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บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

สารสนเทศการปรับโครงสร้างกจิการตามแผนการจัดตัง้กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 

ตามที่เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับหนงัสืออนญุาตจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยให้เข้าถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) (“BFIT”) ได้ถึงร้อยละ 100 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด โดยมีเง่ือนไขก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการขออนุญาตจัดตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงินทนัที หาก
บริษัทสามารถถือหุ้นใน BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด หรือจนมีอ านาจควบคมุกิจการ ที่
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 จึงมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัและท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 
2  และมติเห็นชอบในวาระตอ่เนื่องให้บริษัทด าเนินการปรับโครงสร้างกลุม่กิจการตามแผนการจดัตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ตามเง่ือนไขการถือหุ้นใน BFIT ที่ได้รับอนญุาตของธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัของรายการ ดงันี ้

1. การปรับโครงสร้างกิจการ 

บริษัทจะด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
Supervision) ตามมาตรา 54 แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 (“พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงนิ”) 
และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 6/2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ ซึ่งจะประกอบด้วย
การด าเนินการใน 2 ส่วนหลกั ได้แก่ การโอนธุรกิจบางส่วนของบริษัทมายงับริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิง้ที่ไม่มีการประกอบธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company) 
และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุม่บริษัท เพื่อให้โครงสร้างการด าเนินงานเกิดความชัดเจน ขจัด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสินเช่ือเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยมี
รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ดงันี ้ 

1.1 การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจบางส่วนมายงับริษัทย่อย 

หลักการและเหตุผล  

ตามที่บริษัทได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน BFIT ในสดัสว่นร้อยละ 9.84 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด และต่อมา
บริษัทได้เลง็เห็นโอกาสจากความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งบริษัทและ BFIT จึงมีแผนจะเข้าซือ้หุ้น BFIT จากผู้ ถือ
หุ้นรายอื่นเพิ่มเติม บริษัทได้ด าเนินการยื่นขออนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้สามารถเข้าถือหุ้นใน BFIT 
ได้สงูสดุถึงร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด โดยที่ BFIT จะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทจะด าเนินการให้ BFIT มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย (Free Float) เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต ่า
ทีต่ลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด    

ภายใต้แผนน าเสนอตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย เพื่อขออนญุาตเข้าถือหุ้นใน BFIT เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT จากกลุม่ผู้ขาย 5 ราย และท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัที่
เหลอืทัง้หมดของ BFIT จากผู้ ถือหุ้นทกุราย ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัแรกและเป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวของ BFIT โดยผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่ไม่ตกลงเสนอขายหุ้นสามญัของ BFIT ให้แก่บริษัท
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ในการท าค าเสนอซือ้จะมีสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
หุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ดงันัน้ บริษัทจึงมีสถานะเป็นบริษัทแม่และได้มาซึ่งอ านาจในการควบคมุกิจการของ 
BFIT ซึง่เป็นสถาบนัการเงินภายใต้การก ากบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย และมีหน้าที่ต้องจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทาง
การเงิน (Financial Conglomerate) ตามข้อก าหนดของพรบ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน ที่ก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ี
มีบริษัทแม่ หรือมีบริษัทร่วมและบริษัทลกูที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั ต้องด าเนินการจัดตัง้กลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินตามประกาศที่เก่ียวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกรณีที่บริษัทแม่ไม่ใช่สถาบนัการเงินหรือ
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินท่ีมีหนว่ยงานก ากบัดแูลเป็นการเฉพาะ บริษัทแมจ่ะต้องมีสถานะเป็นบริษัทโฮ
ลดิง้ (Holding Company) ที่มีคณุสมบตัิและลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับหนงัสืออนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัลงวนัที่ 26 
ธันวาคม 2559 ให้บริษัทถือหุ้นใน BFIT ได้ถึงร้อยละ 100 และมีเง่ือนไขให้บริษัทด าเนินการขออนญุาตจดัตัง้
กลุม่ธุรกิจการเงินโดยทนัทีหากบริษัทซือ้หุ้นใน BFIT ได้มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 
หรือจนมีอ านาจควบคมุกิจการ  ดงันัน้ ภายหลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้บริษัทเข้าซือ้หุ้น BFIT และบริษัท
ได้ซือ้หุ้ นจากกลุ่มผู้ ขายและท าค าเสนอซือ้หุ้นสามัญที่เหลือใน BFIT ทัง้หมด ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน
สารสนเทศการเข้าซือ้หุ้ นและการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีได้แนบมาพร้อมกนันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  บริษัทและ BFIT จะร่วมกนัขออนญุาตจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทาง
การเงินในรูปแบบ Holding Company โดยมีบริษัทเป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน และมี BFIT และ
บริษัทยอ่ยอื่นๆ เป็นบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน  

