
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2558 
ของ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  23 เมษายน  2558 เวลา 9.20 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิเอม
เมอรัลด์ กรุงเทพ  เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 และแนะน ากรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุดงันี ้

1. ดร.ทนง  พิทยะ  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. คณุสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ รองประธานกรรมการ 
3. คณุวินยั  วิทวสัการเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการ 

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ 

     กรรมการอิสระ 
6. คณุสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 
7. คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
8. คณุดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ 
9. คณุธิดา  แก้วบตุตา กรรมการ 
10. คณุสมยศ  เงินด ารง  กรรมการ 
11. คณุอวยชยั  สมกลิ่น  กรรมการ 
12. คณุเวทย์  นชุเจริญ  กรรมการ 

และผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุ 

       คณุวศิษฐ์  กาญจนหตัถกิจ รองกรรมการผู้จดัการ 
       คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
       คณุประยงค์  แสนนวล ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 



       คณุบญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์,ชินวฒัน์และเพียงพนอ จ ากดั 
        คณุเอกชยั  โชติพิทยสนุนท์ 

พิธีกรแจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจ านวน  54 ราย คิดเป็น 461,761,664 หุ้น และ
ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะเป็นจ านวน  598 ราย คิดเป็น 265,935,066 หุ้น รวมทัง้สิน้ 652 ราย ซึง่รวมกนัทัง้หมด 
727,696,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.77 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทัง้หมด 1,000,000,000  หุ้น ซึง่ถือว่าครบองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

ก่อนการเร่ิมประชมุ พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้แจ้งการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้
ถือหุ้ นทราบ 3 ทาง ดังนี ้1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน 2. ลงประกาศ
โฆษณาการประชมุส ามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั และ 3. ส่งข้อความเก่ียวกบัการจดัประชุมส ามญัผู้ ถือหุ้นไป
ยงัระบบจดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซด์ของบริษัท และชีแ้จงระเบียบวาระการประชุมและ
หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนันี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าบตัรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบ
ฉันทะ จากผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะ
จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอา่นข้อมลูจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เพ่ือไมใ่ห้
เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวน
คะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ หากมีผู้ ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไมเ่ห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชมูือขึน้ บริษัทจะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท าการเก็บใบลงคะแนน ส าหรับท่านผู้ ถือ
หุ้นท่ีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถท าได้โดยกาเคร่ืองหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมใน
ช่องท่ีต้องการออกเสียงในบตัรลงคะแนน ท่ีได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชมุ พร้อมลงลายมอืช่ือ ในแตล่ะวาระ 

3. นอกจากนี ้ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระไว้แล้วในหนงัสือ
มอบฉนัทะ บริษัทฯ ได้ท าการนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเลยเพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 

4. เพ่ือให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับท่านท่ีลงคะแนน
เสียงเป็นเห็นด้วยในแตล่ะวาระ บริษัทขอความกรุณาสง่คืนบตัรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชมุ  

กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบตัรลงคะแนนกบัเจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนของบริษัท 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชมุผ่านเวป็ไซด์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 



5. ส าหรับการอา่นผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้ เรียนให้ท่ีประชมุทราบถงึผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชุมทัง้มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมล่าสดุใน
วาระนัน้ๆ 

6. ในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นชมูือให้สญัญาณและแจ้งช่ือของผู้ ถือ
หุ้น หรือช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญให้ตวัแทนจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั และ บริษัท วีระวงศ์, ชินวฒัน์และเพียงพนอ จ ากดั เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนครัง้นี ้

ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุม 
โดยด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 

 
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2557 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี  9 กนัยายน 2557 บริษัทฯได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องแล้ว และมีรายละเอียด
ตามส าเนารายงานการประชมุตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2557 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 727,696,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2. พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2557 โดยท่ี ในปี 2557 บริษัทฯมีผลการด าเนินงานก าไรจ านวน 854.69 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทฯมี
รายได้ดอกเบีย้จ านวน 1,954.74 ล้านบาท รายได้อื่นๆอีก 734.64 ล้านบาท สว่นคา่ใช้จ่าย ซึง่คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่จะ
เป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร เชน่ คา่เช่าส านกังาน คา่ใช้จ่ายพนกังาน รวมแล้ว 1,094.66 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่
เกิดขึน้จากการที่บริษัทฯขยายธุรกิจผ่านสาขาตา่งๆของบริษัทฯ ซึง่ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทฯมีสาขาท่ีเปิดให้บริการแก่
ลกูค้าจ านวน 1,059 สาขา ท าให้ยอดปลอ่ยสินเช่ือเติบโต โดยมียอดลกูหนีก้่อนหกัส ารองหนีส้งสยัจะสญูอยูท่ี่ 



