
 

 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
ในการโอนกิจการบางส่วนมายงับริษทัย่อยของบริษทั ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 

 

ตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 
มนีาคม 2560 ได้มมีตอินุมตัแิผนการปรบัโครงสรา้งกจิการ ซึง่ประกอบดว้ย การโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัของ
บรษิทัมายงับรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั (“ศรีสวสัด์ิ 2014”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เพื่อเปลีย่นการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัเป็นบรษิัททีด่ าเนินธุรกจิโดยการเขา้ถือหุ้นเพื่อการมอี านาจควบคุมในกจิการอื่นเพยีงอย่างเดยีว (Non-Operating 
Holding company) ตามแผนการจัดตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม 
(Consolidated Supervision) ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าถือหุ้นในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด 
(มหาชน) เกนิรอ้ยละ 10 ทีอ่นุญาตโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกจิภายในกลุ่ม
บรษิทั เพื่อใหโ้ครงสรา้งการด าเนินงานเกดิความชดัเจน ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสรา้งโอกาสในการขยาย
ธุรกิจสนิเชื่อเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นผูก้ าหนด แกไ้ข เปลีย่นแปลงรายละเอยีดเงื่อนไข รวมถงึด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็น
และสมควรในการปรบัโครงสรา้งกจิการดงักล่าวเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั  

เน่ืองจากคณะกรรมการไดพ้จิารณาขอ้เทจ็จรงิต่างๆ รวมถงึเพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกจิการเป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืบท
บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการปรบัโครงสรา้ง
กจิการ หรอืท าใหก้ารปรบัโครงสรา้งกจิการเกดิขอ้ขดัขอ้ง หรอืเกดิภาระและค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่มากขึน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทัครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2560 จงึไดพ้จิารณารายละเอยีดของแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการในส่วนของ
การโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัมายงัศรสีวสัดิ ์2014 รวมถงึพจิารณาเงนิทุนทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นศรสีวสัดิ ์2014 เพื่อ
รองรบัการโอนธุรกจิตามขอ้ก าหนดของหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการโอนกจิการบางส่วนใหแ้ก่กนัของบรษิทัมหาชน
จ ากดั หรอืบรษิทัจ ากดั เพื่อการยกเวน้รษัฎากร รวมถงึประกาศอื่นๆ ที่ เกีย่วขอ้งของกรมสรรพากร (Partial Business 
Transfer หรอื “PBT” ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่า "การโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร") โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั และมมีตเิหน็ควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 
ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่22 มถุินายน 2560 เพื่อให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนและวธิกีารปรบั
โครงสรา้งกจิการในสว่นของการโอนกจิการบางสว่นมายงับรษิทัย่อย ดงันี้  

1. การปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนธรุกิจบางส่วนมายงัศรีสวสัด์ิ 2014 

ภายใต้แผนการจดัตัง้กลุ่มธุรกจิทางการเงนิตามที่บรษิัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ( “ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2560 นัน้ บรษิทัจะด าเนินการโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัทุกชนิด ซึง่
รวมถึงการโอนสญัญา ทรพัย์สนิและหนี้สนิทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งและที่ใช้ในการประกอบธุรกจิดงักล่าว รวมถึงสาขา
ทัง้หมดของบรษิทัและบุคลากรทีจ่ าเป็นในการด าเนินธุรกจิ มายงัศรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัถอืหุน้ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 97 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด เพื่อเปลีย่นการประกอบธุรกจิของบรษิทัเป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิโดย
การเขา้ถือหุน้เพื่อการมอี านาจควบคุมในกจิการอื่นเพยีงอย่างเดยีว (Non-Operating Holding company) โดยที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัแิผนการปรบัโครงสรา้งกจิการในส่วน
ของการโอนกจิการบางสว่นไว ้ดงันี้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 



 

 
 

แผนการปรบัโครงสรา้งกิจการ-เดิม 

 บรษิัทจะด าเนินการโอนธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัทุกชนิด ซ่ึงรวมถึงการโอนสญัญา ทรพัยสิ์น
และหน้ีสินทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องและท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึงสาขาทัง้หมดของบริษทั
และบุคลากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินธรุกิจ มายงัศรีสวสัด์ิ 2014 ซึง่เป็นบรษิทัย่อย โดยบรษิทัคาดว่าการ
โอนธุรกิจดังกล่าวจะกระท าในคราวเดียวและเป็นไปตามเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้
หลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

