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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  21 เมษายน  2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชัน้ 2 อาคาร 2 
โรงแรม บางกอกชฎา  เลขท่ี 188  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  และแนะนํากรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุดงันี ้

1. คณุสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ 
2. คณุวินยั  วิทวสัการเวช รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 

     อิสระ 
3. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการ 

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
5. คณุดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหาร 
6. คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

     กรรมการอิสระ 
7. คณุสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 
8. คณุสมยศ  เงินดํารง  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
9. คณุอวยชยั  สมกลิ่น  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
10. คณุเวทย์  นชุเจริญ  กรรมการ 
11. คณุธิดา  แก้วบตุตา กรรมการ 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ คณุพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมการ ลาประชมุเน่ืองจากติดภารกิจท่ีต่างประเทศและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุมีดงันี ้

       คณุวศิษฐ์  กาญจนหตัถกิจ รองกรรมการผู้จดัการ 
       คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
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       คณุบญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
        คณุเอกชยั  โชติพิทยสนุนท์ 
พิธีกรแจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจํานวน  37 ราย คิดเป็น 407,621,078 หุ้น และ

ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะเป็นจํานวน  929 ราย คิดเป็น 339,256,398 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจทัง้สิน้ 
966 ราย ซึง่รวมกนัทัง้หมด 746,877,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.22 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด 1,019,997,885  
หุ้น ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิด
การประชมุ  

ก่อนการเร่ิมประชมุ พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม
และบุคคลท่ีจะเข้ารับตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตัง้แต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและบคุคลท่ีจะเข้ารับตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. ส่งหนงัสือเชิญประชุมทาง
จดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและมีเวลาใน
การศกึษาข้อมลูการประชมุอย่างเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุสํามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั และ 
3. สง่ข้อความเก่ียวกบัการจดัประชมุสํามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บ
ไซด์ของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2559  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนันี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าบตัรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบ
ฉันทะ จากผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น ซึ่งผู้ รับมอบ ฉันทะ
จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอา่นข้อมลูจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เพ่ือไมใ่ห้
เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวน
คะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ หากมีผู้ ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไมเ่ห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชมูือขึน้ บริษัทจะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัททําการเก็บใบลงคะแนน สําหรับท่านผู้ ถือ
หุ้นท่ีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทําได้โดยกาเคร่ืองหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมใน
ช่องท่ีต้องการออกเสียงในบตัรลงคะแนน ท่ีได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชมุ พร้อมลงลายมอืช่ือ ในแตล่ะวาระ 

3. นอกจากนี ้สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระไว้แล้วในหนงัสือ
มอบฉนัทะ บริษัทฯ ได้ทําการนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเลยเพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 
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4. เพ่ือให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการ สําหรับท่านท่ีลงคะแนน
เสียงเป็นเห็นด้วยในแตล่ะวาระ บริษัทขอความกรุณาสง่คืนบตัรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชมุ  

กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบตัรลงคะแนนกบัเจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนของบริษัท 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชมุผ่านเวป็ไซด์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

5. สําหรับการอา่นผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้ เรียนให้ท่ีประชมุทราบถงึผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชุมทัง้มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมล่าสดุใน
วาระนัน้ๆ 

6. ในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นชมูือให้สญัญาณและแจ้งช่ือของผู้ ถือ
หุ้น หรือช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญให้ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายเป็น
ผู้สงัเกตกุารณ์ในการนบัคะแนนครัง้นี ้

นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบ
วาระดงันี ้

 
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 ประธานเป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2558 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  
23  เมษายน  2558  บริษัทฯได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือประจําปี 2558 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 746,877,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2. พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
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 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2558 โดยท่ี ลกูหนีส้ทุธิของบริษัทเติบโตขึน้จากปี  2557 ร้อยละ 80 รายได้รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 40 หนีส้ญู
ลดลง ร้อยละ 10 กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 56 ทัง้นีจ้ากปี 2558 บริษัทฯเปิดสาขาทัง้หมดประมาณ 1,600 สาขา และ
ตัง้เป้าในปี 2559 จะเปิดสาขาให้ได้ทัง้หมดเป็น 2,000 สาขา สําหรับการดําเนินงานของบริษัทย่อย โดยจะเร่ิมจาก
บริษัทโฮลดิง้ก่อน ซึง่ได้เปิดบริษัทในประเทศเวียตนาม และกําลงัมองหาพนัธมิตรเพ่ือร่วมลงทนุ สําหรับบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ในปีท่ีผ่านมาผลการดําเนินงานเป็นกําไร โดยมีพอร์ตลกูหนีท่ี้ซือ้มาในมลูคา่รวมจํานวนประมาณ 2,400 
ล้านบาท และคาดวา่จะเห็นกําไรที่มากขึน้ในปีนี ้ 
มีคําถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี ้
นายธนัทวัฒน์  ธนาเกียรติสกุล  ผู้ ถือหุ้น - แนวโน้มของอตัรา NPL ในปี 2557,2558 และ 2559 เป็นอย่างไร 
ประธาน - อตัรา NPL ของบริษัทอยู่ในอตัราท่ีใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา เพราะได้มีการปรับปรุงระบบการจดัเก็บให้มี
การจดัเก็บอย่างใกล้ชิด การให้สินเช่ือก็จะเคร่งครัดขึน้ ถงึแม้วา่บริษัทฯจะโตขึน้เพราะความต้องการมากขึน้ อตัรา 
NPL อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 4 ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา 
นายธนัทวัฒน์  ธนาเกียรติสกุล  ผู้ ถือหุ้น – ลกัษณะของลกูหนีท่ี้ซือ้มาจากธนาคารไทยพาณิชย์ หรือนโยบายการ
ซือ้ลกูหนีข้องบริษัทนัน้จะมีอตัราสว่นลดในการซือ้ลกูหนีเ้ท่าไร และคาดวา่น่าจะมีอตัรา NPL จากพอร์ตท่ีซือ้อยู่เท่าไร 
ประธาน – อตัราสว่นลดมีการแข่งขนัแตกตา่งกนัไป ซึง่บริษัทฯจะดคูณุภาพของหนี ้โดยหนีท่ี้บริษัทฯซือ้มาสว่นใหญ่จะ
เป็นหนีท่ี้มีหลกัประกนัซึง่เกือบทัง้หมดจะเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่อตัราสว่นลดก็ไมแ่ตกตา่งจากคูแ่ข่งเท่าไรนกั ซึง่ถวั
เฉลี่ยใกล้เคียงกนั ขึน้อยู่กบัความต้องการซือ้ลกูหนีแ้ละความสามารถในการพิจารณาประเมินหนี ้ บริษัทฯจะสามารถ
ประเมินได้รวดเร็วกวา่คูแ่ข่งและแมน่ยํากวา่ ซึง่บริษัทฯคอ่นข้างมัน่ใจวา่ จะได้สินทรัพย์ท่ีดแีละสามารถทํากําไร ในปี
หน้าน่าจะมีกําไรพอสมควร 
 ในวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 
 
วาระที่ 3.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2558 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558  
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2558 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยท่ีผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แสดง
ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯถกูต้องตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 746,880,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรปี 2558 และจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิการจดัสรรกําไรปี 2558 และ
จ่ายเงินปันผล  โดยตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 29 
กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ  ต้องจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่
น้อยกวา่ร้อยละสิบ ของทนุจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กําไรจากการดําเนินงาน
ของบริษัทฯในรอบปี 2558 จํานวน 1,320  ล้านบาท และเสนอให้จดัสรรกําไรจากการดําเนินงานของปี 2558 ดงันี ้

1. จดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,000,000 บาท ซึง่ทําให้สํารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯครบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2. จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 28.56 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปัน
ผลจะจ่ายเป็นหุ้นนสามญัและเงินสด ดงันี ้
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.003 บาท คิดเป็นเงินจํานวน  3,059,994 บาท 
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 25,499,947 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้

