ SCAP ตามที�กล่าว

มาขา้งตน้ 

(ค) BFIT ไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) 

(ง) BFIT ไดร้บัอนญุาตจาก ธปท. ใหค้ืนใบอนญุาตประกอบธุรกิจเงินทนุ  

(จ) ไม่มีเหตกุารณห์รือการกระทาํใด ๆ เกิดขึ �น ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคัญต่อ 

SCAP  

นอกจากนี� สญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมต่าง ๆ ดงักลา่วจะมีขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�สาํคญัในเบื�องตน้สรุปไดด้งันี�  
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ข้อตกลงห้ามแข่งขันทางการค้า คู่สญัญาตกลงว่าจะไม่ดาํเนินการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกนัและมีลักษณะ

เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ BFIT เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก

คูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน 

ข้อตกลงเกี�ยวกับผู้บรหิาร ภายหลงัจากธุรกรรมการซื �อหุน้ของ SCAP และแผนการรวมธุรกิจของ BFIT โดยการ 

EBT (ตามที�จะนิยามต่อไป) SCAP มาเป็นของ BFIT นายวิชิตจะต้อง (1) บริหาร

จดัการ SCAP ตอ่ไปจนกว่า SCAP จะเลิกบริษัท และ (2) ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที�บริหารของ BFIT ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที�การ EBT แลว้

เสรจ็   

ข้อตกลงเกี�ยวกับการขายหุ้น ภายใตห้ลกัเกณฑที์�กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�เกี�ยวขอ้ง คูส่ญัญาตกลงที�

จะไม่ขาย จาํหน่าย หรือโอนหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั�งหมดที�ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ต่อ

บุคคลในวงจาํกัดของ BFIT ในครั�งนี � ภายในกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที�หุ้น

เริ�มทาํการซื �อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัที�หุน้ดงักลา่วเริ�มทาํการซื �อ

ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดงักล่าวสามารถขาย 

จาํหน่าย หรือโอนหุน้ไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทนุที�ถืออยู ่เวน้

แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นอย่างอื�นจากบริษัทฯ  

 

ในเบื �องตน้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการแลกหุน้จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2565 หากเงื�อนไข 

ต่าง ๆ ทุกขอ้บรรลเุป็นผลสาํเร็จ โดยภายหลงัธุรกรรมการแลกหุน้แลว้เสร็จ BFIT มีแผนจะรวมธุรกิจโดยการรบัโอนกิจการทั�งหมด 

(Entire Business Transfer (“EBT”)) ของ SCAP มาเป็นของ BFIT ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารโอนกิจการทั�งหมดตามประมวลรษัฎากร

และกฎหมายลาํดบัรองที�ออกตามความในประมวลรัษฎากร และดาํเนินการให ้SCAP จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการโอนกิจการทั�งหมดใหแ้ก ่BFIT ตอ่ไป  

หากหุน้ที� BFIT ออกและจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ภายใตก้ารเสนอขายหุน้สามัญเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากัดนี� 

(Private Placement) มีราคาเสนอขายตํ�ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ BFIT ก่อนวันที�ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะสั�งรับหุน้

ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  BFIT มีหนา้ที�หา้มมิใหบ้ริษัทฯ ขายหุน้ดงักล่าวทั�งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที�หุน้

ดงักล่าวเริ�มทาํการซื�อขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยหลงัจากวนัที�หุน้ดงักล่าวเริ�มทาํการซื �อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบกาํหนด

ระยะเวลา 6 เดือน ให้บริษัทฯ สามารถทยอยขายหุน้ดังกล่าวไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ไดร้ับ ทั�งนี� ตาม

หลกัเกณฑที์�กาํหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง หลักเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุน้

สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิในส่วนเพิ�มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
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ธุรกรรมการแลกหุน้ขา้งตน้เป็นส่วนหนึ�งของการปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั�งนี� SCAP 

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั และในปัจจบุนั SCAP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ  (บรษิทัฯ ถือ

หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 65 ของหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP) โดยนอกจาก BFIT จะรบัโอนหุน้จาํนวนรอ้ยละ 65 ของ

จาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแล้วทั�งหมดของ SCAP จากบริษัทฯ แลว้ BFIT ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะรบัโอนหุน้ที�เหลืออีก

จาํนวน 21,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จาก 

(1) นายวิชิต พยหุนาวีชยั (“นายวิชิต”) ซึ�งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP อีกจาํนวน 9 ราย (“ผู้ถือ

หุ้นรายอื�นของ SCAP") (“ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT”) มาในคราวเดียวกนัดว้ย และจะเขา้มาถือหุน้คิดเป็นรอ้ย

ละ 100 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP 

การเขา้ทาํธุรกรรมการแลกหุน้ถือเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที� ทจ. 

20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มีนัยสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์ิน ลงวนัที� 31 สิงหาคม 

2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบรษิทัจดทะเบียน

ในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์ิน พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยมี

ขนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 23.4 คาํนวณรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน นอกจากนี� ธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 

35 ผา่น BFIT ถือเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิัทฯ ผา่นทางบริษัทย่อยของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไป โดยมีขนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 12.6 คาํนวณรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน โดยอา้งอิงจากงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และเมื�อนบัรวมรายการไดม้าซึ�งสินทรพัยท์ั�งสองรายการ ผลรวมขนาด

รายการจะเท่ากบัรอ้ยละ 36.0 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน นอกจากนี� บริษัทฯ โดยผ่านการถือหุน้ใน SCAP มีการไดม้า

ซึ�งทรัพยส์ินอื�นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที�ผ่านมาก่อนวันที� มีการตกลงทาํรายการนี� ได้แก่ การได้มาซึ�งหุ้นสามัญทั�งหมดของ 

บริษัท คาเธ่ย ์ลีสซิ�ง จาํกัด ซึ�งมีขนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.1 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน ดงันั�น จงึคิดเป็นขนาด

รายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 36.1 คดิเป็นขนาดรายการรวมสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่ไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 จงึเขา้ข่ายรายการประเภทที� 2 

ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป ดงันั�น บรษิัทฯ จงึมีหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส่งหนงัสือเวียนถึง

ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัจากวนัที�แจง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างไรกดี็ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี บรษัิท

ฯ เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ ในการนี� บริษัทฯ จะจดัส่งสารสนเทศการทาํ

รายการไดม้าซึ�งสินทรพัยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ แทนการส่งหนงัสือเวียนถงึผูถื้อหุน้ภายใน 

21 วนันบัจากวนัที�แจง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การทาํธุรกรรมการจาํหน่ายหุน้สามัญของ SCAP นี� ไม่ถือเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศ

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป เนื�องจากเป็นการขายทรพัยส์นิใหแ้ก่บรษิัทย่อยของบรษัิทฯ  

ทั�งนี � ธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT เฉพาะส่วนที�ซื �อจากนายวิชิต รวมถงึการเสนอขายและการจัดสรร

หุน้สามญัเพิ�มทนุของ BFIT ใหแ้ก่นายวิชิต มีลกัษณะเดียวกนักบัรายการที� BFIT ซื �อหุน้ SCAP จากบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้รายอื�นของ 

SCAP อีก 9 ราย โดยมีราคาซื �อหุน้ SCAP ราคาเสนอขายหุน้ BFIT รูปแบบการทาํรายการและเงื�อนไขเดียวกนั ดงันั�นจงึถือเป็นการ

เขา้ทาํธุรกรรมที�มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกบัที�วิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจ

ต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธิพลในการที�ตนเป็นบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) และเขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันที�ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งได้รับ

อนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/12 (1)  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

(รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม)อย่างไรก็ดี เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัธุิรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผา่น BFIT พรอ้มกบัธรุกรรมการแลกหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ 

รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเกี�ยวกับการไดม้าซึ�งสินทรัพยข์องบริษัท ศรีสวัสดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกัด 

(มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย) 