อย่างไรกต็าม บรษิัทประสงคท์ี่จะเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนและวธิกีารปรบัโครงสร้างกจิการในส่วนของการโอนกจิการ
บางส่วน ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัไิวข้้างต้น ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืบทบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
และสอดคลอ้งกบัสภาพธุรกจิและสภาพคล่องของบรษิทั รวมถงึเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทัเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล ะผู้ถือหุ้น โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

แผนการปรบัโครงสรา้งกิจการ-ใหม ่

 บรษิทัจะโอนขายลกูหน้ีสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภทสญัญาเงนิใหกู้ย้มืใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014   

 ภายหลงัการโอนขายลูกหน้ีประเภทสญัญาเงนิใหกู้ย้มืใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014 บรษิทัจะโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมี
หลกัประกนัส่วนทีเ่หลอื ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้สนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภทสญัญาเช่าซื้อ พรอ้มดว้ย
ทรพัยส์นิและหนี้สนิอื่นที่เกีย่วขอ้งทีส่ามารถโอนไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎเกณฑห์รอืบทบงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึง
สาขาทัง้หมดของบรษิัทและบุคลากรทีจ่ าเป็นในการด าเนินธุรกจิดงักล่าวให้แก่ศรสีวสัดิ ์2014 ตามเงื่อนไข 
การโอนกจิการบางสว่นภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

 
อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่เีหตุการณ์ทีอ่าจกระทบต่อแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทั หรอืมกีารเปลีย่นแปลงที่
จ าเป็นอื่นๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จ ัดการ คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จ ัดการหรือ
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ด าเนินการทบทวนปรบัเปลีย่นแผนการ และ/หรอื ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกจิการ
ตามทีเ่หน็สมควร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ทีอ่าจจะกระทบกบัการด าเนินการ
ปรบัโครงสรา้งของกจิการ หรอืเพื่อใหก้ารด าเนินการปรบัโครงสรา้งของกจิการมคีวามคล่องตวั โดยค านึงถงึประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีบ่รษิทัจะโอนมายงัศรสีวสัดิ ์2014 มมีูลค่าทางบญัชปีระมาณ 14,109 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งประมาณ 18,487 ลา้นบาท และหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งประมาณ 4,378 ลา้น
บาท ทัง้นี้ เนื่องจากการโอนขายลูกหนี้สนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภทสญัญาเงนิใหกู้ย้มื ซึง่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2560 มจี านวนประมาณ 13,082 ลา้นบาท ถอืเป็นการขายหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิตามประมวลรษัฎากร บรษิทัคาดว่า
จะมภีาระภาษทีีเ่กีย่วขอ้งเกดิขึน้ประมาณ 4 ลา้นบาท 



 

 
 

ส าหรบัการโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัสว่นทีเ่หลอื ซึง่ไดแ้ก่ ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ ทรพัยส์นิและหนี้สนิอื่นที่
เกีย่วขอ้งทีส่ามารถโอนไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎเกณฑห์รอืบทบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึสาขาทัง้หมดและบุคคลากรทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินธุรกจิ คาดว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกจิการบางสว่นภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร ซึง่จะไม่
มคี่าใชจ้่ายทางภาษเีกดิขึน้ (เวน้แต่ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหากมกี าไรจากการโอน) โดยมลูค่าการโอนกจิการสว่นทีเ่หลอื
จะเท่ากบัราคายุตธิรรมของทรพัย์สนิสุทธทิีโ่อน ณ วนัโอนกจิการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นราคาประมาณ 1,027 ลา้นบาท 
(อ้างองิจากงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิัท ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 ประกอบด้วย สนิทรพัย์ที่จะท าการโอน
ประมาณ 5,405 ลา้นบาท และหนี้สนิที่เกี่ยวขอ้งประมาณ 4,378 ลา้นบาท) อย่างไรกต็าม มูลค่าการโอนกจิการที่
เกดิขึน้จรงิจะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาทีท่ าการโอนและมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิและหนี้สนิ ณ วนัทีท่ าการโอนธุรกจิ โดย
ก่อนวนัรบัโอนกจิการ ศรสีวสัดิ ์2014 จะตอ้งด าเนินการเพิม่ทุนช าระแลว้อย่างน้อยใหเ้ท่ากบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่ะ
รบัโอนจากบรษิทั โดยบรษิทัจะเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้จ านวน ซึง่ภายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้ บรษิทั
จะถอืหุน้ในศรสีวสัดิ ์2014 ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

การด าเนินธรุกิจของบริษทัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการแลว้เสรจ็ บรษิทัจะหยุดใหบ้รกิารสนิเชื่อใหม่ และจะเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั ศรสีวสัดิ ์
คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)” ทีด่ าเนินธุรกจิโดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเพยีงอย่างเดยีว โดยบรษิทัจะยงัคงสถานะ
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามเกณฑข์องบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ (Holding Company) 
โดยมศีรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นผูร้บัโอนธุรกจิสนิเชื่อมาด าเนินงานแทนบรษิทัในฐานะบรษิทัแกน ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัของบรษิัท เพื่อให้บรษิัทสามารถก ากบัดูแลและบรหิารจดัการกจิการบรษิัทย่อยเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจะด ารงสดัส่วนการถือหุน้ในศรสีวสัดิ ์2014 มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนช าระ
แลว้ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีก่ฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เพื่อใหศ้รสีวสัดิ ์2014 มสีถานะเป็นบรษิทัแกนตามหลกัเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

การปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางส่วนใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014 เป็นการปรบัโครงสรา้งกจิการภายในกลุ่ม
บริษัท จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยส าคญัต่อทรพัย์สนิรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดงักล่าวไม่ถือเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัต้องปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัขิองบริษทัจดทะเบยีนในการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ได้รบั
ยกเวน้การปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัขิองบรษิทั
จดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เน่ืองจากศรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นผูร้บัโอน
กจิการ มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 97 โดยมคีรอบครวัแกว้บุตตาถอืหุน้ส่วนทีเ่หลอือกี
รอ้ยละ 3 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

อย่างไรกด็ ีการโอนกจิการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่
บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ที่



 

 
 

ประชุมผูถ้อืหุ้นไดม้มีตอินุมตัใินเรื่องดงักล่าวในทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2560 
ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงวธิกีารและขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกจิการ
ดงักล่าว บรษิทัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะปฏบิตัติามขัน้ตอนการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้หนึ่ง โดยก าหนด
คะแนนเสยีงอนุมตัไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ ์2014 ตามแผนการปรบัโครงสร้างกิจการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะเริ่ม
ด าเนินการภายหลงัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนและวธิกีารปรบัโครงสรา้งกจิการในส่วน
ของการโอนกจิการบางสว่นดงักล่าว  

 
2. ข้อมูลของบริษทัย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อรบัโอนกิจการบางส่วนจากบริษทั 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ านวน 
1,000,000 บาท โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อรบัโอนธุรกจิบางส่วนจากบรษิัทซึ่งมแีผนจะเปลี่ยนสถานะเป็นบรษิทัที่
ด าเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอ านาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว  (Non-Operating Holding 
Company) เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบ
รวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ขอ้มลูโดยสรุปของศรสีวสัดิ ์2014 แสดงไดด้งันี้ 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั 

วนัจดัตัง้บรษิทั : 16 สงิหาคม 2559  

ทีต่ัง้บรษิทั : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 บ ีชัน้ 15 ถนนพระราม 9 แขวง
หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

วตัถุประสงคก์ารจดัตัง้ : เพื่อรองรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท จากนัน้จะด าเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมี
หลกัประกนั  บรหิารสาขาของบรษิทั และใหบ้รกิารตดิตามหนี้ 

ทุนจดทะเบยีน : ทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

  ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารโอนกจิการบางสว่นเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกจิการบางส่วนภายใต้
หลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร ศรสีวสัดิ ์2014 จะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ามลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธทิีจ่ะรบัโอนจากบรษิทั ณ วนัโอนกจิการ โดยบรษิทัคาดว่าราคาโอนขาย
กจิการสว่นทีเ่หลอืจะเป็นราคาประมาณ 1,027 ลา้นบาท (อา้งองิจากงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560)   

