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ที่ :   SAWAD-007/2565 

วันที่:  3 พฤษภำคม 2565 

เร่ือง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกับกำรคืนใบอนุญำตประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุน  
ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) กำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย ์และกำรเรยีกประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน: กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สำรสนเทศเก่ียวกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนใหท้รำบว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 
5/2565 เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2565 ไดม้ีมติที่ส  ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจำรณำอนมุตัิใหบ้รษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) (“BFIT”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ (บรษัิทฯ เป็นผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ใน BFIT ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 81.64 ของหุน้ท่ีออกและจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ BFIT) คืนใบอนญุำตประกอบ
ธุรกิจเงินทนุ เลขที่ 8/2516 ซึง่ครอบคลมุกำรประกอบธุรกิจเงินทนุ 4 ประเภท และเลกิประกอบธุรกิจเงินทนุดงักลำ่ว ไดแ้ก่  

(ก) กิจกำรเงินทนุเพื่อกำรพำณิชย ์
(ข) กิจกำรเงินทนุเพื่อกำรพฒันำ 
(ค) กิจกำรเงินทนุเพื่อกำรจ ำหนำ่ยและกำรบรโิภค 
(ง) กิจกำรเงินทนุเพื่อกำรเคหะ 

โดยกำรคืนใบอนญุำตดงักลำ่วยงัมีควำมไมแ่นน่อนและขึน้อยูก่บั (1) กำรไดร้บัมติอนมุตัิใหค้ืนใบอนญุำตจำกที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของ BFIT และ (2) กำรไดร้บัอนญุำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในเบือ้งตน้ บริษัทฯ คำดว่ำ BFIT จะ
ด ำเนินกำรดงักลำ่วแลว้เสร็จภำยในไตรมำส 3 ปี 2565 ทัง้นี ้เนื่องดว้ยสภำวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั BFIT ไดช้ะลอกำรปลอ่ยสินเช่ือ
และมีควำมเขม้งวดในกำรอนมุตัิสินเช่ือเป็นอยำ่งมำก ซึ่งสง่ผลกระทบใหน้โยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตของกลุม่บริษัทฯ มี
ควำมไมค่ลอ่งตวั จึงท ำใหต้อ้งมีกำรพิจำรณำนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจใหช้ดัเจน เพื่อผลประโยชนข์องกลุม่บรษัิทฯ ผูถื้อหุน้ และผู้
มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ของกลุ่มบริษัทฯ โดย BFIT มีควำมประสงคจ์ะคืนใบอนุญำตประกอบธุรกิจเงินทุน ซึ่งหำกกำรคืน
ใบอนญุำตดงักลำ่วแลว้เสร็จ BFIT มีแผนจะประกอบธุรกิจ (1) ใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้ (Hire Purchase) แก่บคุคลรำยย่อยทั่วไปท่ี
ตอ้งกำรซือ้รถจกัรยำนยนตใ์หม่จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Dealers) โดยกรรมสิทธ์ิในทรพัยส์ินดงักลำ่วจะโอนใหแ้ก่ผูเ้ช่ำซือ้ เมื่อผูเ้ช่ำซือ้
จ่ำยค่ำงวดครบถ้วนตำมสญัญำ และ (2) ใหบ้ริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกับของ ธปท. ซึ่งเป็นสินเช่ือที่มีกลุ่มลกูคำ้
เปำ้หมำยเป็นพนกังำนประจ ำที่มีรำยไดท้ี่มั่นคงและแนน่อน (รวมเรยีกวำ่ "ธุรกิจใหม่ของ BFIT") ทัง้นี ้แผนกำรประกอบธุรกิจใหม่
ของ BFIT ดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับกำรไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัจำก 
ธปท. และควำมส ำเร็จในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงัรำยละเอียดที่ปรำกฏในขอ้ 2. (ซึ่งรวมถึงกำรที่ BFIT ซือ้หุน้รอ้ยละ 100 ของจ ำนวน
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หุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั (“SCAP”) ดว้ย) ในเบือ้งตน้ บรษัิทฯ คำดวำ่ BFIT จะสำมำรถ
เริม่ประกอบธุรกิจใหมข่อง BFIT ไดภ้ำยในไตรมำส 3 ปี 2565  

2. เห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ (1) จ ำหนำ่ยหุน้สำมญัของ SCAP ที่บรษัิทฯ ถือ
อยู่ทัง้หมด จ ำนวน 39,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ 
SCAP ในรำคำหุน้ละ 300 บำท รวมมลูค่ำรำยกำร 11,700 ลำ้นบำท ใหแ้ก่ BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย BFIT จะออก
และจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บริษัทฯ ในลกัษณะกำรจัดสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) เป็นค่ำตอบแทน
ส ำหรบัหุน้ SCAP ดงักลำ่วแทนกำรช ำระดว้ยเงินสด และ (2) เขำ้ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT จ ำนวน 487,500,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ในรำคำหุน้ละ 24.00 บำท โดยปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้จ ำนวนรอ้ยละ 81.64 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน BFIT 
ภำยหลงัจำกกระบวนกำรดงักลำ่วด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ สดัสว่นกำรถือหุน้ของบรษัิทฯ จะลดลงเป็นรอ้ยละ 72.05 ของสทิธิออกเสียง
ทัง้หมดใน BFIT รวมมลูคำ่รำยกำรไดม้ำซึง่หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 11,700 ลำ้นบำท (“ธุรกรรมการแลกหุ้น”) และอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ เขำ้
ลงนำมในสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรแลกหุน้แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน  

ธุรกรรมกำรแลกหุน้ขำ้งตน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT (ตำมที่จะนิยำมต่อไป) จะเกิดขึน้ตอ่เมื่อ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตำมที่จะระบไุวใ้นสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรแลกหุน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผำ่น BFIT (ตำมที่จะ
นิยำมตอ่ไป) (“สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ”) ครบถว้นสมบรูณ ์โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส ำคญัสรุปไดด้งันี ้

(ก) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิธุรกรรมกำรแลกหุน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน 
BFIT 

(ข) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ BFIT มีมติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซือ้หุน้ของ SCAP กำรเพิ่มทนุของ BFIT 
และกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นคำ่ตอบแทนส ำหรบักำรซือ้หุน้ทัง้หมดของ SCAP ตำมที่กลำ่ว
มำขำ้งตน้ 

(ค) BFIT ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหอ้อกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ำกดั 
(Private Placement) 

(ง) BFIT ไดร้บัอนญุำตจำก ธปท. ใหค้ืนใบอนญุำตประกอบธุรกิจเงินทนุ  

(จ) ไม่มีเหตกุำรณห์รือกำรกระท ำใด ๆ เกิดขึน้ ซึ่งอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ 
SCAP  

นอกจำกนี ้สญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมตำ่ง ๆ ดงักลำ่วจะมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขที่ส  ำคญัในเบือ้งตน้สรุปไดด้งันี ้ 
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ข้อตกลงห้ามแข่งขันทางการค้า คู่สญัญำตกลงว่ำจะไม่ด ำเนินกำรประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกันและมีลกัษณะ
เป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของ BFIT เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก
คูส่ญัญำอีกฝ่ำยก่อน 

ข้อตกลงเกี่ยวกับผู้บริหาร ภำยหลงัจำกธุรกรรมกำรซือ้หุน้ของ SCAP และแผนกำรรวมธุรกิจของ BFIT โดยกำร 
EBT (ตำมที่จะนิยำมต่อไป) SCAP มำเป็นของ BFIT นำยวิชิตจะตอ้ง (1) บริหำร
จดักำร SCAP ตอ่ไปจนกวำ่ SCAP จะเลกิบรษัิท และ (2) ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร
และประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรของ BFIT ไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปี นับแต่วันที่กำร EBT แลว้
เสรจ็   

ข้อตกลงเกี่ยวกับการขายหุ้น ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง คูส่ญัญำตกลงที่
จะไม่ขำย จ ำหน่ำย หรือโอนหุน้สำมญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้ต่อ
บุคคลในวงจ ำกัดของ BFIT ในครัง้นี ้ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่หุน้
เริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยภำยหลงัจำกวนัท่ีหุน้ดงักลำ่วเริม่ท ำกำรซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน บคุคลดงักลำ่วสำมำรถขำย 
จ ำหนำ่ย หรอืโอนหุน้ไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีถืออยู่ เวน้
แตจ่ะไดร้บัควำมยินยอมเป็นอยำ่งอื่นจำกบรษัิทฯ  

 