7,816.19 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯสามารถขยายธุรกิจเติบโดได้เพราะบริษัทฯได้รับเงินเพ่ิมทนุจากการขายหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้น 
ซึง่บริษัทฯได้ขายหุ้น ไอพีโอ และเข้าตลาดหลกัทรัพย์ในวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2557 ผลจากการเข้าตลาดฯ ท าให้บริษัทฯ
มีเงินทนุ สามารถน าเงินทนุท่ีได้จากผู้ ถือหุ้นมาขยายธุรกิจและสามารถลดต้นทนุทางการเงินของบริษัทอีกด้วย 
 ในวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 
 
วาระที่ 3.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2557 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2557  
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2557 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยท่ีผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯถกูต้องตามควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 727,783,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 11,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรปี 2557 และจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิการจดัสรรก าไรปี 2557 และ
จ่ายเงินปันผล  โดยตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 29 
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ  ต้องจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของก าไรสทุฑิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่
น้อยกวา่ร้อยละสิบ ของทนุจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ก าไรจากการด าเนินงาน
ของบริษัทฯในรอบปี 2557 จ านวน 941 ล้านบาท และเสนอให้จดัสรรก าไรจากการด าเนินงานของปี 2557 ดงันี ้

1. จดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 45,065,166 บาท ซึง่ท าให้ส ารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯครบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 120.5 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วจ านวน 97.5 ล้านบาทเมื่อวนัท่ี  28 มีนาคม 2557 คงเหลอืเงินปันผลท่ี
จะจ่ายเพ่ิมอีก 23 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามญัและเงินสด ดงันี ้



- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.003 บาท คิดเป็นเงินจ านวน  3,000,000 บาท 
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้

ถือหุ้นในอตัรา 50 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 20,000,000 บาท คิดเป็นการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.02 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ  0.02 บาท 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 13 ซึง่เหตผุลท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและจา่ยต ่ากว่านโยบาย
การจ่ายเงินปันผล เพราะบริษัทฯต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึง่ต้องใช้เงินทนุในการขยายธุรกิจ จงึเห็นสมควรเก็บ
เงินสดไว้ใช้ในการขยายธรุกิจ 
 และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี  6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2558 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดและหุ้นสามญั ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 715,027,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.24 
ไมเ่ห็นด้วย 12,485,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.72 
งดออกเสียง 330,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 5.  พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 

หรือ (SAWAD-W1 ) 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัครัง้ท่ี 1 หรือ SAWAD-W1 จ านวนไมเ่กิน 40,000,000 หน่วยเพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ในอตัรา 25 หุ้นสามญัเดิมได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 1 หน่วย โดยไมค่ิดมลูคา่ ทัง้นีห้ากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯให้ปัดทิง้  ใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ 1 หุ้นในราคา 60.00 บาท ทัง้นีร้ายละเอียดของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย  3 
 ทัง้นีใ้ห้มอบอ านาจให้คณะกรรมการและ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอ านาจในการ
พิจารณา ก าหนด แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนาม เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี ้  รวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการ



ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการ
ด าเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิฯในวนัท่ี  6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2558 

  ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 
SAWAD-W1 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 727,886,530 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 11,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาทและจัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000 
ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 60,000,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่
บาท) และเสนอให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นจ านวน  20,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญั 

2. จดัสรรหุ้นจ านวน  40,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SAWAD-W1) 

   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาทเป็น 1,060 ล้านบาท โดย

ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  60,000,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

 



เห็นด้วย 727,555,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 
ไมเ่ห็นด้วย 11,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 330,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 727,563,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 
ไมเ่ห็นด้วย 11,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 330,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8.  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ในวาระนีป้ระธานซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระได้เชิญให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระอีก 3 ท่าน ดงั
รายช่ือดงันี ้

 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา เสนอท่ีประชุมอนุมตัิให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันัน้เพ่ือให้
สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ จงึต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,060,000,000 บาท 
 แบ่งออกเป็น   1,060,000,000 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ    1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั   1,060,000,000 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 