แผนการปรับโครงสร้าง  

ภายหลงับริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT จากกลุม่ผู้ขาย 5 ราย จะสง่ผลให้บริษัทได้มาซึง่อ านาจควบคมุกิจการ
ของ BFIT บริษัทจะด าเนินการโอนธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกันทกุชนิด ซึ่งรวมถึงการโอนสญัญา ทรัพย์สิน
และหนีส้นิทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงสาขาทัง้หมดของบริษัทและบคุลากร
ที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ (“การโอนกิจการบางส่วน”) ไปยงับริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด (“ศรี
สวัสดิ์ 2014”) ซึง่ปัจจบุนัเป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 97 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด เพื่อ
เปลี่ยนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็น Non-Operating Holding company ที่จะด าเนินธุรกิจโดยการเข้าถือ
หุ้นเพื่อการมีอ านาจควบคมุในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว และยื่นขออนญุาตจดัตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยบริษัทคาดว่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 516) พ.ศ. 2554 และประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัท
มหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว (รวมเรียกวา่ 
“เงื่อนไข PBT”) 

อนึง่ การโอนกิจการบางสว่นให้แก่ศรีสวสัดิ์ 2014 เป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายในกลุม่บริษัท จึง
ไม่มีผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินรวมของกลุม่บริษัทแต่อย่างใด และรายการดงักลา่วไม่ถือเป็นรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทต้องปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง 
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หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัที่ได้รับ
ยกเว้นการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เน่ืองจากศรีสวสัดิ์ 2014 ซึ่งเป็น
ผู้ รับโอนกิจการดงักลา่ว มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 97 โดยมีครอบครัวแก้วบตุตา
ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 3 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด อยา่งไรก็ดี การโอนกิจการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการ
ขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

รายการทรัพย์สินและหนีส้ินที่จะโอน 

บริษัทจะด าเนินการโอนทรัพย์สนิและหนีส้นิทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจสนิเช่ือแบบมหีลกัประกนัทกุ
ประเภท ซึง่รวมถึงการโอนสญัญา สาขาทัง้หมดของบริษัท และบคุลากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว 

ส าหรับมลูคา่การโอนกิจการจะอ้างอิงจากราคายตุิธรรมของทรัพย์สนิท่ีโอน ณ วนัโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตาม
เง่ือนไข PBT ทัง้นี ้มลูคา่การโอนกิจการท่ีเกิดขึน้จริงจะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท าการโอนและทรัพย์สิน/หนีส้ินที่จะ
ท าการโอน  

สิ่งตอบแทน 

หุ้นเพ่ิมทุนของศรีสวสัดิ์ 2014 เท่ากับมลูค่าสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับโอนจากบริษัท โดยก่อนวนัรับโอนกิจการ ศรี
สวสัดิ์ 2014 จะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนอยา่งน้อยให้เทา่กบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที่จะรับโอน โดยบริษัท
จะเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้จ านวน ซึง่ภายหลงัการเพิ่มทนุดงักลา่ว  บริษัทจะถือหุ้นในศรีสวสัดิ์ 2014 
ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด  

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวสัดิ์ 2014 จะเร่ิมด าเนินการภายหลงัจากที่บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT 
จากกลุม่ผู้ขาย 5 ราย ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทได้มาซึ่งอ านาจควบคมุกิจการของ BFIT และบริษัทจะด าเนินการยื่น
ขอจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย  ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน
รอบปีบญัชี 2560 

ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการบางสว่นแล้วเสร็จ บริษัทจะหยดุให้บริการสนิเช่ือใหม ่และจะเปลีย่นช่ือเป็น “บริษัท 
ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)” ที่ด าเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว และจะ
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคับของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถก ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการ
บริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ตามเกณฑ์ Holding โดยมีศรีสวสัดิ์ 2014 ซึง่เป็นผู้ รับโอนธุรกิจสินเช่ือมาด าเนินงานแทนบริษัท 
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ในฐานะบริษัทแกน ทัง้นี ้บริษัทจะด ารงสดัส่วนการถือหุ้นในศรีสวสัดิ์ 2014 มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด (ปัจจุบนับริษัทถือหุ้นในศรีสวสัดิ์ 2014 
ร้อยละ 97) เพ่ือให้ศรีสวสัดิ์ 2014 มีสถานะเป็นบริษัทแกนตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

1.2 การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

หลักการและเหตุผล  

ภายหลงัจากท่ีศรีสวสัดิ์ 2014 รับโอนธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัจากบริษัท ศรีสวสัดิ์ 2014 จะมีลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจสินเช่ือที่คล้ายคลึงกบั BFIT ซึ่งในปัจจุบนัด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือธุรกิจแบบมีหลกัประกัน 
และสินเช่ือสวัสดิการพนักงานแบบไม่มีหลักประกันเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงมีความประสงค์จะ
ด าเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุม่เพื่อให้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจเกิดความ
ชดัเจน มีการแบง่แยกความเสีย่งทางธุรกิจอยา่งเหมาะสม และเพื่อไมใ่ห้มีโครงสร้างทางธุรกิจที่อาจพิจารณาได้
วา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยการปรับโครงสร้างกลุม่ธุรกิจดงักลา่วค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

แผนการปรับโครงสร้าง  

ภายหลงัการโอนกิจการบางสว่นจากบริษัทมายงัศรีสวสัดิ์ 2014 ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยแล้วเสร็จ บริษัทจะด าเนินปรับ
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยภายในกลุม่ โดยมีรายละเอียดที่ส าคญั ดงันี ้ 

ศรีสวัสดิ์ 2014 ซึง่รับโอนธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัจากบริษัท จะบริหารพอร์ตสินเช่ือเดิมจนสิน้สดุสญัญา 
และจะให้บริการสนิเช่ือใหมแ่บบมีหลกัประกนับางประเภท นอกจากนี ้จะมุ่งเน้นการบริหารสาขาและให้บริการ
ตวัแทนสนิเช่ือ (Banking Agent) ซึง่จะให้บริการครอบคลมุตัง้แตก่ารจดัหาสินเช่ือ การตรวจรับใบค าขอและการ
ประเมินคณุสมบตัิของผู้ยื่นค าขอสนิเช่ือเบือ้งต้น รวมถึงการให้บริการจดัเก็บและติดตามหนี ้ 

BFIT จะขยายบริการสนิเช่ือไปยงัสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัในประเภทท่ีไมท่บัซ้อนกบัศรีสวสัดิ์ 2014 และสนิเช่ือ
สว่นบุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน (Personal Loan) โดยสินเช่ือท่ีให้บริการโดยศรีสวสัดิ์ 2014 และ BFIT จะ
แตกต่างกันที่ประเภทหลกัประกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของประเภท
หลักประกันในแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้ นสุดท้ายใน BFIT หลังการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดเป็นหลกั และค านึงถึงภาพรวมของผลการด าเนินงานและการรักษาความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ในเบือ้งต้น บริษัทมี
แผนให้ BFIT ด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทที่ดิน บ้าน อาคารชุด และรถยนต์ 4 ล้อ ในกรณีที่
บริษัทถือหุ้นใน BFIT ได้ระหว่างร้อยละ 36.35 ถึงร้อยละ 60  และหากบริษัทถือหุ้นใน BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 
60 BFIT จะด าเนินสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัทกุประเภท ยกเว้นรถจกัรยานยนต์ 

ทัง้นี ้ BFIT อาจมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายสินเช่ือตามแผนดงักล่าว และจ าเป็นต้องใช้
บริการตวัแทนสินเช่ือของศรีสวสัดิ์ 2014 ในการจดัหาลกูค้าและให้บริการทางการเงิน โดยบริษัทมีนโยบายใน
การก าหนดค่าบริการและค่าธรรมเนียมระหว่างกัน รวมถึงเง่ือนไขให้เป็นไปตามราคาตลาดเสมือนท ากับ
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บุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดเทียบเคียง คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่พิจารณาและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ BFIT จะเร่ิม
ด าเนินการขยายธุรกิจสินเช่ือประเภทอื่นเพิ่มเติมจากที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบลว่งหน้าเพื่อประเมินความพร้อมก่อนให้บริการ  