ถือหุ้นในอตัรา 40 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 25,499,947 บาท คิดเป็นการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.025 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ  0.025 บาท 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 2.16  ซึง่เหตผุลท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและจา่ยตํ่ากว่านโยบาย
การจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 40  เพราะบริษัทฯต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึง่ต้องใช้เงินทนุในการขยาย
ธุรกิจ จงึเหน็สมควรเก็บเงินสดไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ จงึจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 
 และให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  19 พฤษภาคม 2559 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรประจําปี 2558 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดและหุ้นสามญั ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 746,987,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 5.  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนจาก 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก 
1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทนุจดทะเบียน โดยการ
ลดจํานวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นของหุ้นปันผล และหุ้นท่ีจดัสรรไว้รองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 หรือ SAWAD-W1 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จํานวนหุ้นปันผลท่ีเสนอให้จ่ายในปี 2558 จํานวน 20 ล้านหุ้น แตจ่่ายไปเพียง 19,997,885 หุ้น มีหุ้นคงเหลือ 
2,115 หุ้น 

หุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 ของบริษัท 
จํานวน 40  ล้านหุ้น แตจํ่านวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกทัง้หมดจํานวน 39,995,792 หน่วย จงึมีหุ้น
ท่ีจดัสรรไว้เกินจํานวน 4,208 หุ้น 

รวมทัง้ 2 ประเภทแล้วมีหุ้นเกินจํานวน 6,323 หุ้น จงึเสนอลดทนุจดทะเบียนด้วยการลดหุ้นท่ีเหลือจํานวน 
6,323 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะทําให้ทนุจดทะเบียนลดลงเหลือ 1,059,993,677 บาท และมีหุ้นสามญัเพ่ือ
รองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 คงเหลือจํานวน 39,995,792 หุ้น 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 
บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 746,996,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  โดยจะแก้เป็นดงันี ้
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ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,059,993,677 บาท 
 แบ่งออกเป็น    1,059,993,677 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ     1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั    1,059,993,677 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ     --- หุ้น 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย
ทะเบียน 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 748,717,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7. พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,059,993,677 บาทเป็น 1,086,493,519 บาทและ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 
1,059,993,677 บาทเป็น 1,086,493,519  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 26,499,842 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท (หนึง่บาท) และเสนอให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นจํานวน  25,499,947 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญั 

2. จดัสรรหุ้นจํานวน  999,895 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ 
ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SAWAD-W1) 

ทัง้นีใ้นการจดัสรรหุ้นนัน้ อตัราสว่นในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัคือ 40:1 จงึจดัสรรเพ่ิมจํานวน 
25,499,947 หุ้น สว่นการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่เดิม อตัราการใช้สทิธิ 1:1 ก็ต้องปรับสิทธิ
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ตามสตูรเป็นอตัรา 1:1.025 และมีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกแล้วจํานวน 39,995,792 หน่วย ทําให้ต้องมีหุ้นท่ีออกเพ่ือ
รองรับการใช้สทิธิทัง้หมด 40,995,687 หุ้น จงึต้องจดัสรรเพ่ิมอีก 999,895 หุ้น 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,059,993,677 บาทเป็น 1,086,493,519

บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน  26,499,842 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 
เห็นด้วย 748,716,935 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 2,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย
ทะเบียน 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

 
 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา เสนอท่ีประชุมอนุมตัิวาระอนัสืบเน่ืองจากวาระท่ี 7  ดงันัน้
เพ่ือให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ จงึต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,086,493,519 บาท 
 แบ่งออกเป็น   1,086,493,519 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ    1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั   1,086,493,519 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 
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มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 748,767,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 2,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9.  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานมอบหมายให้ พลตํารวจโท ภาณ ุ  เกิดลาภผล เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องตามวาระ
เป็นรายบคุคล โดยในวาระนีพ้ลตํารวจโท ภาณ ุ  เกิดลาภผล ได้เชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน
ออกจากห้องประชมุ  

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14. กําหนดให้
การประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ โดยกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก ทัง้นีก้รรมการท่ีครบวาระในปี 
2559 นีม้ีดงันี ้