ในเบือ้งตน้ บริษัทฯ คำดว่ำธุรกรรมกำรแลกหุน้จะด ำเนินกำรแลว้เสร็จภำยในไตรมำส  3 ปี 2565 หำกเง่ือนไข 
ต่ำง ๆ ทกุขอ้บรรลเุป็นผลส ำเร็จ โดยภำยหลงัธุรกรรมกำรแลกหุน้แลว้เสร็จ BFIT มีแผนจะรวมธุรกิจโดยกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมด 
(Entire Business Transfer (“EBT”)) ของ SCAP มำเป็นของ BFIT ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรทัง้หมดตำมประมวลรษัฎำกร
และกฎหมำยล ำดบัรองที่ออกตำมควำมในประมวลรษัฎำกร และด ำเนินกำรให ้SCAP จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรโอนกิจกำรทัง้หมดใหแ้ก่ BFIT ตอ่ไป  

หำกหุน้ที่ BFIT ออกและจัดสรรใหแ้ก่บริษัทฯ ภำยใตก้ำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกัดนี ้
(Private Placement) มีรำคำเสนอขำยต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้ BFIT ก่อนวันที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้
ดงักล่ำวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  BFIT มีหนำ้ที่หำ้มมิใหบ้ริษัทฯ ขำยหุน้ดงักล่ำวทัง้หมดภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้
ดงักลำ่วเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยหลงัจำกวนัที่หุน้ดงักลำ่วเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบก ำหนด
ระยะเวลำ 6 เดือน ใหบ้ริษัทฯ สำมำรถทยอยขำยหุน้ดังกล่ำวไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ  25 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ไดร้บั ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอใหร้บัหุน้
สำมญัหรอืหุน้บรุมิสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
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ธุรกรรมกำรแลกหุน้ขำ้งตน้เป็นสว่นหนึ่งของกำรปรบัโครงสรำ้งกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ SCAP 
ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั และในปัจจบุนั SCAP มีสถำนะเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  (บรษัิทฯ ถือ
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 65 ของหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP) โดยนอกจำก BFIT จะรบัโอนหุน้จ ำนวนรอ้ยละ 65 ของ
จ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ  SCAP จำกบริษัทฯ แลว้ BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะรบัโอนหุน้ที่เหลืออีก
จ ำนวน 21,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำก 
(1) นำยวิชิต พยหุนำวีชยั (“นายวิชิต”) ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP อีกจ ำนวน 9 รำย (“ผู้ถือ
หุ้นรายอื่นของ SCAP") (“ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT”) มำในครำวเดียวกนัดว้ย และจะเขำ้มำถือหุน้คิดเป็นรอ้ย
ละ 100 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP 

กำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรแลกหุน้ถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที ่ทจ. 
20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน  ลงวนัที่ 31 สิงหำคม 
2551 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษัิทจดทะเบยีน
ในกำรไดม้ำหรือจ ำหนำ่ยไปซึ่งทรพัยส์ิน พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุำคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมี
ขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัรอ้ยละ 23.4 ค ำนวณรำยกำรตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของสิ่งตอบแทน นอกจำกนี ้ธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 
35 ผำ่น BFIT ถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ ผำ่นทำงบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ไป โดยมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัรอ้ยละ 12.6 ค ำนวณรำยกำรตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน โดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงิน
รวมของบริษัทฯ ส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และเมื่อนบัรวมรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ัง้สองรำยกำร ผลรวมขนำด
รำยกำรจะเทำ่กบัรอ้ยละ 36.0 ตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน นอกจำกนี ้บริษัทฯ โดยผ่ำนกำรถือหุน้ใน SCAP มีกำรไดม้ำ
ซึ่งทรัพย์สินอื่นในช่วงระหว่ำง 6 เดือนที่ผ่ำนมำก่อนวันที่มีกำรตกลงท ำรำยกำรนี ้ได้แก่ กำรได้มำซึ่งหุ้นสำมัญทั้งหมดของ  
บริษัท คำเธ่ย ์ลีสซิ่ง จ ำกดั ซึ่งมีขนำดของรำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 0.1 ตำมเกณฑม์ลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ดงันัน้ จึงคิดเป็นขนำด
รำยกำรรวมเทำ่กบัรอ้ยละ 36.1 คิดเป็นขนำดรำยกำรรวมสงูกวำ่รอ้ยละ 15 แตไ่มเ่กินกวำ่รอ้ยละ 50 จึงเขำ้ขำ่ยรำยกำรประเภทที่ 2 
ตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยไป ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตอ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และสง่หนงัสอืเวียนถึง
ผูถื้อหุน้ภำยใน 21 วนันบัจำกวนัท่ีแจง้ขอ้มลูตอ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อยำ่งไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ีบรษัิท
ฯ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ ในกำรนี ้บริษัทฯ จะจดัสง่สำรสนเทศกำรท ำ
รำยกำรไดม้ำซึง่สินทรพัยใ์หแ้ก่ผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ แทนกำรสง่หนงัสือเวียนถึงผูถื้อหุน้ภำยใน 
21 วนันบัจำกวนัท่ีแจง้ขอ้มลูตอ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

กำรท ำธุรกรรมกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ SCAP นี ้ไม่ถือเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศ
รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยไป เนื่องจำกเป็นกำรขำยทรพัยส์นิใหแ้ก่บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้ธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT เฉพำะสว่นที่ซือ้จำกนำยวิชิต รวมถึงกำรเสนอขำยและกำรจดัสรร
หุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT ใหแ้ก่นำยวิชิต มีลกัษณะเดียวกนักบัรำยกำรท่ี BFIT ซือ้หุน้ SCAP จำกบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้รำยอื่นของ 
SCAP อีก 9 รำย โดยมีรำคำซือ้หุน้ SCAP รำคำเสนอขำยหุน้ BFIT รูปแบบกำรท ำรำยกำรและเง่ือนไขเดียวกนั ดงันัน้จึงถือเป็นกำร
เขำ้ท ำธุรกรรมที่มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำในสถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจ
ตอ่รองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนเป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ตำมมำตรำ 89/12 (1) แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์



  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

 

 5 

และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งไดร้บั
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 89/12 (1)  แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)อยำ่งไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจำรณำอนมุตัิธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผำ่น BFIT พรอ้มกบัธุรกรรมกำรแลกหุน้ดงักลำ่วขำ้งตน้ 

รำยละเอียดปรำกฎตำมสำรสนเทศเก่ียวกับกำรไดม้ำซึ่งสินทรัพยข์องบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 

นอกจำกนี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทมีมติอนมุตัิกำรมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ และ/หรอื ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัทฯ มอบหมำย 
เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ เก่ียวกบัเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) พิจำรณำก ำหนด และ/หรือแกไ้ข เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดอื่น ๆ ที่จ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำร
แลกหุน้ รวมถึงธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผำ่น BFIT ดงักลำ่วตำมที่เหมำะสม และเทำ่ที่ไมข่ดัหรอืแยง้กบัประกำศ กฎเกณฑ ์หรอื
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

(2) ติดต่อ เจรจำ เขำ้ท ำ ลงนำม แกไ้ข สญัญำ เอกสำรค ำขออนญุำต ค ำขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลำ่ว และ
หลกัฐำนท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรแลกหุน้ รวมถึงธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผำ่น BFIT  

(3) ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหธุ้รกรรมกำรแลกหุน้ รวมถึงธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 
ผ่ำน BFIT ดงักลำ่วขำ้งตน้ประสบผลส ำเร็จ รวมถึงกำรแต่งตัง้และมอบหมำยบคุคลอื่นที่มีควำมเหมำะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ ำนำจ
ช่วงในกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ขำ้งตน้ 

3. อนมุตัิแผนกำรรวมธุรกิจของ BFIT และ SCAP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อนัเป็นสว่นหนึ่งของแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ โดยภำยหลงัจำกที่ธุรกรรมกำรแลกหุน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผำ่น BFIT ได้
ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็ (คำดวำ่ภำยในไตรมำส 3 ปี 2565) และเง่ือนไขตำ่ง ๆ ทกุขอ้บรรลเุป็นผลส ำเรจ็ BFIT จะรบัโอนกิจกำรทัง้หมด 
(Entire Business Transfer: EBT) ของ SCAP มำเป็นของ BFIT ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรทัง้หมดตำมประมวลรษัฎำกรและ
กฎหมำยล ำดบัรองที่ออกตำมควำมในประมวลรษัฎำกร ซึ่งกิจกำรทัง้หมดของ SCAP ไดแ้ก่ ทรพัยส์ินของ SCAP ซึ่งประกอบดว้ย
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทัง้หมดของ SCAP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงสิทธิ หนำ้ที่ ภำระ ขอ้ผูกพนัต่ำง ๆ และควำมรบัผิดใด ๆ และ 
ควำมรบัผิดชอบ ที่ SCAP มีหรอืพงึมี ณ วนัท่ีกำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นผลส ำเรจ็ ซึง่รวมถึงหุน้ทัง้หมดที่ SCAP ถืออยูใ่นบรษัิทอื่นอีก 2 
บรษัิท ไดแ้ก่  