บจก. เงนิสดทันใจ ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด เดิม
ให้บริการสินเช่ือสว่นบคุคลแบบไม่มีหลกัประกนั (Personal Loan) และสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากบั (Nano Finance) จะคงเหลอืเพียงธุรกิจสินเช่ือ Nano Finance เพื่อไม่ให้เกิดการด าเนินธุรกิจ
ทบัซ้อนกนักบับริษัทอื่นภายในกลุม่  

ส าหรับบริษัทอื่นๆ จะยงัคงด าเนินธุรกิจเดิมตอ่ไป ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจดงักลา่วจะไม่มีการ
โอนพอร์ตสนิเช่ือระหวา่งกนั (นอกจากกรณีการโอนกิจการบางสว่นจากบริษัทมายงัศรีสวสัดิ์ 2014)  

ในกรณีที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 มีมติไม่อนมุตัิให้บริษัทเข้า
ซือ้หุ้นสามญัและท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT จะสง่ผลให้บริษัทยงัคงสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT ที่
ร้อยละ 9.84 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด บริษัทจะยกเลกิการด าเนินการต่างๆ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้าง
กิจการทัง้หมด 

2. โครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 

2.1 โครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ 

กรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัใน BFIT จากกลุม่ผู้ขายและท าค าเสนอ
ซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุรายตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 
2559 หลงัจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนญุาตให้บริษัทเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้สงูสดุถึงร้อยละ 100 ของหุ้นที่
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT รวมทัง้สิน้ไมน้่อยกว่า 72,691,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของ
หุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทอาจมีสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT สงูสดุถึงร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่าย
แล้วทัง้หมดหากผู้ ถือหุ้นท่ีเหลือทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ โดยโครงสร้างกลุม่บริษัทภายหลงัการได้มา
ซึง่หุ้นใน BFIT เพิ่มเติม ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน สามารถแสดงได้
ดงันี ้
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หมายเหต ุ(*) : สดัสว่นการถือหุ้นสดุท้ายใน BFIT ขึน้อยู่กบัผลของการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

2.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัทหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 

การปรับโครงสร้างกิจการจะเกิดขึน้ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้นสามญัใน BFIT ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินภายใต้การ
ก ากบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย จนมีสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือ
จนมีอ านาจควบคมุกิจการของ BFIT โดยบริษัทและ BFIT จะต้องร่วมกนัด าเนินการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุม่ตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมีบริษัทเป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินในรูปแบบ Holding Company ที่
จะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ถือหุ้นในบริษัทลกูจ านวนทัง้สิน้ 8 บริษัท รวมถึง 
บมจ. เงินทนุ  กรุงเทพธนาทร หรือ BFIT ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เช่นกนั  

 โครงสร้างกลุม่บริษัทและการประกอบธุรกิจของแตล่ะบริษัทหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ แสดงได้ดงันี ้

 

หมายเหต ุ(*) : สดัสว่นการถือหุ้นสดุท้ายใน BFIT ขึน้อยู่กบัผลของการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจของแตล่ะบริษัทในกลุม่ สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายช่ือบริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 

การถือหุ้น/1 

บมจ. ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ 

(เดมิช่ือ บมจ. ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979) 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเพียง

อย่างเดียว  

บริษัทแม่ 

บมจ. เงินทนุ กรุงเทพธนาทร  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 บริษัทเงินทนุภายใต้การก ากบัของธปท. 

 ให้บริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนั/2  สินเช่ือส่วน

บคุคลแบบไม่มีหลกัประกนั สินเช่ือ SME 

ร้อยละ 36.35+ 

บจ. ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 2014  ให้บริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนั/2 

 บริหารสาขาของศรีสวสัดิแ์ละจดัเก็บหนี ้

ร้อยละ 100 

บจ. เงินสดทนัใจ  ให้บริการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ

ภายใต้การก ากบั (Nano Finance) 

ร้อยละ 100 

บบส. เอสดบับลิวพี  ซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหาร 

และตดิตามจดัเก็บหนี ้ 

ร้อยละ 90 

บจ. เอสดบับลิวพี เซอร์วสิเซส  ให้บริการท่ีปรึกษาด้านการจดัการระบบสินเช่ือ

รายย่อยและการผ่อนช าระให้ประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