1. นายทนง  พิทยะ 
2. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล 
3. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ 
4. นายวินยั  วิทวสัการเวช 
ออกจากห้องประชมุ และมอบหมายให้นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ รองประธานกรรมการเป็นผู้ เสนอวาระ

และด าเนินการประชมุตามวาระ โดยเสนอท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องตามวาระเป็นรายบคุคล  
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14. ก าหนดให้

การประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก ทัง้นีก้รรมการท่ีครบวาระในปี 
2558 นีม้ีดงันี ้

1. นายทนง  พิทยะ 

2. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล 

3. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ 

4. นายวินยั  วิทวสัการเวช 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ประกาศในเว๊บไซด์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเข้ารับการ
สรรหา เป็นกรรมการบริษัท เม่ือครบก าหนดเวลาแล้วปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามาท่ีบริษัทฯ และ
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตัง้
กรรมการท่ีต้องออก ตามวาระกลบัเข้ารับต าแหน่งอีกวาระ ประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับต าแหน่ง
โดยสงัเขปปรากฎในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและลง
มติเป็นรายบคุคล 

8.1 นายทนง พทิยะ 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 653,481,717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.77 
ไมเ่ห็นด้วย 47,793,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.57 
งดออกเสียง 26,636,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.66 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 



 
8.2  พล.ต.ท.ภาณุ  เกดิลาภผล 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 653,470,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.77 
ไมเ่ห็นด้วย 47,804,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.57 
งดออกเสียง 26,636,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.66 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
8.3  นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 653,470,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.77 
ไมเ่ห็นด้วย 47,804,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.57 
งดออกเสียง 26,636,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.66 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
8.4  นายวินัย  วิทวัสการเวช 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 655,693,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.08 
ไมเ่ห็นด้วย 45,581,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.26 
งดออกเสียง 26,636,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.66 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ได้เชิญกรรมการท่ีได้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้ และนาย
ทนง  พิทยะ กลบัเข้าเป็นประธานท่ีประชมุตอ่ไป 
 
 



 
วาระที่ 9. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2558 
 ประธานมอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณ ุ  เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2558 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15. ก าหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  
เงินรางวลั  เบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
และลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ คณะกรรม 
การสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาโดยค านงึถงึความเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกนัและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกนัจงึเสนอคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
  ประธานกรรมการ 120,000 120,000 
  รองประธานกรรมการ 75,000 - 
  กรรมการ 50,000 35,000 
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมไ่ด้คา่ตอบแทน ไมไ่ด้คา่ตอบแทน 
  กรรมการชดุย่อย   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 40,000 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

25,000 40,000 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 15,000 
ค่าตอบแทนรายครัง้ ไมม่ ี ไมม่ ี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ ไมม่ ี ไมม่ ี

 
 ทัง้นีก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนไมเ่กิน 7,000,000 บาทและก าหนดโบนสั
กรรมการของปี 2558 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 727,080,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 
ไมเ่ห็นด้วย 1,146,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 



ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2558 
 ประธานมอบหมายให้นายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2558 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ  29. ก าหนดให้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่ตรวจ สอบ
บญัชี โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงาน จงึเสนอผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามรายช่ือดงันี ้

นายบญุเลิศ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   5339  และ/หรือ 
นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   3442 และ/หรือ 
น.ส.สกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน    4906 

 และเสนอให้พิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2558 จ านวน  2,500,000 บาท 
เพ่ิมขึน้ 200,000 บาท จากคา่สอบบญัชีปี 2557 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2558  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 717,348,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.51 
ไมเ่ห็นด้วย 3,876,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.53 
งดออกเสียง 7,000,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 11. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี ้
คุณทศพร  ธ ารงสุวรรณกจิ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบอ านาจจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยมีค าถามคือ 

1. ตามท่ีสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ได้มีนโยบายโครงการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ในกลุม่บริษัทจดทะเบียน อยากทราบวา่ บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) มีนโยบาย
เก่ียวกบัโครงการนีอ้ย่างไรและได้มีการวางแผนท่ีจะเข้าร่วมโครงการนี ้หรือ time line ในการปฎิบตัิอย่างไร 

