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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี  8  มีนาคม  2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องดจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชัน้ 2 โรงแรม 
เจ้าพระยา ปาร์ค  เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560  และแนะน ากรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุดงันี ้

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

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

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

     กรรมการอิสระ 
5. คณุสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 
6. คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
7. คณุดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหาร 
8. คณุสมยศ  เงินด ารง  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
9. คณุประยงค์  แสนนวล กรรมการ/กรรมการบริหาร 
10. คณุเวทย์  นชุเจริญ  กรรมการ 
11. คณุพินิจ  พวัพนัธ์  กรรมการ 
12. คณุธิดา  แก้วบตุตา กรรมการ 

ส าหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุมีดงันี ้

       คณุวศิษฐ์  กาญจนหตัถกิจ รองกรรมการผู้จดัการ 
       คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ท่ีปรึกษา เอเชียพลสั จ ากดั 
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 คณุเลก็  สิกขรวิทย์ 
 คณุรัชดา เกลียวปฏินนท์ 
และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
 คณุจิรยง อนมุานราชธน 
 คณุดวงใจ หลอ่เลิศวิทย์ 
พิธีกรแจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจ านวน  48 ราย คิดเป็น 341,302,214 หุ้น และ

ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะเป็นจ านวน  554 ราย คิดเป็น 416,696,148 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอ านาจทัง้สิน้ 
602 ราย ซึง่รวมกนัทัง้หมด 757,998,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทัง้หมด 1,045,496,492  
หุ้น ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิด
การประชมุ  

ก่อนการเร่ิมประชมุ พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่  
บริษัทได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. ส่งหนงัสือเชิญประชุมทาง

จดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและมีเวลาใน
การศกึษาข้อมลูการประชมุอย่างเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุส ามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั และ 
3. สง่ข้อความเก่ียวกบัการจดัประชมุส ามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บ
ไซด์ของบริษัทตัง้แต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนันี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าบตัรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบ
ฉันทะ จากผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ 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 
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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 ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี พิธีกรได้เชิญผู้ ถือหุ้นเป็นผู้สงัเกตกุารณ์ในการนบัคะแนนครัง้นี ้
โดยคณุวรภทัร  เศรษฐสมภพ ยินดีเป็นผู้สงัเกตกุารณ์การนบัคะแนนในครัง้นี ้

นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบ
วาระดงันี ้

 
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 ประธานเป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  
21  เมษายน  2559  บริษัทฯได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือประจ าปี 2559 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 758,751,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2. พจิารณาอนุมัตกิารเข้าซือ้หุ้นสามัญและการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท 
  เงนิทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) (BFIT) เพื่อครอบง ากจิการ 
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 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัและการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) (BFIT) เพ่ือครอบง ากิจการ จาก
การท่ีบริษัท ได้เข้าท ารายการซือ้หุ้ นสามัญของบีฟิทแล้วร้อยละ 9.84 ของทุนช าระแล้วของบีฟิท นัน้ ท าให้บริษัท
ต้องการท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบีฟิทให้มากกวา่ร้อยละ 10  
เหตผุลท่ีต้องซือ้หุ้นบีฟิทก็เพราะ บีฟิท เป็นสถาบนัการเงินภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทยนอกจากนี ้มี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเงิน ครอบคลมุการให้บริการสินเช่ือท่ีหลากหลาย สามารถระดมทุนจากประชาชน ซึง่มี
ต้นทนุต ่า และมีฐานลกูค้าท่ีแตกตา่งจากบริษัท ดงันัน้เม่ือพิจารณา ความแข็งแกร่งของฐานทุนและศกัยภาพของบีฟิท 
บวกกบัสาขาของสวสัด์ิ ท่ีมีมากกวา่ 2 พนัสาขาและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ก็จะก่อให้เกิดการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
ส าหรับมลูคา่และราคาท่ีจะท ารายการ 
การซือ้ขายจะแบ่งออกเป็น ดงันี ้

1. ซือ้หุ้นจ านวน 33,391,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 16.70 จากผู้ ถือหุ้นเดิม 4 ราย ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท  

2. ซือ้หุ้นจ านวน 19,620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.81 จากตวัแทนรวบรวมหุ้น ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท 