นอกจากนี� ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือ ประธาน

เจา้หนา้ที�บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี�  

(1) พิจารณากาํหนด และ/หรือแกไ้ข เปลี�ยนแปลงรายละเอียดอื�น ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการ

แลกหุน้ รวมถงึธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผา่น BFIT ดงักลา่วตามที�เหมาะสม และเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

(2) ติดต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สญัญา เอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และ

หลกัฐานที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการแลกหุน้ รวมถงึธรุกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผา่น BFIT  

(3) ดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งเพื�อใหธุ้รกรรมการแลกหุน้ รวมถึงธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 

ผ่าน BFIT ดงักล่าวขา้งตน้ประสบผลสาํเร็จ รวมถงึการแต่งตั�งและมอบหมายบุคคลอื�นที�มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจ

ชว่งในการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

3. อนุมัตแิผนการรวมธุรกิจของ BFIT และ SCAP ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ อนัเป็นส่วนหนึ�งของแผนการปรบั

โครงสรา้งการประกอบธุรกิจของกลุม่บรษิัทฯ โดยภายหลงัจากที�ธรุกรรมการแลกหุน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT ได้

ดาํเนินการแลว้เสร็จ (คาดว่าภายในไตรมาส 3 ปี 2565) และเงื�อนไขต่าง ๆ ทกุขอ้บรรลุเป็นผลสาํเร็จ BFIT จะรบัโอนกิจการทั�งหมด 

(Entire Business Transfer: EBT) ของ SCAP มาเป็นของ BFIT ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารโอนกิจการทั�งหมดตามประมวลรษัฎากรและ

กฎหมายลาํดบัรองที�ออกตามความในประมวลรษัฎากร ซึ�งกิจการทั�งหมดของ SCAP ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นของ SCAP ซึ�งประกอบดว้ย

สินทรพัยแ์ละหนี�สินทั�งหมดของ SCAP ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงสิทธิ หนา้ที� ภาระ ขอ้ผูกพันต่าง ๆ และความรบัผิดใด ๆ และ 

ความรบัผิดชอบ ที� SCAP มีหรือพงึมี ณ วนัที�การเขา้ทาํรายการเป็นผลสาํเร็จ ซึ�งรวมถงึหุน้ทั�งหมดที� SCAP ถืออยู่ในบริษัทอื�นอีก 2 

บรษิทั ไดแ้ก ่ 

(ก) บรษิทั เอส ลสิซิ�ง จาํกดั (SCAP ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 90)  

(ข) บรษิทั คาเธ่ย ์ลีสซิ�ง จาํกดั (SCAP ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100)   

 และภายหลงัการรบัโอนกิจการทั�งหมดขา้งตน้เสร็จสิ �นแลว้ SCAP จะจดทะเบียนเลิกบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ภายในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการโอนกิจการทั�งหมดใหแ้ก่ BFIT 

ต่อไป   
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4. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2565 ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์โดยกาํหนดวันประชุมในวันที� 23 

มิถุนายน 2565 โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้ง Auditorium ชั�น 3 อาคารศรีสวสัดิ� เลขที� 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้

วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร และกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ (Record Date) ในวนัที� 17 

พฤษภาคม 2565 ทั�งนี� มีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี� 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2565 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื �อหุน้สามัญเพิ�มทุนของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ� จาํกดั (มหาชน) และการที�

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ� จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื �อหุ้นสามัญของ 

บรษิทั ศรีสวสัดิ� แคปปิตอล จาํกดั (ส่วนที�ถือโดยนายวิชติ และผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP)  

วาระที� 3 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

โดยมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือบุคคลที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร มอบหมายมีอาํนาจในการ

ดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2565 ซึ�งรวมถงึ การออกหนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้

ครั�งที�  1/2565 การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงวัน เวลา สถานที� และรายละเอียดอื�น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั�งที�  1/2565 

รวมถึง การเปลี�ยนวันกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2565 (Record Date) ตามที�เห็นว่า

จาํเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั�งนี� ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�กฎหมายกาํหนดไว ้

 จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

-วนาพร  พรกติพิงษ์- 

(นางวนาพร  พรกิตพิงษ)์ 

ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเกี�ยวกับการได้มาซึ�งสินทรัพย ์
ของบรษัิท ศรีสวัสดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั�งที� 5/2565 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 29 

เมษายน 2565 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ (1) จาํหน่ายหุน้สามญัของบริษัท ศรีสวสัดิ� 

แคปปิตอล จาํกดั (“SCAP”) ที�บริษัทฯ ถืออยู่ทั�งหมด จาํนวน 39,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของ

จาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP ในราคาหุน้ละ 300 บาท รวมมลูคา่รายการ 11,700  ลา้นบาท ใหแ้ก่บรษิทัเงินทุน 

ศรีสวสัดิ� จาํกดั (มหาชน) (“BFIT”) ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ โดย BFIT จะออกและจดัสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนใหแ้ก่บริษัทฯ ใน

ลกัษณะการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) เป็นค่าตอบแทนสาํหรบัหุน้ SCAP ดงักล่าวแทนการชาํระดว้ยเงิน

สด และ (2) เขา้ซื �อหุน้สามัญเพิ�มทุนของ BFIT จาํนวน 487,500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคาหุน้ละ 24.00 บาท 

รวมมลูคา่รายการไดม้าซึ�งหุน้สามญัเพิ�มทนุ 11,700 ลา้นบาท (“ธุรกรรมการแลกหุน้”) และอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ลงนามในสญัญา

ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการแลกหุน้แบบมีเงื�อนไขบงัคบัก่อน  

 ธุรกรรมการแลกหุน้ขา้งตน้ เป็นส่วนหนึ�งของการปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั�งนี� SCAP ประกอบ

ธุรกิจใหบ้ริการสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั และในปัจจุบนั SCAP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุน้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 65 ของหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP) โดยนอกจาก BFIT จะรบัโอนหุน้จาํนวนรอ้ยละ 65 ของจาํนวน

หุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จากบริษัทฯ แลว้ BFIT ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะรบัโอนหุน้ที�เหลืออีกจาํนวน 

21,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 35 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จาก (1) นาย

วิชติ พยหุนาวีชยั (“นายวิชิต”) ซึ�งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP อกีจาํนวน 9 ราย (“ผู้ถอืหุน้รายอื�น

ของ SCAP") (“ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT”) มาในคราวเดียวกนัดว้ย และจะเขา้มาถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ

จาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP 

 รายละเอียดการเขา้ทาํรายการที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการแลกหุน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT มี

ดงันี� 

1. วัน เดอืน ปี ที�เกดิรายการ 

1.1. ธุรกรรมการแลกหุน้ 

บริษัทฯ และ BFIT จะเขา้ลงนามในสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมการแลกหุน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 

ผ่าน BFIT แบบมีเงื�อนไขบงัคบัก่อน (“สัญญาที�เกี�ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ”) โดยในเบื �องตน้เงื�อนไขบังคับ

กอ่นที�สาํคญัสรุปไดด้ังนี � 

(ก) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการแลกหุน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน 

BFIT 

(ข) ที�ประชุมผูถ้ือหุน้ของ BFIT มีมติอนุมตัิการเขา้ทาํธุรกรรมการซื�อหุน้ของ SCAP การเพิ�มทุนของ BFIT 

และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุเพื�อเป็นการตอบแทนสาํหรบัการซื�อหุน้ทั�งหมดของ SCAP 

(ค) BFIT ไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) 
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(ง) BFIT ไดร้ับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลิกประกอบธุรกิจเงินทุนและคืนใบอนุญาตที�

เกี�ยวขอ้ง 

(จ) ไม่มีเหตุการณห์รือการกระทาํใด ๆ เกิดขึ �น ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคัญต่อ 

SCAP  

นอกจากนี� สญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมต่าง ๆ ดงักลา่วจะมีขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�สาํคญัในเบื �องตน้สรุปไดด้งันี � 