ผูถ้อืหุน้ : ผูถ้อืหุน้ของศรสีวสัดิ ์2014 มจี านวน 4 ราย ดงันี้ 

  1) บมจ. ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 9,700 หุน้ รอ้ยละ 97 
  2) นายฉตัรชยั แกว้บุตตา 100 หุน้ รอ้ยละ 1 
  3) นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา 100 หุน้ รอ้ยละ 1 



 

 
 

  4) นางสาวธดิา แกว้บุตตา 100 หุน้ รอ้ยละ 1 

คณะกรรมการบรษิทั : คณะกรรมการของศรสีวสัดิ ์2014 มจี านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

1) นายฉตัรชยั แกว้บุตตา 
2) นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา 
3) นางสาวธดิา แกว้บุตตา 
4) นายประยงค ์แสนนวล 
5) นายสมยศ เงนิด ารง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ 
นางสาวธดิา แก้วบุตตา คนใดคนหนึ่ง ลงลายมอืชื่อร่วมกบันายสมยศ เงนิด ารง หรอื
นายประยงค ์แสนนวล คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 
3. ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

3.1 บรษิทัจะจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 ในวนัที ่22 มถุินายน 2560 เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตักิารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนและวธิกีารปรบัโครงสร้างกจิการในส่วนของการโอนกจิการบางส่วนจากบรษิัท
มายงัศรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 97 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

3.2 ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ศรสีวสัดิ ์2014 จะด าเนินการเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการโอนธุรกจิ 
โดยบรษิทัจะโอนขายลกูหน้ีสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภทสญัญาเงนิใหกู้ย้มืใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014 

3.3 บริษัทจะด าเนินการโอนธุรกิจสนิเชื่อแบบมีหลกัประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้สนิเชื่อแบบมี
หลกัประกนัประเภทสญัญาเช่าซือ้ พรอ้มดว้ยทรพัยส์นิและหนี้สนิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถโอนไดไ้ดโ้ดยไม่ขดัต่อ
กฎเกณฑ์หรือบทบงัคบัที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาทัง้หมดของบริษัทและบุคลากรที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว ในราคายุตธิรรมของทรพัยส์นิและหนี้สนิ ณ วนัโอนกจิการ ซึง่คาดว่าจะเป็นราคาประมาณ 1,027 ลา้น
บาท (อ้างองิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560) ทัง้นี้ บรษิทัสามารถยื่นขอ
ยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกบัการโอนธุรกจิส่วนที่เหลือดงักล่าวต่อกรมสรรพากร หากการโอนธุรกจิเป็นไปตาม
เงื่อนไขการโอนกจิการบางสว่นภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

3.4 ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางส่วนใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014 แลว้เสรจ็ บรษิทัจะเปลีย่น
ลกัษณะการประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัโฮลดิง้ ซึง่จะด าเนินธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิัทอื่นเพยีงอย่างเดยีว 

3.5 การปรบัโครงสรา้งกจิการในส่วนของการโอนกจิการบางส่วนไปยงัศรสีวสัดิ ์2014 คาดว่าจะเริม่ด าเนินการและ
แลว้เสรจ็ภายในรอบระยะเวลาบญัช ี2560 

3.6 ภายหลงัการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวสัดิ ์2014 แล้วเสร็จ บริษัทจะเริ่มด าเนินการปรบัโครงสร้างการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัภายในกลุ่ม เพื่อใหโ้ครงสรา้งการด าเนินงานเกดิความชดัเจนและขจดัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อไป  

อย่างไรกด็ ีในกรณีที่มเีหตุการณ์ทีอ่าจกระทบต่อแผนการปรบัโครงสรา้งของบรษิทั หรอืแผนการปรบัโครงสรา้งการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัภายในกลุ่ม หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็นอื่นๆ บรษิทัอาจมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ 



 

 
 

คณะกรรมการ หรอื บุคคลที่กรรมการผู้จดัการหรอืคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ด าเนินการทบทวนปรบัเปลี่ยน
แผนการ และ/หรอื ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกจิการ และ/หรอื การปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกจิของบรษิทัภายใน
กลุ่ม ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกบัการ
ด าเนินการปรบัโครงสรา้งของกจิการหรอืการปรบัโครงสร้างการประกอบธุรกจิของบรษิัทภายในกลุ่ม และเพื่อใหก้าร
ด าเนินการปรบัโครงสรา้งของกจิการและการปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกจิของบรษิทัภายในกลุ่มมคีวามคล่องตวั 
โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  