3. ท าค าเสนอซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นท่ีเหลือของบีฟิท จ านวน 127,309,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.65 ในราคาหุ้นละ 

11.42 บาท ซึง่เป็นราคายตุิธรรมท่ีเหมาะสม 

สว่นแหลง่เงินทนุท่ีใช้ส าหรับท ารายการนัน้ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
713 ล้านบาท บริษัทได้รับวงเงินสนบัสนุนการท าค าเสนอซือ้จากสถาบนัการเงินอีก 1,500 ล้านบาท ซึง่รวมกนัแล้ว 
บริษัทมีเงินทนุส าหรับใช้ในการซือ้หุ้นบีฟิททัง้หมด 2,213 ล้านบาท ซึง่เพียงพอส าหรับการซือ้หุ้นสามญัครัง้นี ้
ส าหรับแนวทางการด าเนินธุรกิจนัน้เป็นดงันี ้
เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีอนุญาตให้บริษัทเข้าถือหุ้นในบีฟิทได้ถึงร้อยละ 100 นัน้ คือ
หลงัจากท่ีบริษัทได้เข้าถือหุ้นของบีฟิทเกินกวา่ร้อยละ 50 หรือมีอ านาจควบคมุกิจการ บริษัทจะต้องด าเนินการดงันี ้

1. ปรับโครงสร้างเป็นกลุม่ธุรกิจการเงิน โดยบริษัทจะต้องโอนธุรกิจมายงับริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั 

ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเปลี่ยนช่ือ บริษัท จากเดิม ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 เป็น บริษัท ศรีสวสัด์ิ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2. ปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่แผนการปรับจะ

ขึน้อยู่กบัสดัสว่นการถือหุ้นสดุท้ายในบีฟิท 

กรณีท่ี 1. ถ้าบริษัทถือหุ้นในบีฟิทได้ร้อยละ 36.35-60  บริษัทก็จะย้ายการปล่อยสินเช่ือประเภท ท่ีดิน บ้าน อาคารชุด

และรถ 4 ล้อและสินเช่ือสว่นบคุคลไปท่ีบีฟิท สว่นศรีสวสัด์ิ 2014 ก็จะปล่อยสินเช่ือประเภท รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทุก

และรถเพ่ือการเกษตร 
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กรณีท่ี 2. ถ้าบริษัทถือหุ้นในบีฟิทได้มากกว่าร้อยละ 60 บริษัทก็จะย้ายการปล่อยสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัทุกประเภท
ยกเว้นรถมอเตอร์ไซด์ และสินเช่ือสว่นบคุคลไปท่ีบีฟิท 
แตท่ัง้นี ้ศรีสวสัด์ิ 2014 จะรับเป็นผู้ให้บริการ Outsource ให้กบับีฟิท เป็นผู้จดัหาสินเช่ือ ท าการตลาด ติดตามหนี ้เป็น
ช่องทางการปลอ่ยสินเช่ือ ช่องทางการรับช าระค่างวดและงานสนบัสนุนให้บีฟิท โดยได้รับค่าตอบแทนจากบีฟิทในรูป
ของคา่ธรรมเนียมและค่าบริการ  ทัง้นีก้ารพิจารณาประเภทและอตัราค่าตอบแทนท่ีจะเรียกเก็บระหว่างกนันัน้ บริษัท
จะค านงึถงึการรักษาความสามารถในการท าก าไรและอตัราผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้็ยงัคงต้องได้รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทยในการท่ีศรีสวสัด์ิ 2014 จะเป็น Outsource ให้กบับีฟิท 
สว่นก าหนดการด าเนินการตา่งๆเป็นดงันี ้

วนัท่ี 8 มีนาคม ท่ีประชมุวิสามญัมีมติอนมุตัิการท ารายการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบีฟิท 
วนัท่ี 8 หรือ 9 มีนาคม ท ารายการซือ้หุ้นสามญัผ่านกระดานซือ้ขายหุ้นรายใหญ่ 
วนัท่ี 10 มีนาคม ประกาศเจตนาท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ หรือแบบ 247-3 
มีนาคม 2560  ปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนธุรกิจและสาขาให้ศรีสวัสด์ิ 2014 และย่ืนขออนุญาต
ธนาคารแห่งประเทศไทย จดัตัง้ธุรกิจการเงิน 
เดือนมีนาคม ถงึเมษายน   เป็นช่วงเวลารับซือ้หลกัทรัพย์ รวม 25 วนัท าการ 
พฤษภาคม 2560  พิจารณาแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือระหวา่งบริษัทและบีฟิท 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการท ารายการซือ้หุ้นสามญัของบีฟิทนี ้
1. สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสินเช่ือให้หลากหลายและครบวงจรมากย่ิงขึน้ เพ่ิมรายได้และอตัรา

ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นให้อยู่ระดบัท่ีดีในระยะยาว 
2. สง่เสริมภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 
3. เพ่ิมทางเลือกในการจดัหาแหลง่เงินทนุ 
4. รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายทางธุรกิจที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

ประโยชน์ ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการปรับโครงสร้างกลุม่กิจการ 
- ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้กบัธุรกิจ Non-Bank ในอนาคต 

เง่ือนไขการท ารายการ 
-ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิการซือ้หุ้นสามญัของบีฟิท 
บริษัทก็จะยงัคงมีหน้าท่ีต้องซือ้หุ้นจากตวัแทนรวบรวมหุ้นจ านวนร้อยละ 9.81 ในราคาหุ้นละ 8.20 บาทมูล

คา่ประมาณ 160   ล้านบาท ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัในบนัทกึข้อตกลงวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 ท าให้สดัสว่นการถือหุ้น
บีฟิททัง้หมดของบริษัท เท่ากบัร้อยละ 19.65 

- ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัของบีฟิท 
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บริษัทก็จะสามารถเข้าซือ้หุ้นจ านวนร้อยละ 26.51 จากผู้ขาย 5 ราย โดยมีมลูค่าซือ้ขายประมาณ 512 ล้าน
บาท และด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด ซึง่มีมลูค่าทัห้มด 1,454 ล้านบาท และบริษัทจะต้องจดัตัง้เป็น
กลุม่ธุรกิจการเงิน  ซึง่การท ารายการปรับโครงสร้างกิจการนีเ้ป็นวาระท่ีตอ่เน่ืองจากการเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญั จึง
ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระนีก้็เห็นควรอนมุตัิในวาระท่ีตอ่เน่ืองถดัไปด้วย 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้น : ท าไมบีฟิทถงึได้รับสดัสว่นในการท าธุรกิจมากกวา่ศรีสวสัด์ิ 
คุณดวงใจ  แก้วบุตตา : ถึงแม้ว่าสดัส่วนในการปล่อยสินเช่ือส่วนใหญ่จะไปอยู่ท่ีบีฟิท แต่ก็ยงัมีการเก็บค่าบริการ
กลบัมาและเป็นการแบ่งสดัสว่นสินเช่ือให้ชดัเจน 
ประธาน : บีฟิทมีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากวา่ จะท าให้ได้ประโยชน์ตอ่ผุ้ ถือหุ้นทัง้ 2 ฝ่าย 
คุณเอกภพ นาคเสนีย์ ผู้ถือหุ้น : หากดจูากข้อมูลหนีห้ลงัจากการรวมกิจการท าไมหนีส้ินเพ่ิมขึน้มาก ในขณะท่ี
รายได้เพ่ิมขึน้ประมาณ 200 ล้าน และก่ีปีจงึจะคืนทนุ เพราะอตัราการขยายตวัของบีฟิทไมแ่ข็งแรงเท่าไรนกั  
ประธาน : ถ้าสงัเกตจุากก าไร บีฟิทจะมีก าไรของตวัเองอยู่แล้ว ส่วนของสวสัด์ิก็มีก าไร ถ้ารวมกนัแล้วอตัราส่วนของ
หนีต้่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นอยู่ในอตัราไม่เกิน 3 ซึ่งต ่ามาก สถานะของบีฟิทแข็งแรงมาก เงินกองทุนสูงมาก ท าให้เรา
ตดัสินใจซือ้เพราะอตัราการขยายตวัไมแ่ข็งแรง หลงัจากรวมกิจการจะเปลี่ยนไปในทางท่ีดีทัง้สองฝ่าย  
คุณเอกภพ : แน่ใจได้หรือไมว่า่หลงัรวมกิจการแล้วจะดีขึน้ 
ท่านประธานมอบหมายให้ คณุจิรยงเป็นผู้ตอบค าถาม 
คุณจริยง :  ตวัเลขท่ีแสดงในรายงานท่ีสง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้น เป็นตวัเลขของทางสวสัด์ิและบีฟิท ซึง่เม่ือรวมกนัก็น ามาบวก
รวมกนั ในส่วนของสวสัด์ิท่ีมีหนีเ้พ่ิมขึน้ 1,980 ล้านนัน้เกิดจากการเข้าท ารายการท่ีผู้ ถือหุ้นก าลงัจะอนุมตัินัน่เอง ซึ่ง
ตวัเลขในงบก็จะน าตวัเลขในงบของทัง้สองบริษัทมาบวกรวมกัน เป็นการท างบการเงินเสมือนท่ี IFA ท าขึน้มา แต่
ตวัเลขนีไ้มไ่ด้รวมถงึ synergy ท่ีคณุดวงใจได้กลา่วถงึในตอนต้น  
คุณเอกภพ : ดจูากรายได้ก็เพ่ิมขึน้ไมม่าก 