ข้อตกลงห้ามแข่งขัน
ทางการค้า 

คู่สัญญาตกลงว่าจะไม่ดาํเนินการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันและมี

ลกัษณะเป็นการแข่งขันกบัธุรกิจของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็น

หนงัสือจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน 

ข้ อ ต ก ล ง เ กี� ย ว กั บ
ผู้บริหาร 

ภายหลงัจากธุรกรรมการซื�อหุน้ของ SCAP และแผนการรวมธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยการ EBT (ตามที�จะนิยามต่อไป) SCAP มาเป็นของบริษัทฯ นายวิชิตจะตอ้ง 

(1) บริหารจัดการ SCAP ต่อไปจนกว่า SCAP จะเลิกบริษัท และ (2) ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

นบัแตว่นัที�การ EBT เสรจ็สิ �น 

ข้อตกลงเกี�ยวกับการ
ขายหุ้น 

ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในประกาศตลาดหลักทรพัยฯ์ ที�เกี�ยวขอ้ง คู่สญัญา

ตกลงที�จะไม่ขาย จาํหน่าย หรือโอนหุน้สามญัเพิ�มทุนทั�งหมดที�ไดร้บัจากการเสนอ

ขายหุน้ต่อบุคคลในวงจาํกดัของบริษัทฯ ในครั�งนี � ภายในกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบั

แต่วันที�หุ้นเริ�มทาํการซื �อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที�หุ้น

ดงักล่าวเริ�มทาํการซื�อขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน 

บุคคลดงักล่าวสามารถขาย จาํหน่าย หรือโอนหุน้ไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของ

จาํนวนหุน้สามัญเพิ�มทุนที�ถืออยู่ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นอย่างอื�นจาก

บรษิทัฯ 

 

1.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT นายวชิิต และถือหุน้รายอื�นของ SCAP จะเขา้ลงนามในสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกรรมต่าง ๆ ตามที�กล่าวไว้

ขา้งตน้ โดยสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกับการที� BFIT ซื �อหุน้ใน SCAP จาํนวน 21,000,000 หุน้ มูล

ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จาก (1) นาย

วิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP และเป็นสญัญาแบบมีเงื�อนไขบงัคบัก่อน ธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 

ผ่าน BFIT จะเกิดขึ �นเมื�อเงื�อนไขบงัคบัก่อนตามที�ระบุไวใ้นสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรมต่าง ๆ สาํเร็จครบถว้น 

สาํหรบัรายละเอียดสรุปเงื�อนไขบงัคบัก่อนที�สาํคญั โปรดพจิารณาขอ้ 1.1   

ในเบื�องตน้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการแลกหุน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT จะดาํเนินการแลว้

เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2565 หากเงื�อนไขต่าง ๆ ทุกขอ้บรรลุเป็นผลสาํเร็จ โดยภายหลังธุรกรรมการดังกล่าว
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แล้วเสร็จ BFIT มีแผนจะรวมธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั�งหมด (Entire Business Transfer ("EBT")) ของ 

SCAP มาเป็นของ BFIT ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารโอนกิจการทั�งหมดตามประมวลรษัฎากรและกฎหมายลาํดบัรอง

ที�ออกตามความในประมวลรษัฎากร และดาํเนินการให ้SCAP จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ภายในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการโอนกิจการทั�งหมดใหแ้ก่ BFIT ตอ่ไป 

2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง  

2.1. ธุรกรรมการแลกหุน้ 

ผูข้าย : บริษทัฯ 

ผูซ้ื �อ : BFIT  

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : BFIT ไม่เขา้เกณฑเ์ป็นบุคคลที� เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ลงวนัที� 31 

สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและ 

การปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที� 19 พฤศจิกายน 2546 (รวม

เรียกว่า “ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”) 

2.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

ผูไ้ดม้าซึ�งหุน้ของ SCAP : BFIT ซึ�งเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษัิทฯ  

ผูจ้าํหน่ายหุน้ของ SCAP : (1) นายวิชติ และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP    

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : นายวิชิตเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ�งถือเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของ 

บริษัทฯ ทั�งนี� ธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT เฉพาะส่วนที�ซื �อจากนายวิชิต รวมถึงการเสนอขายและ 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของ BFIT ใหแ้ก่นายวิชิต มีลกัษณะเดียวกนักบัรายการที� BFIT ซื �อหุน้ SCAP จาก

บรษิทัฯ และผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP โดยมีราคาซื �อหุน้ SCAP ราคาเสนอขายหุน้ BFIT รูปแบบการทาํรายการ

และเงื�อนไขเดียวกนั ดงันั�น จงึถือเป็นการเขา้ทาํธุรกรรมที�มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�วญิ�ูชนจะ

พึงกระทาํกบัคู่สญัญาในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนเป็น

บคุคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) และเขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันที�ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที�

ประชมุผูถื้อหุน้ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�

มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) อย่างไรก็ดี เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี บริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที้�

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT พรอ้มกบัธุรกรรมการแลกหุน้ดงักล่าว

ขา้งตน้  
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3. ลักษณะโดยทั�วไปของรายการ  

3.1. ธุรกรรมการแลกหุน้  

การที�บริษัทฯ เขา้ซื �อหุน้สามัญเพิ�มทุนของ BFIT จาํนวน 487,500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคา

หุน้ละ 24.00 บาท ซึ�ง BFIT จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุใหแ้ก่บริษัทฯ ในลกัษณะการจดัสรรใหแ้ก่บุคคล

ในวงจาํกดั (Private Placement) โดยเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัหุน้ของ SCAP ในจาํนวน 39,000,000 หุน้ มูลคา่ที�

ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 65 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP ที�บรษิทัฯ จาํหน่าย

ใหแ้ก่ BFIT แทนการชาํระดว้ยเงินสด คดิเป็นมลูคา่ของค่าตอบแทนสาํหรบัการซื �อหุน้ของ SCAP ทั�งหมดจาํนวน 

11,700 ลา้นบาท เขา้ข่ายเป็นรายการการไดม้าซึ�งทรพัยส์ินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการที�มีนัยสาํคญัที�เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�ง

ทรพัยส์ิน ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและ

การปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวันที� 29 ตุลาคม 

2546 (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย”์) 

โดยเมื�อคาํนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป โดยอา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงิน

รวมของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอียดการคาํนวณเป็นดงัต่อไปนี� 

1. เปรยีบเทยีบมูลค่าสินทรัพยท์ี�มีตัวตนสุทธ ิ(Net Tangible Assets) 

ขนาดของรายการ = 
 มลูคา่สนิทรพัยที์�มีตวัตนสทุธิของ BFIT ตามสดัส่วนที�จะไดม้า 

มลูคา่สนิทรพัยที์�มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ 

2. เปรยีบเทยีบกาํไรสุทธ ิ

ขนาดของรายการ = 
กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานปกติหลงัหกัภาษีเท่าที�เกดิจากสนิทรพัยที์�จะไดม้า 

กาํไรสทุธิของบริษัทฯ 

3. เปรยีบเทยีบมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

ขนาดของรายการ = 
มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บั 

สนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ 

4. เปรยีบเทยีบมูลค่าของหลักทรัพยท์ี�ออกใหเ้พื�อเป็นสิ�งตอบแทน (มูลค่าหุ้นทนุ) 

ขนาดของรายการ = 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อชาํระคา่สนิทรพัย ์

จาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ของบรษิทัฯ 
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 วิธีการคาํนวณ ขนาดรายการ 

เปรยีบเทียบมูลค่าสินทรัพยท์ี�มีตัวตนสุทธ ิ 9,715 ลา้นบาท x รอ้ยละ 37.5  

23,911 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 15.2 

เปรยีบเทียบกาํไรสุทธ ิ 913 ลา้นบาท x รอ้ยละ 37.5 

4,722 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 7.2 

เปรยีบเทียบมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน 11,700 ลา้นบาท 

49,967 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 23.4 

เปรยีบเทียบมูลค่าของหลักทรัพยท์ี�ออกใหเ้พื�อ
เป็นสิ�งตอบแทน (มูลค่าหุ้นทุน) 

ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื�องจากไม่ไดอ้อกหุน้ 

 ขนาดรายการสูงสุด ร้อยละ 23.4 

 

เนื�องจาก ขนาดธุรกรรมที�คาํนวณตามหลักเกณฑ ์ขอ้ 3 ซึ�งเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนเป็นมูลค่า

สงูสดุ บริษัทฯ จะใชผ้ลการคาํนวณขนาดของรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนดงักล่าว เป็นเกณฑ์

ในการวดัขนาดของรายการ  

3.2. ธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT 

นอกจากที� BFIT จะซื �อหุน้ของ SCAP ในจาํนวน 39,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 65 

ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จากบริษัทฯ แลว้ BFIT ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ จะ

รบัโอนหุน้ของ SCAP ในจาํนวน 21,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจาํนวนหุน้

ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จาก (1) นายวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP โดย BFIT จะเขา้

มาถือหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP  

ทั�งนี� การที� BFIT ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดม้าซึ�งหุน้ใน SCAP จาํนวนรอ้ยละ 35 ซึ�งถือโดยผูถื้อหุ้นอีก

กลุ่มหนึ�งของ SCAP เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ�งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไป  โดยเมื�อคาํนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจาก 

งบการเงินรวมของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดการคาํนวณเป็นดงัต่อไปนี� 
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1. เปรยีบเทยีบมูลค่าสินทรัพยท์ี�มีตัวตนสุทธ ิ(Net Tangible Assets) 

ขนาดของรายการ = 

 มลูคา่สนิทรพัยที์�มีตวัตนสทุธิของ SCAP ตามสดัสว่นที� BFIT จะ

ไดม้าจาก (1) นายวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP 

มลูคา่สนิทรพัยที์�มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ 
 

2. เปรยีบเทยีบกาํไรสุทธ ิ

ขนาดของรายการ = 
กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานปกติหลงัหกัภาษีเท่าที�เกดิจากสนิทรพัยที์�จะไดม้า 

กาํไรสทุธิของบริษัทฯ 

3. เปรยีบเทยีบมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

ขนาดของรายการ = 
มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บั 

สนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ 

4. เปรยีบเทยีบมูลค่าของหลักทรัพยท์ี�ออกใหเ้พื�อเป็นสิ�งตอบแทน (มูลค่าหุ้นทนุ) 

ขนาดของรายการ = 
จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อชาํระคา่สนิทรพัย ์

จาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ของบรษิทัฯ 

 วิธีการคาํนวณ ขนาดรายการ 

เปรยีบเทียบมูลค่าสินทรัพยท์ี�มีตัวตนสุทธ ิ 525 ลา้นบาท x รอ้ยละ 35 

23,911 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 0.8 

เปรยีบเทียบกาํไรสุทธ ิ 294 ลา้นบาท x รอ้ยละ 35 

4,722 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 2.2 

เปรยีบเทียบมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน  6,300 ลา้นบาท 

49,967 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 12.6 

เปรยีบเทียบมูลค่าของหลักทรัพยท์ี�ออกใหเ้พื�อ
เป็นสิ�งตอบแทน (มูลค่าหุ้นทุน) 

ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื�องจากไม่ไดอ้อกหุน้ 

 ขนาดรายการสูงสุด ร้อยละ 12.6 
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เนื�องจาก ขนาดธุรกรรมที�คาํนวณตามหลักเกณฑ ์ขอ้ 3 ซึ�งเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนเป็นมูลค่า

สงูสดุ บริษัทฯ จะใชผ้ลการคาํนวณขนาดของรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนดงักล่าว เป็นเกณฑ์

ในการวดัขนาดของรายการ  

3.3. รวมขนาดรายการได้มาซึ�งสินทรัพย ์

เนื�องจากการเข้าทาํธุรกรรมการแลกหุน้ และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT มีขนาดรายการรวมกัน

สูงสุดรอ้ยละ 36.0 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป โดยคาํนวณตามหลักเกณฑ ์ขอ้ 3 ซึ�ง

เปรียบเทียบมลูค่ารวมของสิ�งตอบแทนเป็นมูลค่าสงูสดุ นอกจากนี� บริษัทฯ โดยผ่านการถือหุน้ใน SCAP มีการ

ไดม้าซึ�งทรพัยส์ินอื�นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที�ผ่านมาก่อนวันที�มีการตกลงทาํรายการนี� ไดแ้ก่ การไดม้าซึ�งหุน้

สามญัทั�งหมดของบรษิัท คาเธ่ย ์ลีสซิ�ง จาํกดั ซึ�งมีขนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.1 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของ

สิ�งตอบแทน ดงันั�น จงึคิดเป็นขนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 36.1 จงึเขา้ข่ายรายการประเภทที� 2 ตามประกาศ

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป ซึ�งบริษัทฯ มีหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และส่งหนังสือเวียนถงึผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัจากวนัที�แจง้

ขอ้มลูตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่งไรก็ดี เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้

ที�ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ ในการนี� บริษัทฯ จะจดัส่งสารสนเทศการทาํ

รายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ พรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุผูถื้อหุน้ แทนการสง่หนงัสือเวียน

ถงึผูถ้ือหุน้ภายใน 21 วนันบัจากวนัที�แจง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

4. รายละเอยีดของสินทรัพยท์ี�จะได้มาและจาํหน่ายไป 

4.1. ธุรกรรมการแลกหุน้   

บรษิทัฯ จะเขา้ซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนของ BFIT จาํนวน 487,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคาหุน้

ละ 24.00 บาท ซึ�ง BFIT จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บริษัทฯ ในลกัษณะการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใน

วงจาํกัด (Private Placement) โดยเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัธุรกรรมการจาํหน่ายหุน้ของ SCAP แทนการชาํระ

ดว้ยเงินสด โดยมีรายละเอียดของ BFIT ดงันี� 

(1) ข้อมูลทั�วไปของบรษัิท 

ชื�อบรษิัท บริษทั เงินทนุ ศรสีวสัดิ� จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ใหส้นิเชื�อเช่าซื �อ (Hire Purchase) แกบ่คุคลทั�วไป 

ที�ตั�งบริษทั 
99/392 อาคารศรีสวสัดิ� ชั�นที� 1, 3, 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 (เบญจ

มิตร) ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 

เลขที�ทะเบียนนิติบุคคล 0107536000722 

วนัจดทะเบียนบริษัท 15 กรกฎาคม 2536 
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ทนุจดทะเบียน 2,756,236,215 บาท 

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 2,756,236,205 บาท 

 

(2) รายชื�อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที� 16 มีนาคม 2565 ซึ�งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุด   

ลาํดับ ชื�อ-สกุล จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของ

จาํนวนหุ้นทั�งหมด 

1. บริษทั ศรีสวสัดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 450,046,907 81.64 

2. นายลุชยั ภุขนัอนนัต ์ 8,480,070 1.54 

3. นางสาวสภุาภรณ ์อาหนุยั 7,717,500 1.40 

4. นางจารุวรรณ เจียมพิทยานวุฒัน ์ 7,531,805 1.37 

5. 
บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เพื�อผูฝ้าก 
5,406,264 0.98 

6. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 1,902,396 0.35 

7. นายจติติคณุ เจียมพิทยานวุฒัน ์ 1,835,000 0.33 

8. นายเกียรตชิยั วชัระนิติ 1,800,000 0.33 

9. นายจติตพิงศ ์เจียมพิทยานุวฒัน ์ 1,324,400 0.24 

10. นายบญุรตัน ์วงศห์ทยัทิพย ์ 902,800 0.16 

11. ผูถื้อหุน้อื�น ๆ  64,300,099 11.66 

รวม 551,247,241 100.00 
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(3)     รายชื�อคณะกรรมการ ณ วันที� 29 เมษายน 2565   

ลาํดับ ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสชุาติ เหลืองสรุสวสัดิ� รองประธานกรรมการ 

2. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ ์ กรรมการ 

3. นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา กรรมการ 

4. นายประวตัิ ภทัรประสทิธิ� กรรมการ 

5. นางสาวนนัทิดา พฒันศกัดิ�ภิญโญ กรรมการ 

6. นายมนตรี ชาญสงูเนิน กรรมการ 

7. นายคม วชิรวราการ กรรมการ 

8. นางสาวกนกนชุ ชลวานิช กรรมการ 

 

(4) การประกอบธุรกิจ 

BFIT ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื�อที� มีหลักประกัน ประกอบด้วย สินเชื�อที� มีทะเบียนรถเป็น

หลกัประกนั (เฉพาะสญัญากูย้ืม) และสนิเชื�อที�มีบา้นและที�ดนิเป็นประกนั (ไม่รวมกรณีขายฝาก) โดยที�

ภายหลังการเข้าทาํรายการ BFIT จะหยุดใหบ้ริการสินเชื�อที�มีหลักประกันที� BFIT ดาํเนินการอยู่ใน

ปัจจุบัน และจะให้บริการ (ก) สินเชื�อเช่าซื �อรถจักรยานยนตใ์หม่จากผู้จัดจาํหน่าย (Dealers) ซึ�ง

กรรมสทิธิ�ในรถจกัรยานยนตด์งักล่าวจะโอนใหแ้ก่ผูเ้ช่าซื �อ เมื�อผูเ้ช่าซื�อจ่ายคา่งวดครบถว้นตามสญัญา 

และ (ข) สินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั ซึ�งการใหบ้ริการสินเชื�อทั�งสองประเภท เป็นธุรกิจหลักที� 

SCAP และบรษัิทยอ่ยมีความเชี�ยวชาญและดาํเนินงานอยู่ในปัจจบุนั   
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(5) ข้อมูลทางการเงนิ 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิสาํหรับงวดปีสิ�นสุดวันที� 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์    

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 1,550 4,775 1,054 

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี �ยคา้งรบัสทุธิ 18,295 11,485 4,314 

สนิทรพัยอ์ื�น 854 3,322 8,882 

รวมสนิทรัพย ์ 20,699 19,582 14,250 

หนี�สิน    

เงนิรบัฝาก 6,348 5,234 170 

ตราสารหนี�และเงินกูย้ืม 2,006 6 6 

หนี�สนิอื�น 3,063  4,745 4,330 

รวมหนี�สิน 11,417 9,985 4,506 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,282 9,597 9,744 

งบกาํไรขาดทุน 

รายไดด้อกเบี �ยและค่าธรรมเนียม 3,315 3,561 1,556 

รายได้รวม 3,410 3,816 1,676 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 1,840 1,554 726 

ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น (โอนกลบั) 87 83 (255) 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,483 2,179 1,205 

ตน้ทนุทางการเงิน 467 221 62 
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หน่วย : บาท 
งบการเงนิสาํหรับงวดปีสิ�นสุดวันที� 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 205 391 230 

กาํไรสุทธ ิ 811 1,567 913 

กาํไรสุทธเิบ็ดเสร็จรวม 812 1,563 919 

 

4.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

นอกจากการที� BFIT จะรบัโอนหุน้จาํนวนรอ้ยละ 65 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จาก 

บรษิทัฯ แลว้ BFIT ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ จะรบัโอนหุน้ของ SCAP ที�เหลืออกีจาํนวน 21,000,000 หุน้ มลู

ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จาก (1) นาย

วิชติ และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP และ BFIT จะเขา้มาถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและ

ชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP โดยมีรายละเอียดของ SCAP ดงันี� 

(1) ข้อมูลทั�วไปของบรษัิท 

ชื�อบรษิัท บริษทั ศรีสวสัดิ� แคปปิตอล จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ใหส้นิเชื�อไม่มีหลกัประกนั (สนิเชื�อส่วนบคุคล) 

ที�ตั�งบริษทั 
99/392 อาคารศรีสวสัดิ� ชั�น 5 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนน

แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10210 

เลขที�ทะเบียนนิติบุคคล 0105562089148 

วนัจดทะเบียนบริษัท 21 พฤษภาคม 2562 

ทนุจดทะเบียน 300,000,000 บาท 

ทนุที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 300,000,000 บาท 
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(2) รายชื�อผู้ถอืหุ้นทั�งหมด ณ วันที� 16 มีนาคม 2565 ซึ�งเป็นวันปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ล่าสุด 

ชื�อ-สกุล จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของ

จาํนวนหุ้นทั�งหมด 

1. บริษทั ศรีสวสัดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 39,000,000 65.00 

2. นายวชิิต พยุหนาวีชยั 6,000,000 10.00 

3. นายวฒิุชยั ปณุยกนก 3,600,000 6.00 

4. นางสาวเพชรลดา เชี�ยวหตัถพ์งษ ์ 3,000,000 5.00 

5. นายณรงคฤ์ทธิ� นนัทยาภิรมย ์ 3,000,000 5.00 

6. นายวรภทัร เศรษฐสมภพ 3,000,000 5.00 

7. นางสาวนฎัวดี แซโ่งว้ 600,000 1.00 

8. นายสทุธิศกัดิ� ตั�งวฒันาวงศา 600,000 1.00 

9. นางภาณิภคั วฒันพงษว์านิช 600,000 1.00 

10. นางสาวธิบาย ปิ�นวิเศษ 300,000 0.50 

11. นางสาวอารีย ์ปิ�นวิเศษ 300,000 0.50 

รวม 60,000,000 100.00 

 

(3) รายชื�อคณะกรรมการ ณ วันที� 29 เมษายน 2565  

ลาํดับ ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายวชิิต พยุหนาวีชยั กรรมการ 

2. นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา กรรมการ 

3. นายสมยศ เงินดาํรง กรรมการ 

4. นางสาวจติิโสภา องักาพยล์ะออง กรรมการ 
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(4) การประกอบธุรกิจ 

SCAP ประกอบธุรกิจใหส้ินเชื�อไม่มีหลกัประกนั (สินเชื�อส่วนบุคคล) โดยมีการถือหุน้ในบริษัทย่อย 2 

แหง่ที�ประกอบธุรกจิใหบ้ริการสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตใ์หม่ ดงันี � 

1. บรษิทั เอส ลสิซิ�ง จาํกดั ("SLS") ถือหุน้โดย SCAP รอ้ยละ 90.00 ของทนุชาํระแลว้ และ 

2. บรษิทั คาเธ่ย ์ลีสซิ�ง จาํกดั ("CLT") ถือหุน้โดย SCAP รอ้ยละ 100.00 ของทนุชาํระแลว้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั 

บริษัท ศรีสวัสดิ� แคปปิตอล จาํกัด (SCAP) ใหบ้ริการสินเชื�อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันผ่าน

ช่องทางทีมงานขายอสิระ โดยเนน้กลุ่มลูกคา้ที�มีประวตัิและความมั�นคงทางการเงินที�ดีแต่ขาดสภาพ

คล่องชั�วคราว หรือตอ้งการทางเลือกในช่องทางการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอื�นๆ โดยใหบ้ริการแก่ลกูคา้ที�มี

รายไดป้ระจาํต่อเดือนตั�งแต ่30,000 บาทขึ �นไป ระยะเวลาในการผ่อนชาํระตั�งแต ่12-60 งวด คดิอตัรา

ดอกเบี �ยไม่เกินรอ้ยละ 25 ต่อปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 มีบญัชีลกูหนี�ส่วนบุคคลรวมทั�งสิ �น 4,937 

สญัญา และมียอดลูกหนี�ตามสญัญาเงินกู ้ (ก่อนหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิต) เท่ากบั 1,503 ลา้น

บาท 

ธุรกิจสินเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนต ์

กลุม่ SCAP โดย SLS ใหบ้รกิารสนิเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนตใ์หม่แกล่กูคา้ที�ตอ้งการซื �อรถจกัรยานยนต์

