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 วนัท่ี  10  กมุภาพนัธ์  2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีสง่มาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
  2. สารสนเทศการเข้าซือ้หุ้นสามญัและการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด 
   ของบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
  3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
  4. สารสนเทศการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจการเงิน 
  5. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  6. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน 
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
  8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ 
  9. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  10. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
  11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
 
 เน่ืองด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) มีมตใิห้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 
เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 บริษัทได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้อง 
และได้น าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว มี
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จัดท าขึน้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 พิจารณารับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

ทัง้นี ้เนื่องจากวาระท่ี 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตั ิเร่ืองตามวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 5 
จะถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจะถือวา่เร่ืองอื่นๆ ที่ได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนั
ยกเลกิ และจะไมม่กีารพิจารณาในวาระอื่นๆ ตอ่ไป โดยจะถือวา่การพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที ่
2 ถึงวาระท่ี 5 ไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเข้าซือ้หุ้นสามัญและการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพ 
ธนาทร จ ากัด (มหาชน) (BFIT) เพื่อครอบง ากิจการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามที่บริษัทได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน)  (BFIT) ในสดัสว่นร้อยละ 9.84 ของ
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด และบริษัทได้ยื่นขออนญุาตถือหุ้นในสถาบนัการเงินเกินร้อยละ 10 จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเข้าถือหุ้นเพิ่มเติมในสดัสว่นที่ท าให้บริษัทสามารถเข้าร่วมก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ที่ส าคญัของ 
BFITได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมตัิให้บริษัทสามารถเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้ถึงร้อยละ 100 ของหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 จึงได้มีมติอนมุตัิให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้น
สามญัและท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  (“ประกาศการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) ตามรายละเอียดที่เคยได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 
2559 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้มีการ
เพิ่มเติมรายละเอียดบางประการในการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัและการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ 
BFIT โดยรายละเอียดของรายการมีดงันี ้

1) การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BFIT เพิ่มเติมจ านวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของ BFIT จากผู้ ขายจ านวน 5 ราย (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
ประกอบด้วย นางสาวกนกนชุ ชลวานิช นายสมยศ วินิจฉยักลุ นางพิรดา อินทามระ และนายธนิตย์ เศรษฐีกุล 
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ซึ่งถือหุ้นรวมจ านวน 33,391,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท และนางสาวนริศรา กิจพิพิธ ซึ่งถือหุ้นรวม
จ านวน 19,620,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 511.49 ล้านบาท โดยนางสาว
นริศรา กิจพิพิธ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รวบรวมหุ้นให้แก่บริษัทตามบนัทกึข้อตกลงระหวา่งนางสาวนริศรา กิจ
พิพิธและบริษัท ลงวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559  

2) การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT เนื่องจากภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายเมื่อนบั
รวมกับหุ้น BFIT ที่บริษัทถืออยู่ก่อนหน้าจ านวน 19,680,000 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT รวมทัง้สิน้ 
72,691,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของ BFIT 
ในสดัสว่นที่ข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ดงันัน้ ภายหลงัจากที่บริษัทเข้าซือ้หุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขายแล้ว บริษัทจึงมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่จะต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT โดยบริษัทจะท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัส่วนที่เหลือทัง้หมด
จ านวน 127,309,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.65 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของ BFIT ในราคาเสนอซือ้
หุ้นละไมเ่กิน 11.42 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท่ีใช้ในการท าค าเสนอซือ้ทัง้สิน้ประมาณ 1,453.87 ล้านบาท 

การท ารายการซือ้หุ้นจากกลุม่ผู้ขาย จะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อเง่ือนไขในการท ารายการเสร็จสิน้ลงซึ่งได้แก่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นของ BFIT และท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดใน BFIT ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น BFIT จากกลุม่ผู้ขาย ทัง้นี ้บริษัทคาดวา่จะด าเนินการซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม
ได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 และจะเร่ิมด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT ในระหว่าง
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 