(ก) บรษัิท เอส ลสิซิ่ง จ ำกดั (SCAP ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 90)  

(ข) บรษัิท คำเธ่ย ์ลสีซิ่ง จ ำกดั (SCAP ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100)   

 และภำยหลงักำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดขำ้งตน้เสร็จสิน้แลว้ SCAP จะจดทะเบียนเลิกบริษัทตอ่กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรโอนกิจกำรทัง้หมดใหแ้ก่ BFIT 
ตอ่ไป   
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4. อนุมัติใหเ้รียกประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยก ำหนดวนัประชุมในวนัที่ 23 
มิถนุำยน 2565 เวลำ 10.00 น. โดยถ่ำยทอดสดจำก หอ้ง Auditorium ชัน้ 3 อำคำรศรีสวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 
3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหำนคร และก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุ (Record Date) 
ในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 ทัง้นี ้มีระเบียบวำระกำรประชมุ ดงันี ้

วำระท่ี 1 รบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เมื่อวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 

วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมตัิกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุน ศรีสวสัดิ์ จ ำกัด (มหำชน) และกำรท่ี
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์  จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำซื ้อหุ้นสำมัญของ 
บรษัิท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั (สว่นท่ีถือโดยนำยวิชิต และผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP)  

วำระท่ี 3 พิจำรณำเรือ่งอื่น ๆ (ถำ้มี) 

โดยมอบอ ำนำจใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือบคุคลที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มอบหมำยมีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเรยีกประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ซึง่รวมถึง กำรออกหนงัสอืเชิญประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2565 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลำ สถำนที่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ของกำรจัดประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
รวมถึง กำรเปลี่ยนวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ตำมที่เห็นว่ำ
จ ำเป็น หรอืตำมควำมเหมำะสมและสมควร ทัง้นี ้ตอ้งอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขที่กฎหมำยก ำหนดไว  ้

 จึงเรยีนมำเพื่อทรำบ 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

-วนาพร  พรกติพิงษ์- 

(นำงวนำพร  พรกิติพงษ)์ 

ผูม้ีอ  ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์
ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 
เมษำยน 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ (1) จ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบริษัท ศรีสวสัดิ์ 
แคปปิตอล จ ำกดั (“SCAP”) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทัง้หมด จ ำนวน 39,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP ในรำคำหุน้ละ 300 บำท รวมมลูคำ่รำยกำร 11,700  ลำ้นบำท ใหแ้ก่บรษัิทเงินทนุ 
ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) (“BFIT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย BFIT จะออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บริษัทฯ ใน
ลกัษณะกำรจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) เป็นค่ำตอบแทนส ำหรบัหุน้ SCAP ดงักลำ่วแทนกำรช ำระดว้ยเงิน
สด และ (2) เขำ้ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของ BFIT จ ำนวน 487,500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ในรำคำหุน้ละ 24.00 บำท 
รวมมลูคำ่รำยกำรไดม้ำซึง่หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 11,700 ลำ้นบำท (“ธุรกรรมการแลกหุ้น”) และอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ เขำ้ลงนำมในสญัญำ
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรแลกหุน้แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน  

 ธุรกรรมกำรแลกหุน้ขำ้งตน้ เป็นสว่นหนึ่งของกำรปรบัโครงสรำ้งกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ SCAP ประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริกำรสินเช่ือส่วนบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั และในปัจจุบนั  SCAP มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 65 ของหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP) โดยนอกจำก BFIT จะรบัโอนหุน้จ ำนวนรอ้ยละ 65 ของจ ำนวน
หุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำกบริษัทฯ แลว้ BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะรบัโอนหุน้ที่เหลืออีกจ ำนวน 
21,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำก (1) นำย
วิชิต พยหุนำวีชยั (“นายวิชิต”) ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษัิทฯ และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP อีกจ ำนวน 9 รำย (“ผู้ถอืหุ้นรายอืน่
ของ SCAP") (“ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT”) มำในครำวเดียวกนัดว้ย และจะเขำ้มำถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP 

 รำยละเอียดกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่ส  ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรแลกหุน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT มี
ดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

1.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น 

บริษัทฯ และ BFIT จะเขำ้ลงนำมในสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมกำรแลกหุน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 
ผ่ำน BFIT แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน (“สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ”) โดยในเบือ้งตน้เง่ือนไขบงัคบั
ก่อนที่ส  ำคญัสรุปไดด้งันี ้

(ก) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิธุรกรรมกำรแลกหุน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน 
BFIT 

(ข) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ BFIT มีมติอนมุตัิกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซือ้หุน้ของ SCAP กำรเพิ่มทนุของ BFIT 
และกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นกำรตอบแทนส ำหรบักำรซือ้หุน้ทัง้หมดของ SCAP 

(ค) BFIT ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหอ้อกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ำกดั 
(Private Placement) 
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(ง) BFIT ไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้เลิกประกอบธุรกิจเงินทุนและคืนใบอนุญำตที่
เก่ียวขอ้ง 

(จ) ไม่มีเหตกุำรณห์รือกำรกระท ำใด ๆ เกิดขึน้ ซึ่งอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ 
SCAP  

นอกจำกนี ้สญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมตำ่ง ๆ ดงักลำ่วจะมขีอ้ตกลงและเง่ือนไขที่ส  ำคญัในเบือ้งตน้สรุปไดด้งันี ้

ข้อตกลงห้ามแข่งขัน
ทางการค้า 

คู่สัญญำตกลงว่ำจะไม่ด ำเนินกำรประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันและมี
ลกัษณะเป็นกำรแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็น
หนงัสอืจำกคูส่ญัญำอีกฝ่ำยก่อน 

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

ภำยหลงัจำกธุรกรรมกำรซือ้หุน้ของ SCAP และแผนกำรรวมธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยกำร EBT (ตำมที่จะนิยำมตอ่ไป) SCAP มำเป็นของบริษัทฯ นำยวิชิตจะตอ้ง 
(1) บริหำรจัดกำร  SCAP ต่อไปจนกว่ำ SCAP จะเลิกบริษัท และ (2) ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกวำ่ 5 ปี 
นบัแตว่นัท่ีกำร EBT เสรจ็สิน้ 

ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ขายหุ้น 

ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศตลำดหลกัทรพัย์ฯ ที่เก่ียวขอ้ง คู่สญัญำ
ตกลงที่จะไมข่ำย จ ำหนำ่ย หรอืโอนหุน้สำมญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่ไดร้บัจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้ตอ่บคุคลในวงจ ำกดัของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบั
แต่วันที่หุ้นเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยฯ์ โดยภำยหลังจำกวันที่หุน้
ดงักล่ำวเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบก ำหนดระยะเวลำ  6 เดือน 
บุคคลดงักล่ำวสำมำรถขำย จ ำหน่ำย หรือโอนหุน้ไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ  25 ของ
จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ถืออยู่ เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นอย่ำงอื่นจำก
บรษัิทฯ 

 

1.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT นำยวิชิต และถือหุน้รำยอื่นของ SCAP จะเขำ้ลงนำมในสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมตำ่ง ๆ ตำมที่กลำ่วไว้
ขำ้งตน้ โดยสญัญำดงักลำ่วเป็นสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบักำรที่ BFIT ซือ้หุน้ใน SCAP จ ำนวน 21,000,000 หุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำก (1) นำย
วิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP และเป็นสญัญำแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน ธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 
ผ่ำน BFIT จะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบังคบัก่อนตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมต่ำง ๆ ส ำเร็จครบถว้น 
ส ำหรบัรำยละเอียดสรุปเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส ำคญั โปรดพิจำรณำขอ้ 1.1   