1. นายอวยชยั  สมกลิ่น 

2. นายสมยศ  เงินดํารง 

3. นางสาวธิดา  แก้วบตุตา 

4. นายสเุมธ  มณีวฒันา 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ประกาศในเว๊บไซด์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเข้ารับการ
สรรหา เป็นกรรมการบริษัท เม่ือครบกําหนดเวลาแล้วปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามาท่ีบริษัทฯ และ
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตัง้
กรรมการท่ีต้องออก ตามวาระกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกวาระ ประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับตําแหน่ง
โดยสงัเขปปรากฎในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและลง
มติเป็นรายบคุคล 

 
9.1 นายอวยชัย  สมกลิ่น 
มตทิี่ประชุม 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 745,876,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.61 
ไมเ่ห็นด้วย 2,908,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.39 
งดออกเสียง 2,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9.2  นายสมยศ   เงนิด ารง 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 723,171,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.58 
ไมเ่ห็นด้วย 25,612,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.42 
งดออกเสียง 2,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9.3  นางสาวธิดา แก้วบุตตา 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 723,171,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.58 
ไมเ่ห็นด้วย 25,612,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.42 
งดออกเสียง 2,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9.4  นายสุเมธ  มณีวัฒนา 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 741,078,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.97 
ไมเ่ห็นด้วย 7,706,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.03 
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งดออกเสียง 2,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 พลตํารวจโท ภาณ ุ เกิดลาภผล เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้ 
 
วาระที่ 10. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2559 
 ประธานมอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณ ุ  เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2559 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15. กําหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  
เงินรางวลั  เบีย้ประชมุ  บําเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
และลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ คณะกรรม 
การสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาโดยคํานงึถงึความเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกนัและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกนัจงึเสนอคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
  ประธานกรรมการ 120,000 120,000 
  รองประธานกรรมการ 75,000 75,000 
  กรรมการ 50,000 50,000 
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมไ่ด้คา่ตอบแทน ไมไ่ด้คา่ตอบแทน 
  กรรมการชดุย่อย   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

25,000 25,000 

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

 
 ทัง้นีเ้สนอให้กําหนดโบนสักรรมการของปี 2559 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 10 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 
ทัง้นีโ้บนสักรรมการต้องไมเ่กิน 3,000,000 บาท และจะจ่ายเม่ือมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 
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มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 733,980,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.95 
ไมเ่ห็นด้วย 15,330,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.05 
งดออกเสียง 2,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 11. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2559 
 ประธานมอบหมายให้นายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีปี 2559 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ  29. กําหนดให้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่ตรวจ สอบ
บญัชี โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจาก คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ 
ความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  จงึเสนอผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จํากดั ตามรายช่ือดงันี ้

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

 และเสนอให้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2559 จํานวน  
2,800,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีปี 2558 จํานวน 300,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 เน่ืองจากปริมาณ
งานและเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบเพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นไปตามอตัราการขยายตวัของธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัใหม ่ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เป็นอตัราท่ีเหมาะสม
เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่สอบบญัชีบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีปี 2558  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 707,133,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.37 
ไมเ่ห็นด้วย 41,763,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.57 
งดออกเสียง 422,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 12. พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ 
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 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิออกและเสนอชายหุ้นกู้ ในวงเงิน 
15,000 ล้านบาท 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาถงึเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีเป้าหมายท่ีจะ
ใช้เงินในการปลอ่ยสินเช่ือ ซึง่คาดการณ์วา่จะต้องใช้เงินในการปลอ่ยสินเช่ือใหมป่ระมาณ 20,000 ล้านบาท และมีเงิน
ท่ีรับชําระมาจากลกูค้าประมาณ 11,000 ล้านบาท ทําให้มีสว่นต่างของเงินท่ีต้องใช้เพ่ิมในการปลอ่ยสินเช่ืออยู่
ประมาณ 9,000 ล้านบาท รวมทัง้มีเป้าหมายวา่จะซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินท่ีมาบริหารตอ่ประมาณ 
5,000 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการบริหารและภาษีอากรอีกประมาณ 2,500 ล้านบาท และมีเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 
หุ้นกู้และตัว๋แลกเงินอีก 8,286 ล้านบาท สําหรับแหลง่เงินทนุท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ประกอบด้วย วงเงินกู้ ยืมจาก สถาบนั
การเงิน 7,530 ล้านบาท ตัว๋แลกเงิน  3,000 ล้านบาท หุ้นกู้  7,000 ล้านบาท จงึเสนอขอเพ่ิมวงเงินหุ้นกู้อีก 8,000 ล้าน
บาท ทําให้มีวงเงินหุ้นกู้รวม 15,000 ล้านบาท  