ใหม่ โดยใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื �อรถจักรยานยนตห์ลากหลายประเภท ยี�หอ้ ระยะเวลาการใหส้ินเชื�อ

ตั�งแต่ 12–60 งวด ผ่านรา้นจาํหน่ายรถจกัรยานยนตที์�เป็นพนัธมิตรทางธุรกจิกบั SCAP  

ในเดือนเมษายน 2565 SCAP ไดเ้ขา้ลงทนุใน CTL ซึ�งประกอบธุรกิจสนิเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนตใ์หม่

เช่นเดียวกบั SLS ซึ�งทาํใหก้ลุ่ม SCAP สามารถขยายตลาดการปล่อยสินเชื�อเช่าซื �อรถจักรยานยนต์

ใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 มีบญัชีลูกหนี�สินเชื�อเช่าซื �อรถจักรยานยนตร์วมทั�งสิ �น

จาํนวน  77,142 สญัญา และมียอดลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื �อ (ก่อนหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิต) 

จาํนวน 3,904 ลา้นบาท     

(5) ภาวะอุตสาหกรรม 

แนวโนม้ธุรกิจสินเชื�อรายย่อยแบบไม่มีหลกัประกนั 

จากรายงานการสาํรวจภาวะและแนวโนม้สินเชื�อของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าความตอ้งการ

สินเชื�อภาคครวัเรือนมีแนวโนม้เพิ�มขึ �นทุกประเภทสินเชื�อ แต่อย่างไรก็ตามยังคงตอ้งติดตามคุณภาพ

สินเชื�อครวัเรือนในภาพรวมที�ยงัไม่ปรบัตวัดีขึ �น ทั�งนี � ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สีสันของตลาด

สินเชื�อรายย่อยในปี 2565 ส่วนหนึ�งน่าจะอยู่ที�สินเชื�อส่วนบุคคลดิจิทัล ซึ�งจะแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาดสาํหรบัสินเชื�อรายย่อยแบบไม่มีหลกัประกนัแบบเดิม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถงึความ
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ตอ้งการการใชเ้งินของภาคครัวเรือนและกลุ่มลูกคา้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ประเมินว่าจะยังสามารถ

เตบิโตไดต้ามความตอ้งการสินเชื�อที�คาดว่าจะเตบิโตเพิ�มขึ �น 

แนวโนม้ธุรกจิสินเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนต ์

จากรายงานการสาํรวจภาวะและแนวโนม้สินเชื�อของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าความตอ้งการ

สินเชื�อภาคครวัเรือนมีแนวโนม้เพิ�มขึ �นทุกประเภทสินเชื�อ ซึ�งสินเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนตก์็มีแนวโนม้

ว่าจะเติบโตขึ�นตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค แตอ่ย่างไรก็ตาม อาจมีการออกประกาศคณะกรรมการ

ว่าดว้ยสญัญาซึ�งกาํหนดให ้ธุรกิจใหเ้ช่าซื �อรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เป็นธุรกิจที�ควบคมุสญัญา ซึ�ง

อาจมีเกณฑก์ารกาํหนดอตัราดอกเบี �ยและระเบียบวิธีปฏิบติั ที�อาจจะเคร่งครดัมากขึ �น เป็นผลทาํให้

ผูป้ระกอบการการใหส้ินเชื�ออาจจะตอ้งเขม้งวดในการปล่อยสินเชื�อเช่าซื �อ อนัเป็นการจาํกดัการเขา้ถึง

สินเชื�อเช่าซื �อของผูบ้ริโภค ซึ�งหากมีประกาศจากคณะกรรมการว่าดว้ยสญัญาแลว้ บริษัทฯ อาจตอ้ง

ปรบักลยุทธเ์พื�อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจสินเชื�อเช่าซื �อรถจักรยานยนตใ์หม่ใหเ้ติบโตบนความเสี�ยงที�

บรษิทัฯ ไดป้ระเมินและยอมรบัได ้ 

(6) ข้อมูลทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวมสาํหรับงวดปีสิ�นสุดวันที� 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์    

เงินใหส้นิเชื�อส่วนบุคคล 103 1,007 1,469 

เงินใหส้นิเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนตใ์หม่ - 727 3,840 

สนิทรพัยอ์ื�น 37 245 691 

รวมสนิทรัพย ์ 140 1,979 6,000 

หนี�สิน    

เงินกูยื้มจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (1) 91 1,598 5,182 

หนี�สนิอื�น 17 131 243 

รวมหนี�สิน 108 1,729 5,425 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 32 250 575 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวมสาํหรับงวดปีสิ�นสุดวันที� 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

งบกาํไรขาดทุน 

รายไดด้อกเบี�ยและค่าธรรมเนียม 1 132 1,139 

รายได้รวม 1 149 1,218 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 18 136 489 

หนี�สญูและหนี �สงสยัจะสญู 1 26 196 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (18) (13) 533 

ตน้ทนุทางการเงิน (0) (24) (147) 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ - - (61) 

กาํไรสุทธ ิ (18) (37) 325 

กาํไรสทุธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัใหญ่ (18) (35) 294 

 

5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

5.1. มูลค่าสิ�งตอบแทน 

5.1.1. ธุรกรรมการแลกหุน้   

บรษิทัฯ จะเขา้ซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนของ BFIT จาํนวน 487,500,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคาหุน้

ละ 24.00 บาท โดยบริษัทฯ จะชาํระค่าหุน้สามญัเพิ�มทุนดังกล่าว ดว้ยหุน้สามัญของ SCAP ที�บริษัทฯ ถืออยู่

ทั�งหมด จาํนวน 39,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระ

แลว้ทั�งหมดของ SCAP ใหแ้ก่ BFIT  คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนสาํหรบัการซื �อหุน้สามัญเพิ�มทุนของ BFIT 

จาํนวน 11,700 ลา้น บาท 
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5.1.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะรบัโอนหุน้จาํนวน 21,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็น

รอ้ยละ 35 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP จาก (1) นายวิชติ และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ 

SCAP โดย BFIT จะออกหุน้สามญัเพิ�มทุนเป็นจาํนวน 262,500,000 หุน้ ซึ�งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ใหแ้ก่ 

(1) นายวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP แทนการชาํระดว้ยเงินสดในราคาหุน้ละ 24.00 บาท คิดเป็น

มูลค่าของค่าตอบแทนสําหรับการรับโอนหุ้นทั�งหมดของ SCAP ทั�งหมดจํานวน 6,300 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดงันี� 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของ BFIT จาํนวนไม่เกิน 75,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคา

หุน้ละ 24.00 บาท ใหแ้ก่นายวชิิต คิดเป็นมลูคา่รวมทั�งสิ �น 1,800 ลา้นบาท  

(2) จดัสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนของ BFIT จาํนวนไม่เกิน 187,500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 5 บาท ใน

ราคาหุน้ละ 24.00 บาท ใหแ้กผู่ถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP คดิเป็นมลูคา่รวมทั�งสิ �น 4,500 ลา้นบาท 

5.2. วธิีการชาํระเงนิ 

5.2.1. ธุรกรรมการแลกหุน้   

บรษิทัฯ จะชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่ BFIT เป็นหุน้สามญัของ SCAP ในจาํนวน 39,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้

ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP ใหแ้ก่ BFIT แทนการชาํระ

ดว้ยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวมทั�งสิ �นจาํนวน 11,700 ลา้นบาท เพื�อเป็นการตอบแทนการซื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุของ 

BFIT เมื�อเงื�อนไขการเขา้ทาํธุรกรรมการแลกหุน้สาํเรจ็ครบถว้น   

5.2.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทฯ จะชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่ (1) นายวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP 

เป็นหุน้สามญัเพิ�มทนุของ BFIT เป็นจาํนวน 262,500,000 หุน้ ซึ�งมีมูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม

ทั�งสิ �นจาํนวน 6,300 ลา้นบาท เพื�อเป็นการตอบแทนการซื�อหุน้ของ SCAP จาก (1) นายวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้