ในเบือ้งตน้ บริษัทฯ คำดว่ำธุรกรรมกำรแลกหุน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT จะด ำเนินกำรแลว้
เสร็จภำยในไตรมำส 3 ปี 2565 หำกเง่ือนไขต่ำง ๆ ทกุขอ้บรรลเุป็นผลส ำเร็จ โดยภำยหลงัธุรกรรมกำรดงักล่ำว
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แลว้เสร็จ BFIT มีแผนจะรวมธุรกิจโดยกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer ("EBT")) ของ 
SCAP มำเป็นของ BFIT ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรทัง้หมดตำมประมวลรษัฎำกรและกฎหมำยล ำดบัรอง
ที่ออกตำมควำมในประมวลรษัฎำกร และด ำเนินกำรให ้SCAP จดทะเบียนเลกิบรษัิทต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรโอนกิจกำรทัง้หมดใหแ้ก่ BFIT ตอ่ไป 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  

2.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น 

ผูข้ำย : บรษัิทฯ 

ผูซ้ือ้ : BFIT  

ควำมสมัพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : BFIT ไม่เขำ้เกณฑเ์ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 
สิงหำคม 2551 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและ 
กำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.  2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวม
เรยีกวำ่ “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

2.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

ผูไ้ดม้ำซึง่หุน้ของ SCAP : BFIT ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  

ผูจ้  ำหนำ่ยหุน้ของ SCAP : (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP    

ควำมสมัพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : นำยวิชิตเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ 
บริษัทฯ ทัง้นี ้ธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT เฉพำะส่วนที่ซือ้จำกนำยวิชิต รวมถึงกำรเสนอขำยและ 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT ใหแ้ก่นำยวิชิต มีลกัษณะเดียวกนักบัรำยกำรที่ BFIT ซือ้หุน้ SCAP จำก
บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP โดยมีรำคำซือ้หุน้ SCAP รำคำเสนอขำยหุน้ BFIT รูปแบบกำรท ำรำยกำร
และเง่ือนไขเดียวกนั ดงันัน้ จึงถือเป็นกำรเขำ้ท ำธุรกรรมที่มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะ
พึงกระท ำกบัคู่สญัญำในสถำนกำรณเ์ดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนเป็น
บคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ตำมมำตรำ 89/12 (1) แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่
ประชมุผูถื้อหุน้ตำมมำตรำ 89/12 (1) แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) อย่ำงไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT พรอ้มกับธุรกรรมกำรแลกหุน้ดงักลำ่ว
ขำ้งตน้  
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

3.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น  

กำรที่บริษัทฯ เขำ้ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT จ ำนวน 487,500,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ในรำคำ
หุน้ละ 24.00 บำท ซึง่ BFIT จะออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บรษัิทฯ ในลกัษณะกำรจดัสรรใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ำกดั (Private Placement) โดยเป็นคำ่ตอบแทนส ำหรบัหุน้ของ SCAP ในจ ำนวน 39,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่
ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP ที่บรษัิทฯ จ ำหนำ่ย
ใหแ้ก่ BFIT แทนกำรช ำระดว้ยเงินสด คิดเป็นมลูคำ่ของคำ่ตอบแทนส ำหรบักำรซือ้หุน้ของ SCAP ทัง้หมดจ ำนวน 
11,700 ลำ้นบำท เขำ้ขำ่ยเป็นรำยกำรกำรไดม้ำซึง่ทรพัยส์ินของบรษัิทฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหำคม 2551 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย ์เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
กำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.  2547 ลงวนัที่ 29 ตุลำคม 
2546 (รวมเรยีกวำ่ “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) 

โดยเมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป โดยอำ้งอิงขอ้มูลจำกงบกำรเงิน
รวมของบรษัิทฯ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 รำยละเอียดกำรค ำนวณเป็นดงัตอ่ไปนี ้

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) 

ขนำดของรำยกำร = 
 มลูคำ่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ BFIT ตำมสดัสว่นท่ีจะไดม้ำ 

มลูคำ่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ 

2. เปรียบเทียบก าไรสุทธิ 

ขนำดของรำยกำร = 
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติหลงัหกัภำษีเทำ่ทีเ่กิดจำกสนิทรพัยท์ี่จะไดม้ำ 

ก ำไรสทุธิของบรษัิทฯ 

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ขนำดของรำยกำร = 
มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทนที่ไดร้บั 

สนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ 

4. เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพยท์ี่ออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน (มูลค่าหุ้นทุน) 

ขนำดของรำยกำร = 
จ ำนวนหุน้ท่ีออกเพื่อช ำระคำ่สนิทรพัย ์

จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ของบรษัิทฯ 
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 วิธีการค านวณ ขนาดรายการ 

เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ 9,715 ลำ้นบำท x รอ้ยละ 37.5  

23,911 ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 15.2 

เปรียบเทียบก าไรสุทธิ 913 ลำ้นบำท x รอ้ยละ 37.5 

4,722 ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 7.2 

เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 11,700 ลำ้นบำท 

49,967 ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 23.4 

เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยท์ี่ออกใหเ้พื่อ
เป็นสิ่งตอบแทน (มูลค่าหุน้ทุน) 

ไมส่ำมำรถค ำนวณไดเ้นื่องจำกไมไ่ดอ้อกหุน้ 

 ขนาดรายการสูงสุด ร้อยละ 23.4 

 

เนื่องจำก ขนำดธุรกรรมที่ค  ำนวณตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3 ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนเป็นมลูค่ำ
สงูสดุ บริษัทฯ จะใชผ้ลกำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของสิ่งตอบแทนดงักลำ่ว เป็นเกณฑ์
ในกำรวดัขนำดของรำยกำร  

3.2. ธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่าน BFIT 

นอกจำกที่ BFIT จะซือ้หุน้ของ SCAP ในจ ำนวน 39,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 65 
ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำกบริษัทฯ แลว้ BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะ
รบัโอนหุน้ของ SCAP ในจ ำนวน 21,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจ ำนวนหุน้
ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำก (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP โดย BFIT จะเขำ้
มำถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP  

ทัง้นี ้กำรที่ BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดม้ำซึ่งหุน้ใน SCAP จ ำนวนรอ้ยละ 35 ซึ่งถือโดยผูถื้อหุน้อีก
กลุม่หนึ่งของ SCAP เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหนำ่ย
ไป  โดยเมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำก 
งบกำรเงินรวมของบรษัิทฯ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 รำยละเอียดกำรค ำนวณเป็นดงัตอ่ไปนี ้
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1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) 

ขนำดของรำยกำร = 

 มลูคำ่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ SCAP ตำมสดัสว่นท่ี BFIT จะ
ไดม้ำจำก (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP 

มลูคำ่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ 
 

2. เปรียบเทียบก าไรสุทธิ 

ขนำดของรำยกำร = 
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติหลงัหกัภำษีเทำ่ทีเ่กิดจำกสนิทรพัยท์ี่จะไดม้ำ 

ก ำไรสทุธิของบรษัิทฯ 

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ขนำดของรำยกำร = 
มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทนที่ไดร้บั 

สนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ 

4. เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพยท์ี่ออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน (มูลค่าหุ้นทุน) 

ขนำดของรำยกำร = 
จ ำนวนหุน้ท่ีออกเพื่อช ำระคำ่สนิทรพัย ์

จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ของบรษัิทฯ 

 วิธีการค านวณ ขนาดรายการ 

เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ 525 ลำ้นบำท x รอ้ยละ 35 

23,911 ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 0.8 

เปรียบเทียบก าไรสุทธิ 294 ลำ้นบำท x รอ้ยละ 35 

4,722 ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 2.2 

เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  6,300 ลำ้นบำท 

49,967 ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 12.6 

เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยท์ี่ออกใหเ้พื่อ
เป็นสิ่งตอบแทน (มูลค่าหุน้ทุน) 

ไมส่ำมำรถค ำนวณไดเ้นื่องจำกไมไ่ดอ้อกหุน้ 

 ขนาดรายการสูงสุด ร้อยละ 12.6 
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เนื่องจำก ขนำดธุรกรรมที่ค  ำนวณตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3 ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนเป็นมลูค่ำ
สงูสดุ บริษัทฯ จะใชผ้ลกำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของสิ่งตอบแทนดงักลำ่ว เป็นเกณฑ์
ในกำรวดัขนำดของรำยกำร  