ทัง้นีเ้สนอให้ท่ีประชมุ มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ เป็นผู้ดําเนินการในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆทีเก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะประเภท/ชนิด ในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆอนัจําเป็น และ
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆให้สําเร็จ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซึง่รวมถงึมีอํานาจในการ
แตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจดัจําหน่าย  การเข้าทําและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือ
สญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญาอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง  การจดัทําและย่ืนคําขอและเอกสารตา่งๆกบั
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอื่นใดท่ี
เก่ียวข้องเป็นต้น 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมทัง้สิน้ 15,000 ล้านบาท ด้วยคะแนน

เสียงดงันี ้
เห็นด้วย 746,557,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.63 
ไมเ่ห็นด้วย 2,760,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.37 
งดออกเสียง 2,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 13. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี  ้
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ผู้ถือหุ้น:  สอบถามเก่ียวกลยทุธ์ในทางธุรกิจ ซึง่คูแ่ข่งสามารถเข้ามาในธุรกิจนีไ้ด้ไมย่าก ดเูหมือนวา่ธุรกิจนี ้ เพียงมี
เงินทนุและมีระบบบนัทกึประวตัิผู้กู้ เงินก็น่าจะเพียงพอ เช่นเดียวกบัธนาคารซึง่อาจจะมีกลยทุธ์คล้ายๆกนั เพียงแต่
ธนาคารต้องมีใบอนญุาต แตธุ่รกิจนีใ้ครๆกส็ามารถเข้ามาได้ ดงันัน้ บริษัทฯมีจดุเดน่อย่างไร และคูแ่ข่งรายใหมจ่ะเข้า
มาได้ยากง่ายขนาดไหน และอา่นจากในรายงานประจําปีปีท่ีแล้ว พบวา่บริษัทฯมีการจ่ายเงินสํารองเงินสด 3 หมื่น
บาทตอ่วนั หมายความวา่ทัง้วนัท่ีมีคนมาขอกู้ก็จะมีเงินเพียง 3 หมื่นบาทเท่านัน้ใชห่รือไม ่ 
ประธาน: ข้อแรกเก่ียวกบัคูแ่ข่งท่ีเข้ามาได้ง่ายในธุรกิจนี ้ แตจ่ดุเดน่ของบริษัท คือ มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศประมาณ 
1,600 สาขา และกําลงัโตเป็น 1,800 สาขาถงึ 2,000 สาขา ในอนาคตซึง่จะรองรับปรัชญาท่ีวา่ เป็นร้านสะดวกซือ้ทาง
การเงิน ทําให้ผู้ ใช้เงินได้เข้าถงึบริษัทได้ก่อน การมสีาขามากก็จะเป็นข้อได้เปรียบ ทําให้เราเจริญเติบโต ยอดสินเช่ือ
โตชึน้ปีละประมาณร้อยละ 40 ซึง่ก็จะทําให้คูแ่ข่งรายอื่นลําบาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนีเ้ป็นเวลามากกว่า 30 ปี กลเมด็และกลยทุธ์ตา่งๆทางการตลาดก็
จะมีความชํานาญมาก สงัเกตวุา่หากเจ้าของยงับริหารงานอยู่ ก็มีความเอาใจใสเ่ป็นอย่างมาก ซึง่กลยทุธ์คือการเปิด
สาขามากเพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้วิธีการให้สาขาเดินตลาดเพ่ือเข้าถงึผู้ ใช้เงินในท้องถ่ิน หนีเ้สียกไ็มม่าก โดย
พนกังานก็จะจ้างคนในท้องถ่ิน สําหรับคูแ่ข่งในท้องถ่ิน ก็จะมแีหลง่เงินทนุท่ีจํากดั ซึง่บริษัทขอวงเงินมากเพราะบริษัทฯ