รายอื�นของ SCAP เมื�อเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกรรมตา่งๆ สาํเรจ็ครบถว้น 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ี�จะได้มาหรือจาํหน่ายไป 

6.1. ธุรกรรมการแลกหุน้   

บริษัทฯ จะเขา้ไดม้าซึ�งหุน้สามญัเพิ�มทุนของ BFIT จาํนวน 487,500,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดย 

BFIT จะเสนอขายหุน้สามัญเพิ�มทุนต่อบริษัทฯ ที�ราคาหุน้ละ 24.00 บาท ซึ�งการเขา้ซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนจะ

เกดิขึ �นในวนัที�เงื�อนไขตามที�ระบไุวใ้นสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมต่าง ๆ สาํเรจ็ครบถว้น    

6.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

มูลค่าของสินทรพัยที์�บริษัทฯ จะไดม้าจากการเขา้ทาํธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT เท่ากบั 6,300 ลา้น

บาท โดยคาํนวณจากจาํนวนหุน้ของ SCAP ที� BFIT จะไดร้ับจาก (1) นายวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ 

SCAP จาํนวน 21,000,000  หุน้ ที�ราคา 5 บาท ซึ�งเป็นไปตามที�กาํหนดในสัญญาที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรมต่าง ๆ 

ของ SCAP 
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7. เกณฑท์ี�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน  

7.1. ธุรกรรมการแลกหุน้   

มลูคา่สิ�งตอบแทนธุรกรรมการแลกหุน้ ไดแ้ก่ หุน้สามญัของ SCAP ที�บรษิทัฯ ถืออยูท่ั�งหมด จาํนวน 39,000,000 

หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP ซึ�ง

บริษัทฯ จะจาํหน่ายใหแ้ก่ BFIT คิดเป็นมูลค่ารวมทั�งสิ �น 11,700 ลา้นบาท โดยราคาหุน้ของ SCAP ดงักล่าวมา

จากการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิ (P/E Ratio) โดยบริษัทฯ พิจารณากาํไรสุทธิ

คาดการณใ์นปี 2565 ของ SCAP ซึ�งเท่ากบั 797 ลา้นบาท ตามประมาณการทางการเงินที�จดัทาํโดยฝ่ายบริหาร

และไดร้บัอนุมตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการของ SCAP โดยฝ่ายบรหิารประมาณการยอดปล่อยสินเชื�อใหม่ในปี 

2565 ที� 11,314 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัยอดปล่อยสินเชื�อใหม่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ที� 2,507 ลา้น

บาท (หรือประมาณ 10,000 ลา้นบาท หากปรบัเป็นยอดเต็มปี) และประมาณการกาํไรสทุธิในปี 2565 คิดเป็น

อตัรากาํไรสทุธิต่อพอรต์สนิเชื�อเท่ากบัรอ้ยละ 8.6 ซึ�งใกลเ้คียงอตัรากาํไรสทุธิต่อพอรต์สินเชื�อในปี 2564 ที�รอ้ยละ 

9.2    

สาํหรบัอตัราส่วนทางการเงินระหว่างราคาหุน้ต่อหุน้และกาํไรต่อหุน้ (P/E Ratio) ของบริษัทเทียบเคียง (Peer 

Companies)  บริษัทฯ พิจารณา P/E Ratio ของหุ้นบ ริษัทในกลุ่ ม ธุรกิจสิน เ ชื� อ ที� เข้าจดทะเบียนใ น 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา จาํนวนทั�งสิ �น 4 บริษัท ไดแ้ก่ บรษัิท เฮงลิสซิ�ง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั 

(มหาชน) (HENG) บริษัท ศักดิ�สยามลิสซิ�ง จาํกดั (มหาชน) (SAK) บริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

(NCAP) และบริษัท เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) (TIDLOR) โดยมี P/E Ratio ของราคาเสนอขายหุน้ IPO (Initial 

Public Offering) เท่ากับ 15.4 เท่า 13.9 เท่า 35.0 เท่า และ 29.0 เท่า ตามลาํดบั คิดเป็นค่าเฉลี�ย P/E Ratio 

เท่ากบั 23.3 เท่า เมื�อนาํมาคูณกบักาํไรสุทธิคาดการณ์ของ SCAP ในปี 2565 ซึ�งเท่ากบั 797 ลา้นบาท จะได้

มูลค่าหุน้ SCAP เท่ากบั 18,570 ลา้นบาท ทั�งนี� ราคาซื �อขายสุดท้ายเป็นไปตามที�ผูซ้ื �อและผูข้ายเจรจาตกลง

รว่มกนั 

7.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

มูลค่าสิ�งตอบแทนธุรกรรมการได้หุน้ร้อยละ 35 ผ่าน BFIT ไดแ้ก่ หุ้นสามัญของ SCAP ที� (1) นายวิชิต และ  

(2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP ถืออยู่ จาํนวน 21,000,000  หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 35 

ของจาํนวนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ SCAP ซึ�ง (1) นายวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รายอื�นของ SCAP 

จาํหน่ายใหแ้ก่ BFIT คดิเป็นมลูค่ารวมทั�งสิ �น 6,300 ลา้นบาท โดยราคาหุน้ของ SCAP มาจากการประเมินมูลค่า

ดว้ยวิธีอตัราสว่นราคาตลาดต่อกาํไรสทุธิ (P/E Ratio) ตามรายละเอียดที�ระบใุนขอ้ 7.1 

การกาํหนดมลูคา่หุน้เพิ�มทนุของ BFIT 

BFIT พิจารณาราคาตลาดถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกัของหุน้ BFIT  ในชว่ง 15 วนัทาํการก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัท

ของ BFIT มีมติเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมัติให ้BFIT เขา้ทาํรายการในครั�งนี � ซึ�ง

ครอบคลมุระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 4 – 28 เมษายน 2565 โดยไม่รวมราคาซื �อขายในระหว่างวนัที� 27 – 28 เมษายน 

2565 มาพิจารณากาํหนดราคา เนื�องจากในช่วงดงักล่าวหุน้ของ BFIT มีปรมิาณการซื�อขายและการเคลื�อนไหว

ของราคาที� ผิ ดไปจากภ าว ะปกติ  โดยราคาหุ้นปรับตัว เ พิ� มขึ �นจากช่วงก่อนหน้าถึ งร้อยละ 15.4  
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ขณะที�การประกอบธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของ BFIT มิไดเ้ปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคญั 

ทั�งนี � ในช่วงระหว่างวนัที� 4 – 26 เมษายน 2565 ราคาตลาดของหุน้ BFIT เคลื�อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 25.00 – 

26.75 บาท โดยมีราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัเท่ากบั 26.02 บาทตอ่หุน้ (ที�มา: SETSMART) โดยราคาเสนอขายหุน้

สามญัเพิ�มทุนสดุทา้ยในครั�งนี �ที� 24.00 บาท เป็นไปตามการเจรจาตกลงระหว่างผูซ้ื �อและผูข้าย ซึ�งมีส่วนลดจาก

ราคาตลาดดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 7.8   

8. ผลประโยชนท์ี�คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

8.1. ธุรกรรมการแลกหุน้   

การเข้าซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ BFIT โดยบริษัทฯ จะชาํระค่าหุน้สามัญเพิ�มทุนดังกล่าวดว้ยหุน้สามัญของ 

SCAP ที�บรษัิทฯ ถืออยู่ทั�งหมด ซึ�งเป็นการแลกหุน้ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมของทั�งสองกิจการ ทาํให ้BFIT และบริษัทฯ 

ไม่มีภาระในการจดัหาแหล่งเงินทนุเพื�อการเขา้ทาํรายการ โดยที�บริษัทฯ จะยงัคงมีสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มใน 

SCAP ผ่าน BFIT ทาํให้บริษัทฯ ยังคงได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นใน SCAP ตามสัดส่วนที� เหมาะสม ใน

ขณะเดียวกัน BFIT จะได้ใช้ประโยชน์จากฐานทุนที� มีอยู่ในการปล่อยสินเชื�อที� มีโอกาสเติบโตสูง สร้าง