คุณจิรยง : บีฟิทเป็นสถาบันการเงินท่ีมัน่คงมาก มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงมากประมาณ 45% สูงท่ีสุดใน
ประเทศไทย ในขณะท่ีธนาคารปห่งประเทศไทยก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 8 และนโยบายการประกอบธุรกิจค่อนข้างอนุรักษ์
นิยม ท าให้รายได้ค่อนข้างเสถียร ไม่ค่อยมากเท่าไร ก าไรก็ค่อนข้างเสถียร 3 ปีท่ีผ่านมาจ่ายเงินปันผลปีละ 70 ล้าน
บาท ซึง่จะแตกตา่งกบันโยบายของสวสัด์ิ ในมมุมองของ IFA เห็นว่าบีฟิทเป็นบริษัทท่ีดี ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบอะไรท่ี
จะเป็นความเสี่ยงท่ีมีนยัส าคญั   
คุณเอกภพ : ภายหลงัรวมกิจการ บริษัทควรจะวิเคราะห์วา่ บริษัทจะมีรายได้อะไรเพ่ิมขึน้บ้าง 
คุณดวงใจ : หลังจากควบรวมแล้ว งบการเงินก็คงต้องเปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีแผนแต่ยังไม่สามารถอธิบายเป็น
ตวัเลขได้ในขณะนี ้ถงึอย่างไรปลายปีนีต้วัเลขของบีฟิทก็ต้องเปลี่ยนไปหลงัจากมี synergy ร่วมกนัแล้ว 
ประธาน : เน่ืองจากมีขัน้ตอนหลายขัน้ตอน ซึง่ต้องขออนุมตัิธนาคารแห่งประเทศไทย จึงยงัไม่สามารถแจ้งตวัเลขได้ 
แตค่าดการณ์วา่แนวโน้มจะดีขึน้  
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ผู้ถือหุ้น : ในรายงาน IFA หน้า 46 รายได้ดอกเบีย้ของสวสัด์ิและบีฟิท หากดอูตัรารายได้ของสวสัด์ิเป็นคร่ึงหนึ่งของ
สว่นผู้ ถือหุ้น ในขณะท่ีบีฟิทมีอตัรารายได้เป็นร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หลงัควบรวมแล้วอตัรารายได้ของบีฟิทจะ
ใช้เวลาก่ีปีท่ีจะท าให้อตัรารายได้เป็นคร่ึงหนึง่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นเหมือนสวสัด์ิ 
ประธาน :  เงินกองทนุของบีฟิทนัน้ไมไ่ด้ถกูใช้ประโยชน์อย่างเตม็ท่ี จะเห็นจากอตัรา BIS ท่ีสงูถงึ 45 ซึง่คิดวา่สวสัด์ิจะ
น ามาท าให้มีศกัยภาพได้ 
ผู้ถือหุ้น : จะใช้เวลาในการควบรวมนานเพียงใด 
ประธาน : ก็จะท าให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ 
ผู้ถือหุ้น : cost of debt จะเป็นเท่าไรทัง้ก่อนควบและหลงัควบรวม และสวสัด์ิจะมีต้นทนุทางการเงินจะเป็นเท่าไร 
ประธาน : ก่อนควบรวมประมาณ 1 กว่าๆ ในขณะท่ีสวสัด์ิมีต้นทุนทางการเงินประมาณร้อยละ 3-4 แต่ควรจะด ู
margin ด้วยวา่เป็นเท่าไร ถ้าเอา margin ของสวสัด์ิไปก็จะมาก ซึง่ก็จะพยายามท าให้สมดลุทัง้สองฝ่าย ส าหรับต้นทุน
ทางการเงินของสวสัด์ินัน้ก็จะขึน้อยู่กบัตลาด แตก่็คิดวา่น่าจะต ่ากวา่เดิม 
ผู้ถือหุ้น : หากมีการรวมกนัแล้ว ศรีสวสัด์ิเอาเงินบีฟิทมาใช้ต้องจ่ายดอกเบีย้เท่ากบัดอกเบีย้เงินกู้หรือไม ่
ประธาน :  บีฟิทเป็นสถาบนัการเงินท่ีสามารถรับเงินฝากได้และมีต้นทนุต ่า แตส่วสัด์ิจะไมยื่มเงินจากบีฟิท แตบี่ฟิทจะ
ขยายกิจการไปเอง ซึง่บีฟิทต้องระดมทนุเอง การกู้ ยืมระหวา่งกนัไมม่ี 
Shareholder : I admire and support your acquisition of BFIT because if you get 90% plus , you will be 
exempted being holding company. How much is CAR (Capital adequacy ratio) of BFIT at the moment? 
How many licenses they hold from Bank of Thailand, and it will give you an advantage or not? If you not 
get 90% of BFIT, what will be your strategy in the future because you will be partially selling those assets? 
คุณจริยง อนุมานราชธน :  ชีแ้จง 3 ค าถาม โดยค าถามท่ี 1 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเป็นเท่าไร ซึง่คือเท่ากบั 45 
ในขณะท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ท่ี 8% ในค าถามท่ี 2 มีใบอนุญาตก่ีใบ บีฟิทมีใบอนุญาต 4 ประเภท 
กิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์ กิจการเงินทนุเพ่ือการพฒันา กิจการเงินทนุเพ่ือการจ าหน่ายและการบริโภค และกิจการ
เงินทนุเพ่ือการเคหะ ในข้อ 3 ผู้ ถือหุ้นถามวา่จะต้องถือหุ้นถงึ 90 ซึง่ สว้สด์ิถือหุ้นได้ 36% ก็สามารถควบคมุบีฟิทได้  
ประธาน:  About proportion to control, the condition is more than fifty or we have substantial influence 
meaning we go and run it, the condition will be met we come to financial institution group, therefore we 
have to ask this Meeting to approve the restructuring of the group If you approve this one the condition 2 
to 5 should be approve  
สดัสว่นท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือ 90% ใช่หรือไม ่ซึง่ตามเง่ือนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยคือถือสดัส่วนตัง้แต ่
50 ขึน้ไปหรือมีอ านาจควบคมุ หากครบเง่ือนไขก็จะต้องจดัตัง้กลุม่ธุรกิจการเงินซึง่เป็นเง่ือนไขในหนงัสืออนญุาตให้เข้า
ซือ้หุ้นได้ 
คุณศิริวัฒน์  วรเวทย์วุฒิกุล  : การท่ีเข้าไปควบรวมกับบีฟิท จะท าให้บีฟิทมีอัตราการเติบโตปีละก่ีเปอร์เซ็นต์ 
เน่ืองจาก อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นต ่า และสามารถรับเงินฝากจากประชาชนได้ ท าให้ต้นทุนต ่า เมื่อเทียบ
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กบัสวสัด์ิซึง่อยากทราบว่าในอดีตตัง้แต่เข้าตลาดมี return on equity และ return on asset earning growth  เป็นก่ี
เปอร์เซน็ต์ และของบีฟิทด้วย และท าไมผู้บริหารถึงตดัสินใจเข้าซือ้บีฟิท และจะ capitalize สิ่งท่ีบีฟิทมี แต่สวสัด์ิไม่มี
อย่างไร โดยอยากเห็นวา่ทัง้บีฟิทและสวสัด์ิ จะเติบโตอย่างไร 
ประธาน ในสดัสว่นของสวสัด์ิในธุรกิจท่ีคาดวา่จะให้บีฟิทท าปัจจุบนัจะอยู่ท่ีประมาณเกือบหม่ืนล้าน และถ้าขยายไป
ได้หมื่นล้าน ก าไรก็จะมากเพราะมีสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีมีมาก ดงันัน้ถ้าสดัส่วนการถือหุ้นมากขึน้ บีฟิทก็จะท า
ธุรกิจของสวสัด์ิเกือบทัง้หมด และจะใช้เวลาเท่าไรนัน้ขึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจและเงินทุนท่ีจะหาได้ แต่ถ้าดูจาก
ปริมาณก็จะมาก การเติบโตของก าไรก็จะตามมา ซึ่งอาจจะไม่ใช่สัดส่วนเดียวกัน เพราะมีการเรียบเก็บค่าบริการ
ระหว่างกนัเน่ืองจากใช้บริการของสวสัด์ิ แต่หากรวมกันแล้วผู้ ถือหุ้นทัง้สองฝ่ายก็จะไม่เสียเปรียบกัน ผู้บริหารคิดว่า
แนวโน้มน่าจะดี โดยถ้าเราใช้ประโยชน์จากเงินกองทนุของบีฟิทอย่างเตม็ท่ี ก าไรก็น่าจะเพ่ิมขึน้ 
คุณศิริวัฒน์  วรเวทย์วุฒิกุล  จากการท่ีบีฟิทเป็นบริษัทท่ีแข็งแกร่ง มีทรัพย์สินท่ีเป็นลกูหนีอ้ยู่ประมาณ 2 พันล้าน
บาท แสดงวา่โอกาสที่ทรัพย์สินจะโตจากสองพนัเป็นสี่พนันัน้ ก็จะสามารถท าได้ง่ายด้วยฐานของบีฟิทเอง และหากถ้า
สวสัด์ิเข้าไปซือ้กิจการได้ตามสดัส่วน สวสัด์ิก็จะทะยอยใส่สินเช่ือซึ่งเต็ท่ีท่ีจะใส่ธุรกิจเข้าไปประมาณหนึ่งหมื่นล้าน 
ดงันัน้โอกาสท่ีบีฟิทจะโตจะมีสงูมาก หากสวสัด์ิเข้าไปซือ้ได้มากแล้ว ส่วนแบ่งก าไรท่ีสวสัด์ิจะได้ก็จะมาในรูปของเงิน
ปันผล อยากทราบวา่จะต้องถือเท่าไรถงึจะไมเ่สียภาษี เพ่ือให้เกิดการเอือ้ประโยชน์ระหวา่งกนั 
คุณจิรยง  อนุมานราชธน  บริษัทโฮลดิง้ถือในบริษัทอื่นๆเกินกว่าร้อยละ 25 และยงัถือหุ้นอยู่ก่อนจ่ายเงินปันผล 3 
เดือนและหลงัจากจ่ายเงินปันผล 3 เดือนก็ไมต้่องเสียภาษี 
คุณจณิพักตร์  พรพบิูลย์ : บีฟิทเป็นสถาบนัการเงินท่ีแข็งแกร่ง ท าไมถึงยอมขายหุ้นให้กบับริษัทและอะไรคือเหตผุล