2. เร่ืองค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ หรือ MD&A ท่ีได้มีการรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์
ประจ าทกุไตรมาสตามท่ีออกงบ อยากจะเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั MD&A วา่ เน่ืองจาก MD&A เป็น
การให้ข้อมลูเพ่ืออธิบายรายละเอียดถงึท่ีมาท่ีไปของรายได้ ก าไร คา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน เพ่ือให้นกั



ลงทนุทกุประเภทได้เข้าใจถงึการเพ่ิมขึน้ ลดลงหรือการเปลีย่นแปลงท่ีมีนยัส าคญัของบริษัท อยากจะให้บริษัทเพ่ิม
รายละเอียดท่ีเป็นข้อมลูที่ส าคญั ท่ีสามารถระบลุงใน MD&A ในการประกาศงบของแตล่ะครัง้ให้เพ่ิมเติมมากกวา่นี ้
เพราะข้อมลูที่เป็นตวัเลขการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซน็ต์ เราสามารถค านวณได้ แตใ่นแง่ของท่ีมาท่ีไป หรือปัจจยัท่ีเป็น
แรงผลกัดนัท่ีส าคญัตา่งๆ เช่นปัจจยัท่ีท าให้มีการเพ่ิมขึน้ของรายได้ หรือคา่ใช้จ่ายท่ีลดลงจนน าไปสูอ่ตัราก าไรสทุธิท่ี
เพ่ิมขึน้ หรือในแง่ภาพรวมของกลุม่ธุรกิจ วา่ในแตล่ะไตรมาสมีปัจจยัอะไรท่ีส าคญัซึง่จะท าให้นกัลงทนุรายย่อยมีข้อมลู
มากขึน้  
ประธาน: ขอบคณุส าหรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะในข้อท่ี 2  จะให้ฝ่ายจดัการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ส าหรับนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการก็มีนโยบายท่ีชดัเจน สว่นการเข้าร่วมโครงการจะให้ฝ่ายจดัการ
แสดงเจตจ านงในโครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่ไป 
คุณสัมฤทธ์ิ  ศรีสุวรรณรัตน์  ผู้ ถือหุ้น มีค าถามดงันี ้

1. อยากทราบแผนในการขยายสาขาในปี 58,59,60 
2. ถ้าศรีสวสัด์ิ จะท านาโนไฟแน้นซ์ คาดวา่ก าไรจะเติบโตก่ีเปอร์เซน็ต์ 
3. บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นเงินได้ในปีไหนและเป็นก่ีเปอร์เซน็ต์ของก าไรสทุธิ 

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ตอบค าถาม 
นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา: ส าหรับแผนการขยายสาขาในปี 2558 บริษัทตัง้ใจจะขยายสาขาอีกประมาณ 100 
สาขาเป็น 1,200 สาขา ปี 2559 ตัง้ใจจะขยายให้ได้ 1,400 สาขา ในปี 60 จะขยายเป็น 1,500 สาขา เหตผุลท่ีเราขยาย
สาขาน้อยลงเน่ืองจาก สาขาของบริษัทได้ขยายไปถงึระดบัต าบลแล้ว แตห่ากมีชมุชนไหนมกีารขยายของชมุชนออกไป 
บริษัทก็จะเปิดสาขาเพ่ิมขึน้ สว่นเป้าท่ีเราตัง้ไว้เป็นเป้าท่ีเราจะท าภายใน 3 ปี 
 ส าหรับนาโนไฟแน้นซ์ บริษัทเพ่ิงได้รับใบอนญุาตประกอบการ และบริษัทพร้อมท่ีจะปลอ่ยสินเช่ือนานโนไฟ
แน้นซ์นบัตัง้แตว่นันี ้ ส าหรับก าไรที่คาดวา่จะได้รับจากนาโนไฟแน้นซ์ ต้องเรียนวา่ถงึแม้วา่ผลตอบแทนท่ีจะได้จากการ
ปลอ่ยนาโนไฟแน้นซ์จะสงูแตก่็จะมาพร้อมกบัความเสี่ยง ดงันัน้บริษัทจงึตัง้เป้าการปลอ่ยนาโนไฟแน้นซ์ของปีนีท่ี้ 500 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัพอร์ตสินเช่ือทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ในปีนีจ้ะไมเ่หน็ผลก าไรที่จะกระทบกบังบ
ก าไรขาดทนุมากนกั 
ประธาน: ส าหรับนโยบายนาโนไฟแน้นซ์เป็นเร่ืองใหม ่วิธีการและกระบวนการปฏิบตัิการดแูลลกูหนีย้งัต้องการ
ความละเอียดออ่น จงึวางเป้าไว้ยงัไม่มากในปีนี ้ สว่นนโยบายเงินปันผล ปกติจะจ่ายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิ ซึง่จะเป็นตวัเงินหรือหุ้น บางครัง้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการขยายธุรกิจของบริษัท แตท่กุอย่างก็ท าไปเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เพ่ือการเติบโตของบริษัท การท่ีเรามีตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุ เราก็จะเติบโตให้มากท่ีสดุไปตามตลาดท่ี
เรามีอยู่ สิ่งท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือวา่จะท าก าไรให้ผู้ ถือหุ้นมากขึน้ ท าให้มลูคา่หุ้นในตลาดสงูขึน้ 
คุณนิรันดร์  ทวีกุล  ผู้ ถือหุ้น มีค าถามดงันี ้