3.3. รวมขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

เนื่องจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรแลกหุน้ และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT มีขนำดรำยกำรรวมกัน
สูงสุดรอ้ยละ 36.0 ตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป โดยค ำนวณตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ 3 ซึ่ง
เปรยีบเทียบมลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทนเป็นมลูคำ่สงูสดุ นอกจำกนี ้บริษัทฯ โดยผ่ำนกำรถือหุน้ใน SCAP มีกำร
ไดม้ำซึ่งทรพัยส์ินอื่นในช่วงระหว่ำง 6 เดือนที่ผ่ำนมำก่อนวนัที่มีกำรตกลงท ำรำยกำรนี ้ไดแ้ก่ กำรไดม้ำซึ่งหุน้
สำมญัทัง้หมดของบรษัิท คำเธ่ย ์ลสีซิ่ง จ ำกดั ซึง่มีขนำดของรำยกำรเทำ่กบัรอ้ยละ 0.1 ตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของ
สิง่ตอบแทน ดงันัน้ จึงคิดเป็นขนำดรำยกำรรวมเทำ่กบัรอ้ยละ 36.1 จึงเขำ้ขำ่ยรำยกำรประเภทที่ 2 ตำมประกำศ
รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป ซึ่งบริษัทฯ มีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศกำรท ำรำยกำรตอ่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และสง่หนงัสือเวียนถึงผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ภำยใน 21 วนันบัจำกวนัท่ีแจง้
ขอ้มลูตอ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อยำ่งไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บรษัิทฯ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ ในกำรนี ้บริษัทฯ จะจดัสง่สำรสนเทศกำรท ำ
รำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ แทนกำรสง่หนงัสอืเวียน
ถึงผูถื้อหุน้ภำยใน 21 วนันบัจำกวนัท่ีแจง้ขอ้มลูตอ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์  

4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่จะได้มาและจ าหน่ายไป 

4.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น   

บรษัิทฯ จะเขำ้ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT จ ำนวน 487,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ในรำคำหุน้
ละ 24.00 บำท ซึง่ BFIT จะออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บรษัิทฯ ในลกัษณะกำรจดัสรรใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) โดยเป็นค่ำตอบแทนส ำหรบัธุรกรรมกำรจ ำหน่ำยหุน้ของ  SCAP แทนกำรช ำระ
ดว้ยเงินสด โดยมีรำยละเอียดของ BFIT ดงันี ้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบรษัิท บรษัิท เงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทธุรกิจ ใหส้นิเช่ือเช่ำซือ้ (Hire Purchase) แก่บคุคลทั่วไป 

ที่ตัง้บรษัิท 
99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ท่ี 1, 3, 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 (เบญจ
มิตร) ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหำนคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0107536000722 

วนัจดทะเบียนบรษัิท 15 กรกฎำคม 2536 
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ทนุจดทะเบียน 2,756,236,215 บำท 

ทนุท่ีออกและเรยีกช ำระแลว้ 2,756,236,205 บำท 

 

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ล่าสุด   

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ

จ านวนหุ้นทั้งหมด 

1. บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 450,046,907 81.64 

2. นำยลชุยั ภขุนัอนนัต ์ 8,480,070 1.54 

3. นำงสำวสภุำภรณ ์อำหนุยั 7,717,500 1.40 

4. นำงจำรุวรรณ เจียมพิทยำนวุฒัน ์ 7,531,805 1.37 

5. 
บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผูฝ้ำก 

5,406,264 0.98 

6. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 1,902,396 0.35 

7. นำยจิตติคณุ เจียมพิทยำนวุฒัน ์ 1,835,000 0.33 

8. นำยเกียรตชิยั วชัระนิต ิ 1,800,000 0.33 

9. นำยจิตติพงศ ์เจียมพิทยำนวุฒัน ์ 1,324,400 0.24 

10. นำยบญุรตัน ์วงศห์ทยัทิพย ์ 902,800 0.16 

11. ผูถื้อหุน้อื่น ๆ  64,300,099 11.66 

รวม 551,247,241 100.00 
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(3)     รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565   

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยสชุำติ เหลอืงสรุสวสัดิ ์ รองประธำนกรรมกำร 

2. นำยธิติธรรม โรจนพฤกษ ์ กรรมกำร 

3. นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ กรรมกำร 

4. นำยประวตัิ ภทัรประสทิธ์ิ กรรมกำร 

5. นำงสำวนนัทิดำ พฒันศกัดิภิ์ญโญ กรรมกำร 

6. นำยมนตร ีชำญสงูเนิน กรรมกำร 

7. นำยคม วชิรวรำกำร กรรมกำร 

8. นำงสำวกนกนชุ ชลวำนิช กรรมกำร 

 

(4) การประกอบธุรกิจ 

BFIT ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือที่มีหลักประกัน ประกอบด้วย สินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็น
หลกัประกนั (เฉพำะสญัญำกูย้ืม) และสนิเช่ือที่มีบำ้นและที่ดินเป็นประกนั (ไมร่วมกรณีขำยฝำก) โดยที่
ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร BFIT จะหยุดใหบ้ริกำรสินเช่ือที่มีหลกัประกันที่ BFIT ด ำเนินกำรอยู่ใน
ปัจจุบัน และจะให้บริกำร (ก) สินเช่ือเช่ำซือ้รถจักรยำนยนตใ์หม่จำกผูจ้ัดจ ำหน่ำย (Dealers) ซึ่ง
กรรมสทิธ์ิในรถจกัรยำนยนตด์งักลำ่วจะโอนใหแ้ก่ผูเ้ช่ำซือ้ เมื่อผูเ้ช่ำซือ้จ่ำยคำ่งวดครบถว้นตำมสญัญำ 
และ (ข) สินเช่ือส่วนบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั ซึ่งกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือทัง้สองประเภท เป็นธุรกิจหลกัที่ 
SCAP และบรษัิทยอ่ยมีควำมเช่ียวชำญและด ำเนินงำนอยูใ่นปัจจบุนั   
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(5) ข้อมูลทางการเงนิ 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที ่

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

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์    

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 1,550 4,775 1,054 

เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คำ้งรบัสทุธิ 18,295 11,485 4,314 

สนิทรพัยอ์ื่น 854 3,322 8,882 

รวมสินทรัพย ์ 20,699 19,582 14,250 

หนี้สนิ    

เงินรบัฝำก 6,348 5,234 170 

ตรำสำรหนีแ้ละเงินกูย้มื 2,006 6 6 

หนีส้นิอื่น 3,063   4,745 4,330 

รวมหนีส้ิน 11,417 9,985 4,506 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,282 9,597 9,744 

งบก าไรขาดทุน 

รำยไดด้อกเบีย้และคำ่ธรรมเนียม 3,315 3,561 1,556 

รายได้รวม 3,410 3,816 1,676 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 1,840 1,554 726 

ผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (โอนกลบั) 87 83 (255) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,483 2,179 1,205 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 467 221 62 
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หน่วย : บาท 
งบการเงนิส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที ่

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

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 205 391 230 

ก าไรสุทธิ 811 1,567 913 

ก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม 812 1,563 919 

 

4.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

นอกจำกกำรที่ BFIT จะรบัโอนหุน้จ ำนวนรอ้ยละ 65 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำก 
บรษัิทฯ แลว้ BFIT ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จะรบัโอนหุน้ของ SCAP ที่เหลอือีกจ ำนวน 21,000,000 หุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำก (1) นำย
วิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP และ BFIT จะเขำ้มำถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและ
ช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP โดยมีรำยละเอียดของ SCAP ดงันี ้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบรษัิท บรษัิท ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล จ ำกดั 

ประเภทธุรกิจ ใหส้นิเช่ือไมม่ีหลกัประกนั (สนิเช่ือสว่นบคุคล) 

ที่ตัง้บรษัิท 
99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 5 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนน
แจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10210 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105562089148 

วนัจดทะเบียนบรษัิท 21 พฤษภำคม 2562 

ทนุจดทะเบียน 300,000,000 บำท 

ทนุท่ีออกและเรยีกช ำระแลว้ 300,000,000 บำท 
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(2) รายชื่อผู้ถอืหุ้นทั้งหมด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นล่าสุด 

ล า
ดั
บ 

ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ

จ านวนหุ้นทั้งหมด 

1. บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 39,000,000 65.00 

2. นำยวชิิต พยหุนำวชียั 6,000,000 10.00 

3. นำยวฒุิชยั ปณุยกนก 3,600,000 6.00 

4. นำงสำวเพชรลดำ เช่ียวหตัถพ์งษ์ 3,000,000 5.00 

5. นำยณรงคฤ์ทธ์ิ นนัทยำภิรมย ์ 3,000,000 5.00 

6. นำยวรภทัร เศรษฐสมภพ 3,000,000 5.00 

7. นำงสำวนฎัวดี แซโ่งว้ 600,000 1.00 

8. นำยสทุธิศกัดิ ์ตัง้วฒันำวงศำ 600,000 1.00 

9. นำงภำณิภคั วฒันพงษ์วำนิช 600,000 1.00 

10. นำงสำวธิบำย ป่ินวิเศษ 300,000 0.50 

11. นำงสำวอำรยี ์ป่ินวิเศษ 300,000 0.50 

รวม 60,000,000 100.00 

 