ร้อยละ 90 

บจ. ศรีสวสัดิ ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้  ลงทนุในบริษัทอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ร้อยละ 90 

Srisawad Vietnam LLC.  ให้บริการสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทรถทกุ

ประเภท 

ร้อยละ 90 

บจ. ยไูนเตด็ โคสทอล  ลงทนุ และ/หรือ ร่วมลงทนุในบริษัทท่ีประกอบ

กิจการการให้บริการสินเช่ือรายย่อยใน

ตา่งประเทศ 

ร้อยละ 90 

/1  สดัสว่นการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยบมจ. ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ ตอ่จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
/2  ประเภทหลกัประกนัของ BFIT และศรีสวสัดิจ์ะแตกตา่งกนั เพ่ือไม่ให้เกิดการด าเนินธุรกิจท่ีทบัซ้อนกนั 
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การปรับโครงสร้างกลุม่ธุรกิจดงักลา่ว มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้โครงสร้างการด าเนินงานของแตล่ะบริษัทในกลุม่เกิด
ความชัดเจน แบ่งแยกความเสี่ยงที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ และขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึน้ นอกจากนี ้การขยายธุรกิจสินเช่ือโดย BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นสถาบนัการเงินภายใต้การก ากบั
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสินเช่ือของกลุม่บริษัท เพิ่มความหลากหลาย
ของธุรกิจสินเช่ือที่ให้บริการ เนื่องจาก BFIT เป็นบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลงัในการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน 4 ประเภท ได้แก่ กิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์ กิจการเงินทุนเพื่อการพฒันา กิจการ
เงินทนุเพื่อการจ าหนา่ยและการบริโภค และกิจการเงินทนุเพื่อการเคหะ ซึง่ปัจจบุนับริษัทไมส่ามารถให้บริการได้
ในบางประเภท นอกจากนี ้การขยายธุรกิจสนิเช่ือโดย BFIT ซึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย จะช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือในการให้บริการสินเช่ือของกลุม่บริษัท 
ซึง่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของธุรกิจสนิเช่ือของบริษัทเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต 

ทัง้นี ้ภายหลงัการด าเนินการปรับโครงสร้างกลุม่กิจการตามแผนดงักลา่ว กลุม่บริษัทจะมีลกัษณะเป็นกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินตามหลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีบริษัท (ซึ่งภายหลงัจะ
เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)) เป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นใน
บริษัทลกูจ านวน 8 บริษัท ซึง่ประกอบธุรกิจสนิเช่ือและธุรกิจสนบัสนนุการให้บริการสนิเช่ือ 

แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงนิศรีสวัสดิ์ 

 

หมายเหต ุ(*) : สดัสว่นการถือหุ้นสดุท้ายใน BFIT ขึน้อยู่กบัผลของการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
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3. ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิมจ านวน 
1,000,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อรับโอนธุรกิจบางสว่นจากบริษัทซึ่งจะเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทโฮลดิง้ ที่
ไม่มีการประกอบธุรกิจของตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ข้อมลูโดยสรุปของศรีสวสัดิ์ 2014 แสดงได้ดงันี ้

ช่ือบริษัท : บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั 

วนัจดัตัง้บริษัท : 16 สงิหาคม 2559  

ที่ตัง้บริษัท : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 บี ชัน้ 15 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

วตัถปุระสงค์การจดัตัง้ : เพื่อรองรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท จากนัน้จะด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมี
หลกัประกนั  บริหารสาขาของบริษัท และให้บริการติดตามหนี ้

ทนุจดทะเบียน : ทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

  ทัง้นี ้เพื่อให้การโอนกิจการบางสว่นเป็นไปตามเง่ือนไข PBT ศรีสวสัดิ์ 2014 จะต้อง
มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินสทุธิที่จะรับโอนจากบริษัท ณ วันโอน
กิจการ   

ผู้ ถือหุ้น : ผู้ ถือหุ้นของศรีสวสัดิ์ 2014 มีจ านวน 4 ราย ดงันี ้

  1) บมจ. ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 9,700 หุ้น ร้อยละ 97 
  2) นายฉตัรชยั แก้วบตุตา 100 หุ้น ร้อยละ 1 
  3) นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 100 หุ้น ร้อยละ 1 
  4) นางสาวธิดา แก้วบตุตา 100 หุ้น ร้อยละ 1 

คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของศรีสวสัดิ์ 2014 มีจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

1) นายฉตัรชยั แก้วบตุตา 
2) นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
3) นางสาวธิดา แก้วบตุตา 
4) นายประยงค์ แสนนวล 
5) นายสมยศ เงินด ารง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ 
นางสาวธิดา แก้วบตุตา คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือร่วมกบันายสมยศ เงินด ารง หรือ
นายประยงค์ แสนนวล คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ
บริษัท 
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4. ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการ 

4.1 บริษัทจะด าเนินการจัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่ออนุมตัิรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

4.1.1 การเข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ BFIT เพิ่มเติมจ านวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51
ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วและสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ BFIT และท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลือทัง้หมด
ของ BFIT   

4.1.2 การปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางสว่น และการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้าง
กิจการ  

4.1.3 แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทและศรีสวสัดิ์ 2014 และ/หรือบริษัทอื่นในกลุม่ เพื่อให้บริษัทสามารถก ากบัดแูล
และบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อยตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน กลต.”) พร้อมทัง้เปลี่ยนช่ือบริษัทจาก บมจ. ศรีสวสัดิ์ 
พาวเวอร์ 1979 เป็น บมจ. ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ 

4.2 ภายหลงัได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเข้าท ารายการซือ้หุ้น BFIT เพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม 
จ านวนรวม 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด และท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ของ BFIT ทัง้หมด ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

4.3 การโอนกิจการบางสว่นมายงับริษัทย่อย – บริษัทจะด าเนินการโอนธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัทกุชนิด ซึ่ง
รวมถึงการโอนสญัญา ทรัพย์สนิและหนีส้นิทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงสาขา
ทัง้หมดของบริษัทและบคุลากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจให้กบัศรีสวสัดิ์ 2014 ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 97 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ในราคายตุิธรรมของทรัพย์สนิและหนีส้ินที่จะโอน ณ วนัโอน
กิจการ ทัง้นี ้บริษัทสามารถยื่นขอยกเว้นภาษีที่เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการต่อกรมสรรพากร หากการโอนกิจการ
บางสว่นดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไข PBT 

4.4 การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุม่ – ภายหลงัการโอนกิจการบางสว่นแล้วเสร็จ บริษัท
จะเร่ิมด าเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม เพื่อให้โครงสร้างการด าเนินงานเกิด
ความชดัเจน และขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้ 

4.4.1  บริษัท - จะหยดุให้บริการสนิเช่ือใหม ่เพื่อเปลีย่นสถานะเป็นบริษัทโฮลดิง้ ที่ไม่มีการประกอบธุรกิจของ
ตนเอง โดยจะเข้าลงทนุในบริษัทอื่นเพื่อให้ได้มาซึง่อ านาจในการควบคมุกิจการ 

4.4.2 ศรีสวัสดิ์ 2014 - ภายหลงัการรับโอนธุรกิจสนิเช่ือจากบริษัท ศรีสวสัดิ์ 2014 จะบริหารพอร์ตสนิเช่ือเดิม
จนสิน้สดุสญัญา และให้บริการสินเช่ือใหม่แบบมีหลกัประกนับางประเภท และมุ่งเน้นการบริหารสาขา
และให้บริการตวัแทนสนิเช่ือ (Banking Agent) แก่ BFIT ในการรับและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน
ของใบค าขอและเอกสาร รวมถึงการประเมินคณุสมบตัิผู้ขอสนิเช่ือเบือ้งต้นและการรับช าระค่างวด เป็น
ต้น   
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4.4.3 BFIT - เดิมให้บริการสนิเช่ือธุรกิจและสินเช่ือสวสัดิการพนกังานกองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็นหลกั จะเร่ิม
ขยายธุรกิจสินเช่ือ ซึ่งครอบคลมุสินเช่ือแบบมีหลกัประกันในประเภทท่ีไม่ทบัซ้อนกับศรีสวสัดิ์ 2014 
สนิเช่ือ SME และสนิเช่ือสว่นบคุคลแบบไมม่ีหลกัประกนั (Personal Loan) ผา่นตวัแทนสนิเช่ือ 

4.4.4 เงินสดทันใจ - เดิมด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบั (Personal Loan) และ
สนิเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากบั (Nano Finance) จะคงเหลอืเพียงการให้บริการ
สนิเช่ือประเภท Nano Finance โดยบจ. เงินสดทนัใจจะด าเนินการคืนใบอนญุาตประกอบธุรกิจสินเช่ือ
สว่นบคุคลภายใต้การก ากบัให้กบักระทรวงการคลงัเป็นล าดบัถดัไป 