การท ารายการซือ้หุ้นจากกลุม่ผู้ขาย และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT มีขนาดของรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ ถือหุ้นของ BFIT ทุกรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด เท่ากบัร้อยละ 30.71 
ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ ซึ่งเมื่อค านวณรวมกบัรายการได้มาซึ่งหุ้นใน BFIT ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ได้แก่ 
รายการได้มาซึง่หุ้น BFIT จ านวน 19,680,000 หุ้น คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 157.72 ล้านบาท (ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมลู
ต่อนกัลงทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2559) จะท าให้มีขนาดรายการรวม
เท่ากบัร้อยละ 34.72 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ ซึ่งสงูกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 จดัเป็นรายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่นัยส าคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการได้มา/จ าหน่ายไป”) บริษัท
จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจัดส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้น
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ภายใน 21 วันนับแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ สารสนเทศการเข้าท ารายการดังกล่าวมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

อนึง่ การเข้าท ารายการได้มาซึง่หุ้นใน BFIT และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT ดงักลา่ว เข้าข่ายเป็น
การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่จดัประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้กิจการของ BFIT โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ดงันัน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 จึงได้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 8 
มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการ นอกจากนี ้แม้วา่ขนาดรายการเข้าซือ้หุ้น BFIT จะไมถ่ึงเกณฑ์ที่
บริษัทจะต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดงักลา่วก็ตาม แต่เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมี
ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจที่เพียงพอในการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในครัง้
เดียวกนัจึงได้มีมติแต่งตัง้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าท า
รายการดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามเกณฑ์ของประกาศรายการได้มา/จ าหนา่ยไป โดยรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนีต้ามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการท ารายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัและการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน BFIT ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

นอกจากนี ้เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตวั เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิให้กรรมการผู้จดัการ 
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ เจรจา ท าความตกลง ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เง่ือนไขและด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นในการเข้าซือ้หุ้น การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT และ/หรือ การ
เจรจา การลงนามในสญัญา บนัทกึข้อตกลง และเอกสารตา่งๆ รวมถึงการติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง อาทิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจน ด าเนินการต่างๆ ภายใต้กรอบและหลกัการที่คณะกรรมการก าหนดตามที่จ าเป็นและ
สมควรโดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล สอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกิจของ
บริษัท และมีราคาที่เหมาะสม โดยเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าร่วมก าหนดนโยบายทาง
ธุรกิจที่ส าคญัของ BFIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัท เพิ่มความแข็งแกร่งทาง
การเงินและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นในอนาคต จึงเห็นสมควร
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เสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  พิจารณาอนุมตัิให้เข้าซือ้หุ้นสามญัและท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ BFIT  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน (ในวาระนี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีซึง่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์  พาวเวอร์ 
2014 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามที่เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้รับหนงัสืออนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถเข้าถือหุ้นใน 
BFIT ได้ถึงร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด โดยมีเง่ือนไขก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยทนัที หากบริษัทสามารถถือหุ้นใน BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดหรือจนมีอ านาจควบคมุกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 54 แห่งพรบ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน
และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 6/2553 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
Supervision) ดงันัน้ ภายหลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการตามวาระที่ 2 และบริษัทได้เข้าซือ้
หุ้นสามญัและท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BFIT แล้วเสร็จ บริษัทและ BFIT จะร่วมกนัขออนญุาตธนาคาร
แห่งประเทศไทยจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินในรูปแบบ Holding Company โดยการปรับโครงสร้างกิจการดงักลา่ว 
จะประกอบด้วยการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) การโอนธุรกิจบางส่วนมายงับริษัทย่อย 

บริษัทจะด าเนินการโอนกิจการบางส่วน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกันทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการโอน
สญัญา ทรัพย์สนิและหนีส้นิทัง้หมดที่เก่ียวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงสาขาทัง้หมดของ
บริษัทและบคุลากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ (“การโอนกิจการบางส่วน”) ให้กบับริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 
2014 จ ากดั (“ศรีสวัสดิ์  2014”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 97 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด) เพื่อเปลีย่นลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิง้ที่ไม่มีการประกอบธุรกิจของตนเอง 
(Non-Operating Holding Company) ที่จะด าเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้ นเพื่อการมีอ านาจควบคมุในกิจการ
อื่นเพียงอยา่งเดียว โดยจะเร่ิมด าเนินการภายหลงัจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจ
การเงิน และบริษัทคาดวา่จะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในรอบปีบญัชี 2560 