1. กรรมการบริหารคิดวา่ภาพรวมเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่อย่างไร 
2. ในสายตาของกรรมการบริหาร คูแ่ข่งหลกัของเรามีใครบ้าง และกลยทุธ์ในการแข่งขนั 



3. กรรมการบริหารมีการตัง้เป้า Market Cap ในระยะยาวของบริษัทไว้หรือไม่ 
ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง 
นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา: ในข้อท่ี 1 จากประสบการณืท่ีผ่านมา เราประสบภาวะเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงกวา่นี ้
หลายเท่า แตธุ่รกิจนีจ้ะไมก่ระเทือน สิ่งท่ีจะเกิดขึน้คือ NPL จะสงูขึน้อีกนิดหน่อย แต ่NPL ท่ีสงูขึน้ก็เป็นนโยบายของ
บริษัทท่ีจะไมด่ าเนินการขัน้เดด็ขาดรุนแรงตอ่ลกูค้า เราจะใช้นโยบายประนีประนอม ตราบใดท่ีลกูค้าไมม่ีนโยบายคด
โกง บริษัทก็จะผ่อนปรน และสิง่ท่ีเกิดขึน้ตามมาหลงัจากเศรษฐกิจฟืน้ตวั ลกูค้าท่ีเป็น NPL ก็จะมาช าระซึง่ท าให้บริษัท
สามารถยืนหยดัในทกุชมุชนท่ีเราไปตัง้สาขา ซึง่สรุปได้วา่เศรษฐกิจแบบนีจ้ะไมเ่ป็นผลลบตอ่บริษัท 
 ในช้อท่ี 2 คูแ่ข่งหลกัก็จะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ท่ีสนใจเข้ามาท าธุรกิจประเภทนี ้ และคูแ่ข่งขนัท่ีเป็น
ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน ซึง่เราก็ไมรู้่สกึวา่เป็นเร่ืองท่ีหนกัใจ เพราะธุรกิจนีด้ าเนินได้ด้วยนโนบายท่ีบริษัทวางไง้คือ การ
เปิดสาขาให้ลกูค้าได้รับความสะดวกสงูสดุในการเข้ามาติดต่อ อบรมคนของบริษัทให้รู้จกัการเจรจาตอ่รอง และ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายและรายได้ให้เป็นไปตามประมาณการ ซึง่ทัง้หมดก็มาจากประสบการณ์ของผู้บริหารที่ท างานร่วมกนั
มาหลายปี สว่นคูแ่ข่งหลกัของบริษัทมีอยู่รายหนึง่ซึง่ธุรกิจหลกัเน้นหนกัไปท่ีหลกัประกนัเพียงอย่างเดียว คือ 
รถจกัรยานยนต์ สว่นของบริษัทจะมีนโยบายกระจายความเสี่ยงไปทกุหลกัประกนั หากมีวิกฤตตอ่หลกัประกนัอย่างใด
อย่างหนึง่ ธุรกิจก็จะไมก่ระเทือน และกระจายพืน้ท่ีไมก่ระจกุตวัอยู่ในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ 
ประธาน: ปัจจบุนั Market Cap ของบริษัทอยู่ท่ีประมาณ 4 หมื่นล้านและหากวา่ธุรกิจของบริษัทเติบโตไปตาม
แนวโน้มท่ีกรรมการผู้จดัการคาดการณ์ คิดวา่ไมเ่กิน 2 ปี บริษัทน่าจะอยู่ใน SET 50 ได้ ซึง่บริษัทท่ีจะอยู่ใน SET 50 ก็
น่าจะมี Market Cap อยู่ท่ีประมาณ 5 หมื่นล้าน ใน 2-3 ปีข้างหน้า ซึง่เช่ือวา่บริษัทจะสามารถเติบโตได้อีก โดยเช่ือวา่
ตลาดนีเ้ป็นตลาดท่ีใหญ่ บริษัทพยายามจะดงึตลาดท่ีไมเ่ป็นทางการมาเป็นตลาดท่ีเป็นทางการให้ได้ และเช่ือวา่ตอ่ไป
ก็จะมีคูแ่ข่งและจะเติบโตไปด้วยกนัในธรุกิจไมโครไฟแน้นซ์ 
คุณนิรันดร์  ทวีกุล  ผู้ ถือหุ้น: การเปิดอาเซียนท่ีระมาถงึ ศรีสวสัด์ิ เตรียมตวัอย่างไรท่ีจะเข้าร่วมกบัอาเซียน หรือ
จะยงัจะเติบโตในประเทศไทย 
นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา: บริษัทก็มีการสง่พนกังานเข้าไปศกึษาในอาเซียน แตย่งัติดข้อจ ากดับางประการ ซึง่คาดวา่
จะมีการลงมือท่ีละประเทศ โดยให้ผู้ ถือหุ้นคอยฟังข่าวจากบริษัท 
ประธาน: ส าหรับโอกาสในอาเซียน เรากจ็ะไมพ่ลาดก าลงัศกึษาซึง่ยงัไมส่ าเร็จเรียบร้อย หากมีการลงทนุก็จะมี
การประกาศให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 
คุณสุริยนต์  จติราภัณฑ์  ผู้ ถือหุ้น มีค าถาม 
 มมุมองภาวะเศรษฐกิจในบ้านเรา ซึง่จะมีผลกระทบตอ่สวสัด์ิด้วย วา่ในอนาคตปีนีห้รือปีหน้า ประธานมอง
เศรษฐกิจไทยอย่างไรเพ่ือให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะน ามมุมองทางเศรษฐกิจนีไ้ปใช้ในการบริหารกิจการของ
บริษัท 
ประธาน: ภาวะเศรษฐกิจของไทย ผลกระทบหลกัมาจากภาวะการสง่ออกตกต ่า เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกตกต ่า 
ซึง่ท าให้เราไมส่ามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตได้ ดงันัน้การเจริญเติบโตของปีท่ีแล้วจงึไมถ่งึ 1 เปอร์เซน็ต์ อย่างไรก็ดี นัน่