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยวชิิต พยหุนำวชียั กรรมกำร 

2. นำงสำวดวงใจ แกว้บตุตำ กรรมกำร 

3. นำยสมยศ เงินด ำรง กรรมกำร 

4. นำงสำวจิติโสภำ องักำพยล์ะออง กรรมกำร 
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(4) การประกอบธุรกิจ 

SCAP ประกอบธุรกิจใหส้ินเช่ือไม่มีหลกัประกนั (สินเช่ือสว่นบคุคล) โดยมีกำรถือหุน้ในบริษัทย่อย  2 
แหง่ที่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรสนิเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนตใ์หม ่ดงันี ้

1. บรษัิท เอส ลสิซิ่ง จ ำกดั ("SLS") ถือหุน้โดย SCAP รอ้ยละ 90.00 ของทนุช ำระแลว้ และ 

2. บรษัิท คำเธ่ย ์ลสีซิ่ง จ ำกดั ("CLT") ถือหุน้โดย SCAP รอ้ยละ 100.00 ของทนุช ำระแลว้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จ ำกัด (SCAP) ใหบ้ริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกันผ่ำน
ช่องทำงทีมงำนขำยอิสระ โดยเนน้กลุม่ลกูคำ้ที่มีประวตัิและควำมมั่นคงทำงกำรเงินที่ดีแต่ขำดสภำพ
คลอ่งชั่วครำว หรือตอ้งกำรทำงเลือกในช่องทำงกำรเขำ้ถึงแหลง่เงินทนุอื่นๆ โดยใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ที่มี
รำยไดป้ระจ ำตอ่เดือนตัง้แต ่30,000 บำทขึน้ไป ระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระตัง้แต ่12-60 งวด คิดอตัรำ
ดอกเบีย้ไม่เกินรอ้ยละ 25 ต่อปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มีบญัชีลกูหนีส้ว่นบคุคลรวมทัง้สิน้ 4,937 
สญัญำ และมียอดลกูหนีต้ำมสญัญำเงินกู ้(ก่อนหกัค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิต) เท่ำกบั 1,503 ลำ้น
บำท 

ธุรกิจสนิเช่ือเชำ่ซือ้รถจกัรยำนยนต ์

กลุม่ SCAP โดย SLS ใหบ้รกิำรสนิเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนตใ์หมแ่ก่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรซือ้รถจกัรยำนยนต์
ใหม่ โดยใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้รถจักรยำนยนตห์ลำกหลำยประเภท ยี่หอ้ ระยะเวลำกำรใหส้ินเช่ือ
ตัง้แต ่12–60 งวด ผำ่นรำ้นจ ำหนำ่ยรถจกัรยำนยนตท์ี่เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกบั SCAP  

ในเดือนเมษำยน 2565 SCAP ไดเ้ขำ้ลงทนุใน CTL ซึง่ประกอบธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนตใ์หม่
เช่นเดียวกับ SLS ซึ่งท ำใหก้ลุ่ม SCAP สำมำรถขยำยตลำดกำรปล่อยสินเช่ือเช่ำซือ้รถจักรยำนยนต์
ใหม่ไดเ้ป็นอย่ำงดี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีบญัชีลกูหนีส้ินเช่ือเช่ำซือ้รถจักรยำนยนตร์วมทัง้สิน้
จ ำนวน  77,142 สญัญำ และมียอดลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ (ก่อนหกัค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต) 
จ ำนวน 3,904 ลำ้นบำท     

(5) ภาวะอุตสาหกรรม 

แนวโนม้ธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบไมม่ีหลกัประกนั 

จำกรำยงำนกำรส ำรวจภำวะและแนวโนม้สินเช่ือของธนำคำรแห่งประเทศไทย พบว่ำควำมตอ้งกำร
สินเช่ือภำคครวัเรือนมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทกุประเภทสินเช่ือ แต่อย่ำงไรก็ตำมยงัคงตอ้งติดตำมคณุภำพ
สินเช่ือครวัเรือนในภำพรวมที่ยงัไม่ปรบัตวัดีขึน้ ทัง้นี ้ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ประเมินว่ำ สีสนัของตลำด
สินเช่ือรำยย่อยในปี 2565 ส่วนหนึ่งน่ำจะอยู่ที่สินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทัล ซึ่งจะแย่งส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดส ำหรบัสินเช่ือรำยย่อยแบบไม่มีหลกัประกนัแบบเดิม อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำถึงควำม
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ตอ้งกำรกำรใชเ้งินของภำคครวัเรือนและกลุ่มลูกคำ้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ประ เมินว่ำจะยังสำมำรถ
เติบโตไดต้ำมควำมตอ้งกำรสนิเช่ือที่คำดวำ่จะเติบโตเพิ่มขึน้ 

แนวโนม้ธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนต ์

จำกรำยงำนกำรส ำรวจภำวะและแนวโนม้สินเช่ือของธนำคำรแห่งประเทศไทย พบว่ำควำมตอ้งกำร
สินเช่ือภำคครวัเรือนมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทกุประเภทสินเช่ือ ซึ่งสินเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนตก็์มีแนวโนม้
วำ่จะเติบโตขึน้ตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค แตอ่ยำ่งไรก็ตำม อำจมีกำรออกประกำศคณะกรรมกำร
ว่ำดว้ยสญัญำซึง่ก ำหนดให ้ธุรกิจใหเ้ช่ำซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต ์เป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญำ ซึ่ง
อำจมีเกณฑก์ำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้และระเบียบวิธีปฏิบตัิ ที่อำจจะเคร่งครดัมำกขึน้ เป็นผลท ำให้
ผูป้ระกอบกำรกำรใหส้ินเช่ืออำจจะตอ้งเขม้งวดในกำรปลอ่ยสินเช่ือเช่ำซือ้ อนัเป็นกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึง
สินเช่ือเช่ำซือ้ของผูบ้ริโภค ซึ่งหำกมีประกำศจำกคณะกรรมกำรว่ำดว้ยสญัญำแลว้ บริษัทฯ อำจตอ้ง
ปรบักลยุทธ์เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจสินเช่ือเช่ำซือ้รถจักรยำนยนตใ์หม่ใหเ้ติบโตบนควำมเสี่ยงที่
บรษัิทฯ ไดป้ระเมินและยอมรบัได ้ 

(6) ข้อมูลทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวมส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

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

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์    

เงินใหส้นิเช่ือสว่นบคุคล 103 1,007 1,469 

เงินใหส้นิเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนตใ์หม ่ - 727 3,840 

สนิทรพัยอ์ื่น 37 245 691 

รวมสินทรัพย ์ 140 1,979 6,000 

หนี้สนิ    

เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1) 91 1,598 5,182 

หนีส้นิอื่น 17 131 243 

รวมหนีส้ิน 108 1,729 5,425 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 32 250 575 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวมส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่

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

งบก าไรขาดทุน 

รำยไดด้อกเบีย้และคำ่ธรรมเนียม 1 132 1,139 

รายได้รวม 1 149 1,218 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 18 136 489 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1 26 196 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (18) (13) 533 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (0) (24) (147) 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ - - (61) 

ก าไรสุทธิ (18) (37) 325 

ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่ (18) (35) 294 

 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1. มูลค่าสิ่งตอบแทน 

5.1.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น   

บรษัิทฯ จะเขำ้ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT จ ำนวน 487,500,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ในรำคำหุน้
ละ 24.00 บำท โดยบริษัทฯ จะช ำระค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว ดว้ยหุน้สำมญัของ  SCAP ที่บริษัทฯ ถืออยู่
ทัง้หมด จ ำนวน 39,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระ
แลว้ทัง้หมดของ SCAP ใหแ้ก่ BFIT  คิดเป็นมูลค่ำของค่ำตอบแทนส ำหรบักำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของ BFIT 
จ ำนวน 11,700 ลำ้น บำท 
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5.1.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะรบัโอนหุน้จ ำนวน 21,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็น
รอ้ยละ 35 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP จำก (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ 
SCAP โดย BFIT จะออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุเป็นจ ำนวน 262,500,000 หุน้ ซึ่งมีมลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ใหแ้ก่ 
(1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP แทนกำรช ำระดว้ยเงินสดในรำคำหุน้ละ 24.00 บำท คิดเป็น
มูลค่ำของค่ำตอบแทนส ำหรับกำรรับโอนหุ้นทั้งหมดของ  SCAP ทั้งหมดจ ำนวน 6,300 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