อนึง่ การโอนกิจการบางสว่นให้กบั ศรีสวสัดิ์ 2014 ดงักลา่วถือเป็นการโอนกิจการบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บริษัท
อื่นตามนยัของมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว และจะต้อง
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ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ดี 
รายการดงักล่าวเป็นการเข้าท ารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในศรีสวสัดิ์ 
2014 ในสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 90) จึงเป็นรายการท่ีได้รับยกเว้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์เร่ืองรายการที่เก่ียว
โยงกนั และเนื่องจากเป็นการโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็น
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการได้มาจ าหนา่ยไปฯ เช่นเดียวกนั  

ทัง้นี ้ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนข้างต้น บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ตามเกณฑ์ Holding โดยมีศรีสวสัดิ์ 2014 ซึ่งเป็นผู้ รับโอนธุรกิจสินเช่ือมา
ด าเนินงานแทนบริษัทในฐานะบริษัทแกน ทัง้นี ้บริษัทจะด ารงสดัสว่นการถือหุ้นในศรีสวสัดิ์ 2014 มากกว่าร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือให้ศรีสวสัดิ์ 2014 มีสถานะเป็นบริษัทแกนตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2) การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

ภายหลงัการโอนกิจการบางสว่นจากบริษัทมายงัศรีสวสัดิ์ 2014 แล้วเสร็จ บริษัทจะด าเนินการปรับโครงสร้าง
การด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยภายในกลุม่ โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัตามแผนเบือ้งต้น ดงันี ้ 

ศรีสวัสดิ์ 2014 จะบริหารพอร์ตสินเช่ือเดิมจนสิน้สดุสญัญา และให้บริการสินเช่ือใหม่แบบมีหลกัประกนับาง
ประเภท นอกจากนี ้จะมุง่เน้นการบริหารสาขาและให้บริการตวัแทนสนิเช่ือ (Banking Agent)   

BFIT จะขยายบริการสินเช่ือไปยงัสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัในประเภทท่ีไม่ทบัซ้อนกนักบัศรีสวสัดิ์ 2014 และ
สนิเช่ือสว่นบคุคลแบบไมม่ีหลกัประกนั (Personal Loan) โดยสินเช่ือท่ีให้บริการโดยศรีสวสัดิ์ 2014 และ BFIT 
จะแตกต่างกนัที่ประเภทหลกัประกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของประเภท
หลกัประกนัในแต่ละบริษัท ทัง้นี ้ในการขยายสินเช่ือของ BFIT จะใช้บริการตวัแทนสินเช่ือของศรีสวสัดิ์ 2014 
โดยมีนโยบายในการคิดคา่บริการและคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนั รวมถึงเง่ือนไขให้เป็นไปตามราคาตลาดเสมือน
ท ากบับคุคลภายนอก ในกรณีที่ไมม่ีราคาตลาดเทียบเคียง คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่พิจารณาและ
ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลของการท ารายการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ BFIT จะเร่ิม
ด าเนินการขยายธุรกิจสินเช่ือประเภทอื่นเพิ่มเติมจากที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบนั จะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบลว่งหน้าเพื่อประเมินความพร้อมก่อนให้บริการ  

บจก. เงนิสดทันใจ ซึง่เดิมให้บริการสนิเช่ือสว่นบคุคลแบบไมม่ีหลกัประกนั (Personal Loan) และสนิเช่ือราย
ย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากบั (Nano Finance) จะคงเหลือเพียงธุรกิจสินเช่ือ Nano Finance 
เพื่อไมใ่ห้เกิดการด าเนินธุรกิจทบัซ้อนกนักบับริษัทอื่นภายในกลุม่  
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ส าหรับบริษัทอื่นๆ จะยงัคงด าเนินธุรกิจเดิมต่อไป ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจดงักลา่วจะไม่มี
การโอนพอร์ตสนิเช่ือระหวา่งกนั (นอกจากกรณีการโอนกิจการบางสว่นจากบริษัทมายงัศรีสวสัดิ์ 2014)  