คือก้นบึง้ของเศรษฐกิจ ณ ปีท่ีแล้ว ตอนนีถ้งึแม้การเจริญเติบโตยงัน้อยมากๆอยู่ท่ีประมาณ 1 และการสง่ออกก็ยงัติด
ลบอยู่ หรือเกือบไมเ่ติบโตเลย แตก่ารอดัฉีดของรัฐบาล งบประมาณเข้าสูป่ระเทศคงจะเร่ิมมีผลตัง้แตก่ลางปีเป็นต้นไป 
ดงันัน้โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจน่าจะคอ่ยๆโตขึน้ และการสง่ออกถ้าคา่เงินบาท สามารถท่ีจะก ากบัดแูลไมใ่ห้แข็งเกินไป
เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งทางการค้า เช่น มาเลเซีย ก็อาจจะท าให้การสง่ออกเร่ิมเติบโตได้มากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบันโยบาย
ภาครัฐ 2 ตวันีจ้ะเป็นปัจจยัของการเติบโตวา่จะเติบโตได้มากเพียงใด การประมาณการเจริญเติบโตน่าจะอยู่ท่ี
ประมาณ 3-3.5 เปอร์เซน็ต์ แตน่่าจะต ่ากวา่ท่ีรัฐบาลประมาณการไว้ท่ี 4 เปอร์เซน็ต์ เน่ืองจากไตรมาส 1 ต ่ากวา่เป้าท่ี
ประมาณการไว้ แตเ่ราโชคดีท่ีเราเติบโตได้จากราคาน า้มนัท่ีลดลง และหวงัวา่จะไมก่ลบัขึน้ไปท่ี 100 เหรียญ ถ้าอยู่ท่ี 
60-70 เหรียญถงึสิน้ปี จดุนีก้จ็ะท าให้ลดคา่ใช้จ่ายลงไปได้มาก ก็จะเหลือคือคา่เงินบาท ซึง่ควรจะออ่นตวัไปซัก 10 
เปอร์เซน็ต์ การสง่ออกก็น่าจะดีขึน้ อตัราดอกเบีย้ก็ยงัน่าจะลดลงไปได้อีกเลก็น้อยเน่ืองจากเศรษฐกิจยงัชลอตวัอยู่ ใน
คร่ึงปีหลงัน่าจะเติบโตได้ถงึ 3-4 เปอร์เซน็ต์ โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 3 กวา่ๆ การอดัฉีดของรัฐบาลได้ตามเป้าหรือใกล้เคียงเป้า 
อตัราแลกเปลี่ยนลดลงเลก็น้อยก็จะท าให้เติบโตขึน้ได้ 
คุณสุริยนต์  จติราภัณฑ์  ผู้ ถือหุ้น ถามประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงันี ้
 เข้าใจวา่ท่านประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เดินทางไปชมหลายๆประเทศใน AEC อยากทราบมมุมองว่า หาก
จะก้าวออกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศไหนท่ีจะเป็นประเทศแรกท่ีคิดวา่จะก้าวไปด้วยเหตผุลประการใด 
นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา: ประเทศพมา่ ด้วยขนาดของตลาดก าลงัดี พลเมืองมีประมาณ 60 ล้านคน พืน้ท่ีมากกวา่เรา