4.5 การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้ศรีสวสัดิ์ 2014 คาดว่าเร่ิมด าเนินการและแล้วเสร็จได้
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ส่วนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี เพ่ือให้สนิเช่ือเดิมท่ีศรีสวสัดิ์ 2014 ได้รับโอนมาจากบริษัท มีจ านวนลดลงในแต่ละปี
จากการท่ีสญัญาเงินให้กู้ยืมเร่ิมทยอยสิน้สดุสญัญา โดยคาดว่าสญัญาเดิมจะหมดอายลุงจนหมดภายในเวลา 
2-3 ปี นับจากวันรับโอนกิจการบางส่วน ดังนัน้ ในช่วง 2-3 ปีแรก BFIT และศรีสวัสดิ์ 2014 อาจยังมีการ
ให้บริการสินเช่ือประเภทเดียวกันอยู่บางสว่น แต่หลงัจากนัน้บริษัทในกลุม่จะไม่ด าเนินธุรกิจทบัซ้อนกนั ทัง้นี ้
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในกลุม่ จะเป็นการท ารายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามราคาตลาดหรือเสมือน
ท ากบับคุคลภายนอก ในกรณีที่ไมม่ีราคาตลาดเทียบเคียง คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่พิจารณาและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมและสมเหตสุมผลของการท ารายการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกั 

5. การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน 

การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นี ้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนีส้ินที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือแบบมี
หลกัประกนัทกุประเภท ซึง่รวมถึงสาขาทัง้หมดของบริษัท ผู้บริหารและพนกังานจากแผนกต่างๆ ที่เก่ียวข้องมายงัศรี
สวสัดิ์ 2014 ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดภายหลงัการ
เพิ่มทนุเพื่อรับโอนกิจการ บริษัทจะยงัคงก ากบัดแูลรวมถึงเป็นผู้ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของศรีสวสัดิ์ 2014 
ด้วยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารหลกั  ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกับที่เคย
บริหารธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพสงูสุด  

ทัง้นี ้ภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงานของกลุม่บริษัท บริษัทจะ
ยงัคงมีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดย บมจ. ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ซึ่งเดิมคือ บมจ. ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 
1979) จะก ากบัดแูลธุรกิจของบริษัทยอ่ยตา่งๆ ผา่นคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทยอ่ย ซึง่จะเป็นบคุคลที่บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ เสนอแตง่ตัง้ โดยคณุสมบตัิของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยจะเป็นตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยจะยงัคงแนว
ทางการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบตัิของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ
ตา่งๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ด าเนินการขออนมุตัิจากที่ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึง่จะจดั
ขึน้ในวนัที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดที่เก่ียวกับการ
บริหารจดัการตามนโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  



หน้า 13 
 

อนึง่ บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลีย่นโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงานในอนาคต ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ หากมีการเร่ิมด าเนินธุรกิจใหมห่รือมีการปรับเปลีย่นแผนธุรกิจของบริษัท 

6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท  
และผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

6.1 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วน 

การปรับโครงสร้างโดยโอนกิจการบางสว่นให้แก่ ศรีสวสัดิ์ 2014 เพื่อเปลีย่นลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
เป็นบริษัทโฮลดิง้ตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยการโอนทรัพย์สนิและหนีส้นิทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบั
การด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกันทุกประเภทมายงัศรีสวัสดิ์ 2014 จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานรวมของกลุม่บริษัท เน่ืองจากศรีสวสัดิ์ 2014 เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุเพื่อรับโอนกิจการ (ก่อนการโอนกิจการ 
บริษัทถือหุ้นในศรีสวสัดิ์ 2014 ในสดัสว่นร้อยละ 97 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด) ดงันัน้ ฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทหลงัการโอนธุรกิจบางสว่นดงักลา่วจะไมแ่ตกตา่งกบัฐานะทางการ
เงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทก่อนการโอนกิจการ เว้นแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ
การโอนกิจการเพิ่มขึน้ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีอากรในกรณีที่การโอนกิจการบางสว่นในครัง้นีไ้ม่
เป็นไปตามเง่ือนไข PBT การปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางสว่นในครัง้นี ้  