จะขยายธุรกิจมาก 
นายธนัทวัฒน์  ธนาเกียรติสกุล  ผู้ ถือหุ้น – ขอเสนอแนะ ในเร่ืองของการรายงานในท่ีประชมุ ไมว่า่จะเป็นรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัท ควรจะมีการรายงาน success factor ของบริษัทคือสาขาหรือชมุชนตา่งๆ น่าจะมี
กิจกรรมเพ่ือชมุชนบ้าง ควรจะมีการรายงานกิจกรรมชมุชนบ้าง ข้อท่ีสอง เก่ียวกบัธุรกิจนาโนไฟแน้นซ์ ซึง่เป็นธรุกิจที่มี
ความเสี่ยงสงูเม่ือเทียบกบัธุรกิจเดิมของบริษัท  ก็ควรจะมกีารรายงานวา่ท่ีผ่านมาผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง 
ข้อท่ีสาม ในเร่ืองของงบการเงิน บริษัทควรเน้นตวัเลขตา่งๆในงบการเงิน และอตัราสว่นทางการเงินคา่งๆ หรือ leading 
indicator ซึง่อาจจะมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงผลการดาํเนินงานของบริษัทได้ 
ประธาน: ขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะ และอตัราสว่นทางการเงินสามารถดไูด้จากเวป็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์ แต่
เข้าใจวา่ในท่ีประชมุน่าจะสนใจอตัราการเปลี่ยนแปลงของกําไรจากการดําเนินงาน หรือ ROE, ROA ซึง่มีตวัเลข
คอ่นข้างสงู มีผลตอบแทนท่ีดมีาก ซึง่ในคราวหน้าก็จะพยายามเพ่ิมเติมข้อมลูเหลา่นี ้สว่นเร่ืองนาโนไฟแน้นซ์ รัฐบาลมี
มีนโยบายให้ขออนญุาตทํานาโนไฟแน้นซ์ ซึง่บริษัทก็ได้ขออนญุาต แตเ่ม่ือทําตลาดแล้วพบวา่มีความเสี่ยงค่อนข้างสงู 
NPL ก็สงู บริษัทก็ไมไ่ด้ขยายธุรกิจนีม้าก บริษัทก็จะช่วยรัฐบาลแตบ่ริษัทก็จะดผูลตอบแทนท่ีไมทํ่าให้ผู้ ถือหุ้นขาดทนุ 
ระมดัระวงั ปัจจบุนัก็มีสดัสว่นท่ีไมม่าก  
นายธนัทวัฒน์  ธนาเกียรติสกุล  ผู้ ถือหุ้น – อยากเสนอแนะให้รายงาน เปอร์เซนต์ leading indicator ตา่งๆ ให้
สอดคล้องกบัปัจจยัความเสี่ยงท่ีถกูรายงานในรายงานประจําปี เช่นอตัราสว่นหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ซึง่มีอตัราท่ี
ลดลง ซึง่เข้าใจวา่พอร์ตใหญ่ขึน้ จงึอยากจะเห็นตวัเลขเหลา่นีท่ี้สอดคล้องกบัปัจจยัความเสี่ยง 
ประธาน: ขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะ 
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คุณรุ่งนภา  ภัทรธีรานนท์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบอํานาจจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ช่ืนชมบริษัทท่ี
ใช้ barcode ในการนบัคะแนนเสียง เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุ มีคําถามเร่ืองความ
คืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 
ประธาน: ในท่ีประชมุคะกรรมการบริษัทได้อนมุตัินโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และประกาศให้พนกังานได้รับ
ทราบโดยทัว่ถงึกนั ซึง่คงต้องให้ความรู้ความเข้าใจกบัพนกังานมากขึน้ เม่ือบริษัทพร้อมก็จะไปจดทะเบียนกบั IOD ซึง่
เป็นแนวโน้มท่ีบริษัทจะต้องทํา เพ่ือเตรียมความพร้อม คาดว่าภายใน 1-2 ปี ก็น่าจะได้ไปจดทะเบียน 
 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 10.10 น. 
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