ผลตอบแทนใหก้บับรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของ BFIT โดยรวม  

ทั�งนี � ภายหลงัการทาํรายการ BFIT จะหยดุใหบ้ริการสินเชื�อที�มีทะเบียนรถ บา้นและที�ดิน เป็นหลักประกนั และ

บรษิทั ศรีสวสัดิ� 2014 พาวเวอร ์จาํกดั (“S2014”) ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของบรษิัทฯ  ซึ�งปัจจบุนัดาํเนินธุรกิจสินเชื�อที�

มีทะเบียนรถ บา้นและที�ดิน เป็นหลกัประกนั เช่นเดียวกบั BFIT แต่แตกต่างกนัที�ประเภทสญัญาและความเสี�ยง

ของลูกคา้ จะดาํเนินธุรกิจดงักล่าวทั�งหมดเพื�อจดักลุ่มธุรกิจสินเชื�อประเภทเดียวกนัใหอ้ยู่ภายใตบ้รษัิทเดียวกนั 

ซึ�งจะทาํใหโ้ครงสรา้งธรุกิจเกิดความชดัเจน เกดิการบรหิารจดัการธุรกิจแบบรวมศนูยแ์ละมีประสิทธิภาพ และลด

โอกาสในการเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตของกลุม่บรษิทัฯ   

8.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT จะถือหุน้รอ้ยละ 100 ใน SCAP และกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ SCAP จะเป็นผูถื้อหุน้ใน BFIT ทั�งหมด ทาํให ้

BFIT มีอาํนาจบริหารจัดการ และไดร้บัผลตอบแทนจากผลการดาํเนินงานของกลุ่ม SCAP ส่งผลใหโ้ครงสรา้ง

การถือหุน้และธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เกิดความชัดเจน และลดโอกาสในการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของกลุม่บรษิทัฯ ในอนาคต  

9. แหล่งเงนิทุนและรายละเอียดของหลักทรัพยท์ี�ออกเพื�อเป็นการตอบแทน 

9.1. ธุรกรรมการแลกหุน้   

บริษัทฯ จะชาํระค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ BFIT ด้วยหุ้นสามัญของ SCAP ที�บริษัทฯ ถืออยู่ทั�งหมดจาํนวน 

39,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ 

SCAP แทนการชาํระดว้ยเงินสด คดิเป็นมลูคา่รวมทั�งสิ �น 11,700 ลา้นบาท  
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9.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT  

BFIT จะชาํระค่าหุ้นสามัญของ SCAP ที�ซื �อจาก (1) นายวิชิต และ (2) ผู้ถือหุ้นรายอื�นของ SCAP จาํนวน 

21,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของ 

SCAP ดว้ยหุน้สามญัเพิ�มทุนของ BFIT จาํนวน 262,500,000 หุน้ ซึ�งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ใหแ้ก่บุคคล

ในวงจาํกดั (Private Placement) แทนการชาํระดว้ยเงินสด โดยจดัสรรใหแ้ก่ (1) นายวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้ราย

อื�นของ SCAP  ในราคาหุน้ละ 5 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทั�งสิ �น 6,300 ลา้นบาท  

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องนี�) ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบและมีความเห็นว่าการเขา้

ทาํธุรกรรมการแลกหุน้ และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT เป็นไปเพื�อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ 

และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขที�สมเหตสุมผล 

ทั�งนี� นายวิชิต  พยุหนาวีชัย กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที�เกี�ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 

11. ขอ้พิจารณาเกี�ยวกบัการเขา้ทาํรายการ   

11.1. โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการแลกหุ้นและธุรกรรมการได้หุ้น 
ร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

ภายหลังการทาํธุรกรรมทั�งหมด BFIT จะหยุดใหบ้ริการสินเชื�อที�มีหลักประกันที�ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ�ง

ประกอบดว้ย สินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั (เฉพาะประเภทสญัญากูยื้ม) และสินเชื�อที�มีบา้นและที�ดินเป็น

ประกนั (ไม่รวมกรณีขายฝาก) โดย S2014 ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ซึ�งในปัจจุบนั

ดาํเนินธุรกิจสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั (เฉพาะสญัญาเช่าซื �อ) และสินเชื�อที�มีบา้นและที�ดินเป็นประกนั 

(เฉพาะกรณีขายฝาก) จะเข้าดาํเนินธุรกิจดังกล่าวแทนบริษัทฯ เพื�อใหเ้กิดการบริหารจัดการธุรกิจประเภท

เดียวกันแบบรวมศูนยแ์ละมีประสิทธิภาพ และลดความเสี�ยงจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

อนาคตของกลุม่บรษัิทฯ 

โครงสรา้งการประกอบธุรกจิสินเชื�อของบริษัทภายใตก้ลุม่บรษิัทฯ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้ง แสดงไดด้งันี � 

BFIT + SCAP กลุ่มบริษัทฯ 

ธุรกิจสนิเชื�อรายย่อยแบบไม่มีหลกัประกนั  

(สินเชื�อสว่นบคุคล) 

ธุรกิจสนิเชื�อรายย่อยที�มีทะเบียนรถเป็นหลกัประกนั 

ธุรกิจสนิเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนตใ์หม่ ธุรกิจสนิเชื�อสินเชื�อที�มีบา้นและที�ดินเป็นหลกัประกนั 

 ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์บริการรับจ้างติดตามหนี � ธุรกิจ

นายหนา้ประกนัวินาศภยั  
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11.2. อาํนาจควบคุมของบรษัิทฯ ภายหลังธุรกรรมการแลกหุ้นและธุรกรรมการได้หุน้ร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

ภายหลงัธุรกรรมการแลกหุน้และธุรกรรมการไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT นั�น บริษัทฯ จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ที�มีอาํนาจควบคมุ BFIT ซึ�งมีอาํนาจกาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารจดัการ BFIT 

โดย BFIT จะยงัคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงัเดิม โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ใน BFIT ในสดัส่วนรอ้ยละ 72.05 

ของสทิธิออกเสียงทั�งหมดใน BFIT 

11.3. โครงสร้างการจัดการ ภายหลังธุรกรรมการแลกหุ้นและธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT จะแต่งตั�งกรรมการใหม่เพิ�มเติมจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการซึ�งเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ 2 ท่าน 

และนายวิชิต ซึ�งในปัจจุบันดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารของ SCAP เพื�อดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารของ BFIT โดยมีรายละเอียดดงันี� ทั�งนี � การแต่งตั�งกรรมการ

ใหม่เพิ�มเติมดังกล่าวขึ �นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ BFIT และ/หรือ ที�

ประชมุผูถื้อหุน้ของ BFIT ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ BFIT ที�เกี�ยวขอ้ง 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายพินิจ พวัพนัธ ์(1) ประธานกรรมการ 

2. นาย สชุาติ เหลืองสรุสวสัดิ� รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. นาย วชิิต พยหุนาวีชยั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

4. นาย ธิติธรรม โรจนพฤกษ ์(1) กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

5. น.ส. ดวงใจ แกว้บุตตา (1) กรรมการ 

6. นาง วนาพร พรกิตพิงษ ์(1) กรรมการ 

7. นาย ประวติั ภทัรประสิทธิ� กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. น.ส. นนัทิดา พฒันศกัดิ�ภิญโญ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9. นาย คม วชริวราการ กรรมการอสิระ 

(1) กรรมการซึ�งเป็นตวัแทนจากบริษทัฯ  

นอกจากนี� คณะผูบ้ริหารของ BFIT จะเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะมีการแต่งตั�งผูบ้ริหารจาก SCAP ใหเ้ขา้

ดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบริหารในดา้นต่าง ๆ เนื�องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ประสบการณแ์ละความเชี�ยวชาญ

ในการทาํธุรกจิสินเชื�อส่วนบคุคลที�ไม่มีหลกัประกนัและสนิเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนตใ์หม่  
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12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที�แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ตามข้อ 10 

- ไม่มี - 

 