6.2 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจจะมีผลท าให้ธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนับางประเภท และสินเช่ือสว่น
บุคคลแบบไม่มีหลกัประกัน ซึ่งเดิมให้บริการโดยบริษัทและเงินสดทนัใจซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด จะเปลี่ยนไปให้บริการโดย BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทมี
อ านาจควบคมุภายหลงัการได้มาซึง่หุ้นใน BFIT เพิ่มเติมจากการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ โดยบริษัทจะสามารถ
ถือหุ้นใน BFIT ในสดัสว่นสงูสดุได้ที่ร้อยละ 85 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด เนื่องจาก BFIT มีสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งต้องมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ขัน้ต ่าที่
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทคาดว่า การด าเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจดงักล่าว จะไม่ส่งผล
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่ มบริษัทรวมถึงผู้ ถือหุ้ น ด้วย
คณะกรรมการบริษัทเลง็เห็นศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจสินเช่ือจากภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือ และฐานะ
การเงินที่แข็งแกร่งของการเป็นสถาบนัการเงินภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทยของ BFIT อีกทัง้
ใบอนญุาตประกอบกิจการธุรกิจเงินทนุที่ BFIT มีอยู่จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของบริการทางการเงินให้แก่
กลุม่บริษัท ซึ่งจะช่วยให้กลุม่บริษัทสามารถขยายธุรกิจสินเช่ือให้เติบโตได้อย่างยัง่ยืนได้ตามเป้าหมาย และจะ
สง่ผลดีต่อบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะหากในอนาคตภาครัฐพิจารณาก าหนดนโยบายที่เข้มงวดมากขึน้
เพื่อควบคมุผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบนัการเงิน หรือธุรกิจ Non-bank ที่เป็นแหลง่เงินทนุที่ส าคญัของ
ภาคธุรกิจขนาดเล็กและประชาชนรายย่อย ก็อาจส่งผลในทางลบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ดงันัน้ การปรับโครงการสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุม่  จึงถือเป็นการช่วยป้องการความ
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เสี่ยงทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เพื่อรักษาโอกาสและศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจสินเช่ือของบริษัทเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

6.3 ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นี ้กลุม่บริษัทจะมีลกัษณะเป็นกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามข้อก าหนดของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่และประกาศอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะบริษัทในฐานะบริษัทแม่จะต้องท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทอื่นๆ 
ในกลุม่ให้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์ดงักลา่ว โดยบริษัทจะมีหน้าที่เพิ่มเติมในเร่ืองที่ส าคญั ได้แก่ การตัง้ส ารองคา่
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย การประเมินความเพียงพอของระดบัเงินกองทนุและ
สภาพคลอ่งของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน การรายงานนโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุม่ และการก าหนดนโยบาย
การบริหารความเสีย่งภายในด้านตา่งๆ รวมถึงการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น   

ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารได้ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทจัดท าประมาณการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินในช่วง 3 ปีข้างหน้า ทัง้ในระดบั Solo Basis (BFIT) และ Full Consolidation Basis (บริษัททัง้หมดใน
กลุม่) เพื่อประเมินถึงผลกระทบในเบือ้งต้นต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท และคาดว่า
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ข้างต้น จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การขยายธุรกิจของกลุม่บริษัท และยงัช่วยส่งเสริมให้กลุม่
บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีฐานะการเงินท่ีแข็งแรงขึน้และมีความเสีย่งจากการด าเนินงานลดลง 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตัิให้บริษัทด าเนินการปรับ
โครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทจะต้องด าเนินยื่นขออนุญาตต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อจดัตัง้กลุม่ธุรกิจการเงินทนัทีหากบริษัทเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือจนมีอ านาจควบคมุกิจการ  โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนดงักลา่วมีความ
เหมาะสม และเป็นการด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องเมื่อบริษัทได้มาซึ่ง
อ านาจในการควบคมุสถาบนัการเงินภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้การปรับโครงสร้าง
การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทตามแผนการจดัตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะช่วยให้โครงสร้างการด าเนินงานของ
กลุม่บริษัทเกิดความชดัเจน ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัท 

- ไมม่ี -  

 

  



หน้า 15 
 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

 นายประยงค์ แสนนวล นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
 กรรมการ กรรมการ 

 