ประมาณ 1 ใน 3 และผู้คนอธัยาสยัดีเหมือนกบัประเทศไทยเมื่อ 30 ปีก่อน และเรามีโอกาสที่จะใช้เงินทนุท่ีมีราคาต ่าท่ี
จะสามารถไปปลอ่ยสินเช่ือ จะได้ก าไรมาก แตท่ัง้หมดนีบ้ริษัทก าลงัศกึษาความเสี่ยงให้ครบถ้วน หากมีข่าวดีก็จะมี
ผลกระทบตอ่ก าไรของบริษัทไปอีกอย่างน้อย 10 ไตรมาส 
คุณนิรันดร์  อยู่ชา  ผู้ ถือหุ้น  
 สอบถามเก่ียวกบันโยบายในการซือ้บริษัทอื่นหรือไม ่และมีความคืบหน้าไปถงึไหน 
นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 
 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ ซึง่ไมส่ามารถให้ข้อมลูได้ เน่ืองจากจะมีผลกระทบตอ่คูเ่จรจา ซึง่มีผู้ เข้ามาเจรจาอยู่
มากแตไ่มส่ามารถเปิดเผยได้ เมื่อมีความชดัเจนก็จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 
คุณสมศักดิ์  เหรียญเครือ  ผู้ ถือหุ้น 
 สอบถามวา่ปัจจบุนั DE ของบริษัทอยู่ท่ีเท่าไร และนโยบายการด ารง DE อยู่ท่ีเท่าไร 
ประธาน: ปัจจบุนัอยู่ท่ี 1.5  และตัง้เป้าไว้ ไมเ่กิน 4:1 ซึง่บริษัทเป็นสถาบนัการเงิน ซึง่เมื่อเทียบกบัธนาคารก็
จะต ่ากวา่ธนาคารอยู่มาก และอย่างท่ีประธานกรรมการบริหารกลา่วถงึจะสะท้อนให้เห็นโอกาสในการได้ประโยชน์ของ
ศรีสวสัด์ิ เน่ืองจากเป็นบริษัทแรกท่ีเข้าตลาด และด าเนินการอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และมีพลงัจากผู้ ถือหุ้นท าให้
บริษัทมีการขยายตวั มีก าไรได้รวดเร็วในเวลาไมถ่งึหนึง่ปี ดงันัน้โอกาสที่จะไปซือ้กิจการอื่นทัง้ในและตา่งประเทศก็ยงัมี
สงู โดยท่ี DE เราต ่ามากก็จะสามารถขยายเงินทนุเพ่ือขยายกิจการ กู้ ยืมได้ในอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่า ท าให้บริษัทสามารถ
ไปแข่งขนักบับริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั การท่ีเรามี niche market ก็จะท าให้เราสามารถเติบโตได้มากขึน้ 



 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 10.30 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 (นายทนง   พิทยะ) 

 ประธานที่ประชุม 

  

 (นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์) 

 เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทกึการประชุม 