(1) จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT จ ำนวนไมเ่กิน 75,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ในรำคำ
หุน้ละ 24.00 บำท ใหแ้ก่นำยวิชิต คิดเป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 1,800 ลำ้นบำท  

(2) จัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ BFIT จ ำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ใน
รำคำหุน้ละ 24.00 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP คิดเป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 4,500 ลำ้นบำท 

5.2. วิธีการช าระเงนิ 

5.2.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น   

บรษัิทฯ จะช ำระคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ BFIT เป็นหุน้สำมญัของ SCAP ในจ ำนวน 39,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้
ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ SCAP ใหแ้ก่ BFIT แทนกำรช ำระ
ดว้ยเงินสด คิดเป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้จ ำนวน 11,700 ลำ้นบำท เพื่อเป็นกำรตอบแทนกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของ 
BFIT เมื่อเง่ือนไขกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรแลกหุน้ส ำเรจ็ครบถว้น   

5.2.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะช ำระคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP 
เป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT เป็นจ ำนวน 262,500,000 หุน้ ซึง่มีมลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นมลูคำ่รวม
ทัง้สิน้จ ำนวน 6,300 ลำ้นบำท เพื่อเป็นกำรตอบแทนกำรซือ้หุน้ของ SCAP จำก (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้
รำยอื่นของ SCAP เมื่อเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมตำ่งๆ ส ำเรจ็ครบถว้น 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ี่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป 

6.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น   

บริษัทฯ จะเขำ้ไดม้ำซึ่งหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT จ ำนวน 487,500,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท โดย 
BFIT จะเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนต่อบริษัทฯ ท่ีรำคำหุน้ละ 24.00 บำท ซึ่งกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนจะ
เกิดขึน้ในวนัท่ีเง่ือนไขตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมตำ่ง ๆ ส ำเรจ็ครบถว้น    

6.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

มลูค่ำของสินทรพัยท์ี่บริษัทฯ จะไดม้ำจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT เท่ำกบั 6,300 ลำ้น
บำท โดยค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ของ SCAP ที่ BFIT จะไดร้บัจำก (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ 
SCAP จ ำนวน 21,000,000  หุน้ ที่รำคำ 5 บำท ซึ่งเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมต่ำง ๆ 
ของ SCAP 
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7. เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

7.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น   

มลูคำ่สิง่ตอบแทนธุรกรรมกำรแลกหุน้ ไดแ้ก่ หุน้สำมญัของ SCAP ที่บรษัิทฯ ถืออยูท่ัง้หมด จ ำนวน 39,000,000 
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ  SCAP ซึ่ง
บริษัทฯ จะจ ำหน่ำยใหแ้ก่ BFIT คิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 11,700 ลำ้นบำท โดยรำคำหุน้ของ SCAP ดงักลำ่วมำ
จำกกำรประเมินมูลค่ำดว้ยวิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิ (P/E Ratio) โดยบริษัทฯ พิจำรณำก ำไรสทุธิ
คำดกำรณใ์นปี 2565 ของ SCAP ซึง่เทำ่กบั 797 ลำ้นบำท ตำมประมำณกำรทำงกำรเงินท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร
และไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของ SCAP โดยฝ่ำยบรหิำรประมำณกำรยอดปลอ่ยสินเช่ือใหมใ่นปี 
2565 ที่ 11,314 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัยอดปลอ่ยสินเช่ือใหม่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ที่ 2,507 ลำ้น
บำท (หรือประมำณ 10,000 ลำ้นบำท หำกปรบัเป็นยอดเต็มปี) และประมำณกำรก ำไรสทุธิในปี 2565 คิดเป็น
อตัรำก ำไรสทุธิตอ่พอรต์สนิเช่ือเทำ่กบัรอ้ยละ 8.6 ซึง่ใกลเ้คียงอตัรำก ำไรสทุธิตอ่พอรต์สนิเช่ือในปี 2564 ที่รอ้ยละ 
9.2    

ส ำหรบัอตัรำส่วนทำงกำรเงินระหว่ำงรำคำหุน้ต่อหุน้และก ำไรต่อหุน้ (P/E Ratio) ของบริษัทเทียบเคียง (Peer 
Companies)  บริ ษัทฯ  พิจำรณำ  P/E Ratio ของหุ้นบริ ษัทในกลุ่มธุ ร กิจสิน เ ช่ือที่ เ ข้ำจดทะเบียนใน 
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 
(มหำชน) (HENG) บริษัท ศกัดิ์สยำมลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SAK) บริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 
(NCAP) และบริษัท เงินติดลอ้ จ ำกดั (มหำชน) (TIDLOR) โดยมี P/E Ratio ของรำคำเสนอขำยหุน้ IPO (Initial 
Public Offering) เท่ำกับ 15.4 เท่ำ 13.9 เท่ำ 35.0 เท่ำ และ 29.0 เท่ำ ตำมล ำดบั คิดเป็นค่ำเฉลี่ย P/E Ratio 
เท่ำกับ 23.3 เท่ำ เมื่อน ำมำคูณกับก ำไรสทุธิคำดกำรณข์อง SCAP ในปี 2565 ซึ่งเท่ำกับ 797 ลำ้นบำท จะได้
มูลค่ำหุน้ SCAP เท่ำกับ 18,570 ลำ้นบำท ทัง้นี ้รำคำซือ้ขำยสดุทำ้ยเป็นไปตำมที่ผูซ้ือ้และผูข้ำยเจรจำตกลง
รว่มกนั 

7.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

มูลค่ำสิ่งตอบแทนธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT ไดแ้ก่ หุน้สำมัญของ SCAP ที่ (1) นำยวิชิต และ  
(2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP ถืออยู่ จ ำนวน 21,000,000  หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 35 
ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ  SCAP ซึ่ง (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำยอื่นของ SCAP 
จ ำหนำ่ยใหแ้ก่ BFIT คิดเป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 6,300 ลำ้นบำท โดยรำคำหุน้ของ SCAP มำจำกกำรประเมินมลูคำ่
ดว้ยวิธีอตัรำสว่นรำคำตลำดตอ่ก ำไรสทุธิ (P/E Ratio) ตำมรำยละเอียดที่ระบใุนขอ้ 7.1 

กำรก ำหนดมลูคำ่หุน้เพิ่มทนุของ BFIT 

BFIT พิจำรณำรำคำตลำดถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ BFIT  ในช่วง 15 วนัท ำกำรก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
ของ BFIT มีมติเห็นชอบใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิให้ BFIT เขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ซึ่ง
ครอบคลมุระยะเวลำตัง้แตว่นัท่ี 4 – 28 เมษำยน 2565 โดยไมร่วมรำคำซือ้ขำยในระหวำ่งวนัท่ี 27 – 28 เมษำยน 
2565 มำพิจำรณำก ำหนดรำคำ เนื่องจำกในช่วงดงักลำ่วหุน้ของ BFIT มีปริมำณกำรซือ้ขำยและกำรเคลื่อนไหว
ของรำคำที่ ผิด ไปจำกภำวะปกติ  โดยรำคำหุ้นปรับตัว เพิ่ มขึ ้นจำกช่วงก่อนหน้ำถึ งร้อยละ 15.4  
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ขณะที่กำรประกอบธุรกิจ สถำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของ BFIT มิไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
ทัง้นี ้ในช่วงระหว่ำงวนัที่ 4 – 26 เมษำยน 2565 รำคำตลำดของหุน้ BFIT เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่ำง 25.00 – 
26.75 บำท โดยมีรำคำถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัเทำ่กบั 26.02 บำทตอ่หุน้ (ที่มำ: SETSMART) โดยรำคำเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิ่มทนุสดุทำ้ยในครัง้นีท้ี่ 24.00 บำท เป็นไปตำมกำรเจรจำตกลงระหวำ่งผูซ้ือ้และผูข้ำย ซึ่งมีสว่นลดจำก
รำคำตลำดดงักลำ่วเทำ่กบัรอ้ยละ 7.8   

8. ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

8.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น   

กำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของ BFIT โดยบริษัทฯ จะช ำระค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวดว้ยหุน้สำมญัของ 
SCAP ที่บรษัิทฯ ถืออยูท่ัง้หมด ซึง่เป็นกำรแลกหุน้ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมของทัง้สองกิจกำร ท ำให ้BFIT และบรษัิทฯ 
ไมม่ีภำระในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุเพื่อกำรเขำ้ท ำรำยกำร โดยที่บรษัิทฯ จะยงัคงมีสดัสว่นกำรถือหุน้ทำงออ้มใน 
SCAP ผ่ำน BFIT ท ำให้บริษัทฯ ยังคงได้รับประโยชน์จำกกำรถือหุ้นใน SCAP ตำมสัดส่วนที่เหมำะสม ใน
ขณะเดียวกัน BFIT จะได้ใช้ประโยชน์จำกฐำนทุนที่มีอยู่ในกำรปล่อยสินเช่ือที่มีโอกำสเติบโตสูง สร้ำง
ผลตอบแทนใหก้บับรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ของ BFIT โดยรวม  

ทัง้นี ้ภำยหลงักำรท ำรำยกำร BFIT จะหยดุใหบ้ริกำรสินเช่ือที่มีทะเบียนรถ บ้ำนและที่ดิน เป็นหลกัประกนั และ
บรษัิท ศรสีวสัดิ ์2014 พำวเวอร ์จ ำกดั (“S2014”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  ซึง่ปัจจบุนัด ำเนินธุรกิจสนิเช่ือที่
มีทะเบียนรถ บำ้นและที่ดิน เป็นหลกัประกนั เช่นเดียวกบั BFIT แต่แตกต่ำงกนัที่ประเภทสญัญำและควำมเสีย่ง
ของลกูคำ้ จะด ำเนินธุรกิจดงักลำ่วทัง้หมดเพื่อจดักลุม่ธุรกิจสินเช่ือประเภทเดียวกนัใหอ้ยู่ภำยใตบ้ริษัทเดียวกนั 
ซึง่จะท ำใหโ้ครงสรำ้งธุรกิจเกิดควำมชดัเจน เกิดกำรบรหิำรจดักำรธุรกิจแบบรวมศนูยแ์ละมีประสทิธิภำพ และลด
โอกำสในกำรเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคตของกลุม่บรษัิทฯ   

8.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT จะถือหุน้รอ้ยละ 100 ใน SCAP และกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ SCAP จะเป็นผูถื้อหุน้ใน BFIT ทัง้หมด ท ำให ้
BFIT มีอ ำนำจบริหำรจดักำร และไดร้บัผลตอบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม SCAP ส่งผลใหโ้ครงสรำ้ง
กำรถือหุน้และธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เกิดควำมชดัเจน และลดโอกำสในกำรเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ของกลุม่บรษัิทฯ ในอนำคต  

9. แหล่งเงนิทุนและรายละเอียดของหลักทรัพยท์ี่ออกเพื่อเป็นการตอบแทน 

9.1. ธุรกรรมการแลกหุ้น   

บริษัทฯ จะช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ BFIT ด้วยหุ้นสำมัญของ SCAP ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดจ ำนวน 
39,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ 
SCAP แทนกำรช ำระดว้ยเงินสด คิดเป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 11,700 ลำ้นบำท  
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9.2. ธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT  

BFIT จะช ำระค่ำหุ้นสำมัญของ SCAP ที่ซือ้จำก (1) นำยวิชิต และ (2) ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของ SCAP จ ำนวน 
21,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ 
SCAP ดว้ยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ BFIT จ ำนวน 262,500,000 หุน้ ซึ่งมีมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ำกดั (Private Placement) แทนกำรช ำระดว้ยเงินสด โดยจดัสรรใหแ้ก่ (1) นำยวิชิต และ (2) ผูถื้อหุน้รำย
อื่นของ SCAP  ในรำคำหุน้ละ 5 บำท คิดเป็นมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 6,300 ลำ้นบำท  

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ (โดยไมร่วมกรรมกำรท่ีมีสว่นไดเ้สยีในเรื่องนี)้ ไดพ้ิจำรณำอยำ่งรอบคอบและมีควำมเห็นวำ่กำรเขำ้
ท ำธุรกรรมกำรแลกหุน้ และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ 
และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขที่สมเหตสุมผล 

ทัง้นี ้นำยวิชิต  พยุหนำวีชัย กรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมในวำระที่เก่ียวขอ้ง และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

11. ขอ้พิจำรณำเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร   

11.1. โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการแลกหุ้นและธุรกรรมการได้หุ้น  
ร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

ภำยหลงักำรท ำธุรกรรมทัง้หมด BFIT จะหยุดใหบ้ริกำรสินเช่ือที่มีหลกัประกันที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
ประกอบดว้ย สินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั (เฉพำะประเภทสญัญำกูย้ืม) และสินเช่ือที่มีบำ้นและที่ดินเป็น
ประกนั (ไม่รวมกรณีขำยฝำก) โดย S2014 ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยของ SAWAD ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ซึ่งในปัจจบุนั
ด ำเนินธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (เฉพำะสญัญำเช่ำซือ้) และสินเช่ือที่มีบำ้นและที่ดินเป็นประกนั 
(เฉพำะกรณีขำยฝำก) จะเขำ้ด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวแทนบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจประเภท
เดียวกันแบบรวมศูนย์และมีประสิทธิภำพ และลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์น
อนำคตของกลุม่บรษัิทฯ 

โครงสรำ้งกำรประกอบธุรกิจสนิเช่ือของบรษัิทภำยใตก้ลุม่บรษัิทฯ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง แสดงไดด้งันี ้

BFIT + SCAP กลุ่มบริษัทฯ 

ธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ยแบบไมม่ีหลกัประกนั  

(สนิเช่ือสว่นบคุคล) 

ธุรกิจสนิเช่ือรำยยอ่ยที่มีทะเบียนรถเป็นหลกัประกนั 

ธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนตใ์หม่ ธุรกิจสนิเช่ือสนิเช่ือที่มีบำ้นและที่ดินเป็นหลกัประกนั 

 ธุรกิจบริหำรสินทรพัย ์บริกำรรบัจ้ำงติดตำมหนี ้ธุรกิจ
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั  
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11.2. อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการแลกหุ้นและธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

ภำยหลงัธุรกรรมกำรแลกหุน้และธุรกรรมกำรไดหุ้น้รอ้ยละ 35 ผ่ำน BFIT นัน้ บริษัทฯ จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ที่มีอ  ำนำจควบคมุ BFIT ซึ่งมีอ ำนำจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจและนโยบำยกำรบริหำรจดักำร BFIT 
โดย BFIT จะยงัคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงัเดิม โดยบริษัทฯ จะถือหุน้ใน BFIT ในสดัส่วนรอ้ยละ 72.05 
ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน BFIT 

11.3. โครงสร้างการจัดการ ภายหลังธุรกรรมการแลกหุ้นและธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ผ่าน BFIT 

BFIT จะแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิ่มเติมจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรซึ่งเป็นตวัแทนจำกบริษัทฯ 2 ท่ำน 
และนำยวิชิต ซึ่งในปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรและประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรของ SCAP เพื่อด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรของ BFIT โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้กรรมกำร
ใหม่เพิ่มเติมดังกล่ำวขึน้อยู่กับกำรพิจำรณำอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ BFIT และ/หรือ ที่
ประชมุผูถื้อหุน้ของ BFIT ตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของ BFIT ที่เก่ียวขอ้ง 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยพินิจ พวัพนัธ ์(1) ประธำนกรรมกำร 

2. นำย สชุำติ เหลอืงสรุสวสัดิ ์ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

3. นำย วชิิต พยหุนำวีชยั กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

4. นำย ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ (1) กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 

5. น.ส. ดวงใจ แกว้บตุตำ (1) กรรมกำร 

6. นำง วนำพร พรกิติพงษ์ (1) กรรมกำร 

7. นำย ประวตัิ ภทัรประสทิธ์ิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

8. น.ส. นนัทิดำ พฒันศกัดิภิ์ญโญ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

9. นำย คม วชิรวรำกำร กรรมกำรอิสระ 

(1) กรรมกำรซึง่เป็นตวัแทนจำกบรษัิทฯ  

นอกจำกนี ้คณะผูบ้ริหำรของ BFIT จะเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม โดยจะมีกำรแต่งตัง้ผูบ้ริหำรจำก SCAP ใหเ้ขำ้
ด ำรงต ำแหนง่หวัหนำ้ฝ่ำยบรหิำรในดำ้นตำ่ง ๆ เนื่องจำกบคุคลดงักลำ่วเป็นผูม้ีประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญ
ในกำรท ำธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลที่ไมม่ีหลกัประกนัและสนิเช่ือเช่ำซือ้รถจกัรยำนยนตใ์หม ่ 
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12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามข้อ 10 

- ไมม่ี - 

 