4. การก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงาน 

การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นี้ จะมีการโอนทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อแบบมี
หลกัประกนัทุกประเภท ซึง่รวมถงึสาขาทัง้หมดของบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานจากแผนกต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมายงัศรี
สวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัจะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิม่
ทุนเพื่อรบัโอนกจิการ โดยบรษิทัจะยงัคงก ากบัดูแลรวมถงึเป็นผูก้ าหนดนโยบายการด าเนินธุรกจิของศรสีวสัดิ ์2014 
ด้วยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารหลัก ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกับที่เคย
บรหิารธุรกจิของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิจะเป็นไปดว้ยความต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพสงูสุด  

ทัง้นี้ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการ โครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการและการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทั บรษิทัจะ
ยงัคงมคีณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดมิ โดย บมจ. ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ (ซึ่งเดมิคอื บมจ. ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์
1979) จะก ากบัดแูลธุรกจิของบรษิทัย่อยต่างๆ ผ่านคณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ของบรษิทัย่อย ซึง่จะเป็นบุคคลทีบ่รษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นผูเ้สนอแต่งตัง้ โดยคุณสมบตัขิองคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบรษิัทย่อยจะเป็นตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยจะยงัคงแนวทางการบรหิารธุรกจิด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏบิตัขิองการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึกฎเกณฑห์รอืกฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อนึ่ง บรษิัทอาจพจิารณาปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการและการบรหิารงานในอนาคต ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ หากมกีารเริม่ด าเนินธุรกจิใหม่หรอืมกีารปรบัเปลีย่นแผนธุรกจิของบรษิทั 

5. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการปรบัโครงสรา้งกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 

การปรบัโครงสรา้งกจิการเพื่อเปลีย่นลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัเป็นบรษิทัที่ด าเนินธุรกจิโดยการเขา้ถอืหุน้
เพื่อการมอี านาจควบคุมในกจิการอื่นเพยีงอย่างเดยีว (Non-Operating Holding Company) ตามแผนการจดัตัง้กลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากศรี
สวสัดิ ์2014 เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัจะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิม่ทุน
เพื่อรบัโอนกจิการ (ก่อนการโอนกจิการ บรษิัทถือหุน้ในศรสีวสัดิ ์2014 ในสดัส่วนร้อยละ 97 ของหุ้นทีช่ าระแล้ว
ทัง้หมด) ดงันัน้ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทหลงัการโอนธุรกิจบางส่วน
ดงักล่าวจะไม่แตกต่างกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในงบการเงนิรวมของบรษิทัก่อนการโอนกจิการ เวน้
แต่จะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกจิการเพิม่ขึน้ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษอีากร เป็นตน้ 

6. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการปรบัโครงสรา้งกิจการต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั 



 

 
 

เนื่องจากบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของศรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นผูร้บัโอนกจิการจากบรษิทั อกีทัง้
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทัหลงัการปรบัโครงสรา้งจะไม่แตกต่างจากก่อนที่จะมกีาร
ปรบัโครงสรา้งกจิการ เวน้แต่จะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกจิการ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีอากร 
ซึง่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านบาท ดงันัน้ การปรบัโครงสรา้งกจิการในครัง้นี้จงึไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเปลีย่นแปลงขัน้ตอน
และวิธีการปรบัโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการบางส่วนมายงับริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาแล้วเหน็ว่าการเปลี่ยนแปลงแผนดงักล่าวมคีวามเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพธุรกจิและสภาพคล่องของ
บรษิทั เป็นไปเพื่อใหบ้รษิทัสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขการเขา้ถอืหุน้ในสถาบนัการเงนิเกนิรอ้ยละ 10 ตามทีก่ าหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การด าเนินธุรกจิของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกดิขึน้จากการโอนธุรกจิเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตใิหน้ าเสนอ
แผนการปรบัโครงสรา้งกจิการดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษทั 

- ไม่ม ี-  

9. เรือ่งอ่ืนๆ 

- ไม่ม ี-  

 

 