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้ศรีสวสัดิ์ 2014 คาดว่าเร่ิมด าเนินการและแล้วเสร็จได้
ภายในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 ส่วนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี เพ่ือให้สนิเช่ือเดิมท่ีศรีสวสัดิ์ 2014 ได้รับโอนมาจากบริษัท มีจ านวนลดลงในแตล่ะปี
จากการท่ีสญัญาเงินให้กู้ยืมเร่ิมทยอยสิน้สดุสญัญา โดยคาดวา่สญัญาเดิมจะหมดอายลุงจนหมดภายในเวลา 
2-3 ปี นบัจากวนัรับโอนกิจการบางสว่น ดงันัน้ ในช่วง 2-3 ปีแรก BFIT และศรีสวสัดิ์ 2014 อาจยงัมีการ
ให้บริการสนิเช่ือประเภทเดียวกนัอยูบ่างสว่น แตห่ลงัจากนัน้บริษัทในกลุม่จะไมด่ าเนินธุรกิจทบัซ้อนกนั 

รายละเอียดของการโอนกิจการบางสว่น และการปรับโครงสร้างการประกอบธุ รกิจภายในกลุม่บริษัท ปรากฏตาม
สารสนเทศการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตวั ให้กรรมการผู้ จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผู้ เจรจา ท าความตกลง ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเง่ือนไขและด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น
ในการโอนขายกิจการบางสว่น รวมทัง้การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุม่ การลงนามในสญัญา บนัทึก
ข้อตกลง และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง อาทิ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจน ด าเนินการตา่งๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ แผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้กบั ศรีสวสัดิ์ 2014 ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ย มีความเหมาะสม และเป็นการด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องเมื่อ
บริษัทได้มาซึ่งอ านาจในการควบคมุสถาบนัการเงินภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้การ
ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท จะช่วยให้โครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเกิดความ
ชดัเจน ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 พิจารณาอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างกิจการดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

  



 บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ. 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

สบืเนื่องจาก การปรับโครงสร้างธุรกิจ และเปลี่ยนลกัษณะธรุกิจ จึงต้องเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ตราประทบั และการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ทัง้นี ้ที่
ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติแก้ไขช่ือบริษัท ตราประทบั และหนงัสือ
บริคณห์สนธิในเร่ืองช่ือบริษัท จากเดิมที่มติคณะกรรมการครัง้ที่ 14/2559 เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้อนมุตัิไว้ 
โดยภายหลงัการแก้ไขดงักลา่ว ช่ือบริษัท ตราประทบั หนงัสือบริคณห์สนธิในเร่ืองช่ือบริษัทที่ประสงค์จะแก้ไขจะมี
รายละเอียดดงันี ้

ช่ือภาษาไทย  : บริษัท ศรีสวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ : Srisawad Corporation Public Company Limited 

ทัง้นี ้คณะท างานอยูร่ะหวา่งการออกแบบและจดัท าตราประทบัใหมข่องบริษัท 

นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เป็นดงันี ้

ข้อ 1.  ช่ือบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  และมีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า Srisawad  
Corporation Public Company Limited 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท และการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนภายใต้ข้อจ ากดัของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระส าคญัของการแก้ไข
ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกับหน่วยงานราชการ และ
หนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท 
ตราประทบั และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท 
ตามรายละเอียดข้างต้น 



 บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก
เสยีง โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ข้อบงัคบันี ้เรียกวา่ “ข้อบงัคบั บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถึง บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

และเสนอให้เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูล การบริหารจดัการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5. 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน
ภายใต้ข้อจ ากดัของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระส าคญัของการแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสยีง โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

  



 บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยั
ตา่งๆ (ถ้ามี)ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560   
ในวนัท่ี  19  มกราคม 2560  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี  20  มกราคม  2560 ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และออกเสยีงลงคะแนน
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นดงักลา่ว 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั ซึ่งบริษัทฯจะเปิดรับ
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 9   หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมครัง้นี ้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนีใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ยื่นเพื่อ
ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  ฉบบันีพ้ร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

   

 (นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 
 ประธานกรรมการ 

 

เลขานกุารบริษัท 
โทร 0 2693 5555 ตอ่ 851 

http://www.meebaanmeerod.com/