ท่ีบีฟิท อยากได้สวสัด์ิ 
ประธาน : ถ้าดูจากอดีต บีฟิทไม่ค่อยขยายตวัหรือไม่เติบโต คาดว่าผู้ ถือหุ้นอยากจะหาทางออกบางส่วน บางส่วนก็
อยากจะเก็บไว้ 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัและการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท
เงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) (BFIT) เพ่ือครอบง ากิจการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 755,570,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.47 
ไมเ่ห็นด้วย 4,032,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.53 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3. พจิารณาอนุมัตปิรับโครงสร้างธุรกจิของบริษัทโดยการโอนกจิการบางส่วนให้กับบริษัท ศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกจิ
ภายในกลุ่มบริษัท 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท
โดยการโอนกิจการบางสว่นให้กบับริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างการ
ประกอบธุรกิจภายในกลุม่บริษัท ด้วยเหตผุลท่ีวา่บริษัทเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของบีฟิทได้มากกวา่ร้อยละ 50 
หรือมีอ านาจควบคมุกิจการ ตามเง่ือนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทจะต้องโอนกิจการไปให้บริษัทย่อย 
เพ่ือให้บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทโฮลดิง้ ไมม่ีการประกอบธุรกิจ และจดัตัง้เป็นกลุม่ธุรกิจการเงิน โดยการโอนธุรกิจ
บางสว่นของบริษัทซึง่ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัทกุชนิด ซึง่รวมถงึการโอนสญัญา ทรัพย์สินและหนีส้ิน
ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องและท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว รวมถงึสาขาทัง้หมดของบริษัทและบคุลากรท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกิจ ให้กบับริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัททัง้นี ้ ภายหลงัจากการโอน
กิจการบางสว่นข้างต้น บริษัทจะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตอ่ไป ตาม
เกณฑ์ Holding โดยมีศรีสวสัด์ิ 2014 ซึง่เป็นผู้ รับโอนธรุกิจสินเช่ือมาด าเนินงานแทนบริษัทในฐานะบริษัทแกน ทัง้นี ้
บริษัทจะด ารงสดัสว่นการถือหุ้นในศรีสวสัด์ิ 2014 มากกวา่ร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือให้ศรีสวสัด์ิ 
2014 มีสถานะเป็นบริษัทแกนตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ เป็นการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัทเพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจไมซ่ า้ซ้อนกนัและให้เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นีร้ายละเอียดการโอน
กิจการบางสว่นและการปรับโครงสร้างประกอบธรุกิจภายในกลุม่บริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการปรับ
โครงสร้างกิจการตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
เพ่ือให้การด าเนินการตา่งๆ เป็นไปอย่างคลอ่งตวั ให้กรรมการผู้จดัการ หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้ เจรจา ท าความตกลง ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเง่ือนไขและด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นในการโอนขาย
กิจการบางสว่น รวมทัง้การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุม่ การลงนามในสญัญา บนัทกึข้อตกลง และ
เอกสารตา่งๆ รวมถงึการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจน ด าเนินการตา่งๆ 
ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
 ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณศิริวัฒน์  วรเวทย์วุฒกุิล  สวสัด์ิจะเป็นโฮลดิง้ ตัง้ 2014 และโอนกิจการไป และเม่ือซือ้บีฟิทได้ ซึง่ตอ่ไปสวสัด์ิก็
จะได้รับเงินปันผลจากบีฟิทและ 2014 ซึง่ท่ีต้องจดัโครงสร้างเพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยสวสัด์ิจะ
ได้รับประโยชน์คือรับเงินปันผลโดยไมเ่สียภาษี ซึง่ก็จะน ามาในรูปของก าไร ซึง่จะได้จ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นให้
มากท่ีสดุใช่หรือไม ่
ประธาน  ใช่ 
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Shareholder  I look into quality of assets possessed by BFIT and SAWAD for internal business structuring, 
secured loans SAWAD 2014 and BFIT. I look into the call letter, the Excellency Finance Minister, Apisak, 
he introduced a new kind of asset as a collateral for working capital assets can be considered as a 
collateral loans and you can use the short term loans, medium to long term loans this way. The chances of 
getting NPL can be reduced substantially.  
ประธาน  ผู้ ถือหุ้นให้ค าแนะน าวา่ตวัหลกัทรัพย์ท่ีจะได้มานัน้ สามารถน ามาเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัได้  
คุณเมธี  รังสีวงศ์  จากการที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ซึง่จะชึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม นัน้ คาดว่าการ
ขึน้ XD จะเกิดก่อนการปรับโครงสร้างนีห้รือไม ่
ประธาน  คาดวา่การซือ้หุ้นและการท าเทนเดอร์ น่าจะเสร็จประมาณเดือนเมษายน ซึง่ XD น่าจะเสร็จก่อนการปรับ
โครงสร้าง 
คุณศุภฤกษ์  สรรพกจิ  บริษัทใช้หุ้นกู้ เป็นแหลง่เงินทนุ เงินท่ีได้จากหุ้นกู้จะน ามาใช้กบั 2014 และบีฟิทใช่หรือไม ่
และบริษัทท่ีซือ้หนีเ้สียด้วย อยากทราบวา่เม่ือบริษัทเป็นโฮลดิง้แล้ว เราจะใช้เงินทนุอย่างไรกบับริษัทย่อยทัง้ 3 เพราะ
แตล่ะบริษัทก็ใช้งินทนุคอ่นข้างสงู 
ประธาน  บริษัทคงต้องดแูหลง่เงินทนุเป็นหลกั ทางบีฟิทกค็งต้องไประดมทนุของตวัเองซึง่อาจจะมีการออกหุ้นกู้และ
รับเงินฝาก สว่นโฮลดิง้ก็จะไมป่ระกอบกิจการ ดงันัน้บริษัทลกูก็จะต้องด าเนินการระดมทนุด้วยตวัเอง 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทโดยการโอนกิจการบางสว่นให้กบับริษัท ศรี
สวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุม่บริษัท ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 755,570,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.47 
ไมเ่ห็นด้วย 4,032,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.53 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 4.  พจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทบั และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงชื่อของบริษัท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ตรา
ประทบั และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือของ
บริษัท จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ และเปลี่ยนลกัษณะธรุกิจ จงึต้องเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ตราประทบั และการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทโดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ช่ือภาษาไทย  : บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ  : Srisawad Corporation Public Company Limited 

แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เป็นดงันี ้
ข้อ 1.  ช่ือบริษัท บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ Srisawad  

Corporation Public Company Limited 
ทัง้นี ้ ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท และการแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการ
ใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนภายใต้ข้อจ ากดัของกฎหมาย โดยท่ีไมก่ระทบในสาระส าคญัของการ
แก้ไขดงักลา่ว ตลอดจนด าเนินการตา่งๆ ตามท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกบัหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ตราประทบั และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 759,603,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแก้ไขท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
เสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ข้อบงัคบันี ้เรียกวา่ “ข้อบงัคบั บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” 
ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

และเสนอให้เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูล การบริหารจดัการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5. 
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ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียนภายใต้ข้อจ ากดัของกฎหมาย โดยท่ีไมก่ระทบในสาระส าคญัของการแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่ว 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 759,603,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6. พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี  ้
ผู้ถือหุ้น:  คา่ใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างและโอนกิจการ จะมีคา่ใช้จ่ายหรือไมแ่ละประมาณเท่าไร 
ประธาน: คา่ใช้จ่ายในการโอนน้อยมาก จะมีคา่ภาษีอากรและคา่ท่ีปรึกษาทางการเงินเท่านัน้ 
ผู้ถือหุ้น :  จากการปรับโครงสร้างนีจ้ะมีผลกระทบตอ่เครดิตเรทติง้ของสวสัด์ิหรือไม ่
คุณดวงใจ แก้วบุตตา  บริษัทตัง้ใจจะท าเรทติง้ท่ีตวัแกนคือ ศรีสวัสด์ิ 2014 ซึง่คาดวา่ไมน่่าจะกระทบตอ่เรทติง้ 
ถงึแม้วา่จะมีบีฟิทเข้ามา แตล่ะบริษัทก็จะไปท าเรทติง้ของตวัเอง 
ผู้ถือหุ้น : สดัสว่นการถือหุ้นในบีฟิท อยากได้สดัสว่นท่ี 36 หรือมากกวา่ 60 
คุณดวงใจ  แก้วบุตตา : บริษัทก็อยากได้สดัสว่นท่ีมาก 
ผู้ถือหุ้น : แนวโน้มของหนีเ้สียจะเป็นอย่างไร 
คุณดวงใจ  แก้วบุตตา : สดัสว่นหนีเ้สียของบริษัทก็ยงัคงอยู่ในระดบัเดิม ไมค่อ่ยเปลี่ยนแปลง 
ผู้ถือหุ้น : เม่ือบริษัทเปลี่ยนเป็นโฮลดิง้แล้ว แสดงวา่อาจจะมีแนวโน้มท่ีจะไปซือ้กิจการอืน่ๆเพ่ิมเติมใช่หรือไม ่ มีแผน
ระยะสัน้ ระยะกลางอย่างไร 
ประธาน : ในโครงสร้างของบริษัท จะพบวา่จะมีบริษัทลกูท่ีไปท าธุรกรรมในหลายประเทศใน AEC ซึง่หากบริษัทเห็น
โอกาสที่จะเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัทก็จะท า แตท่ัง้นีก้็ต้องขออนมุตัิจากธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องเป็นธุรกิจท่ี
อยู่ในแนวเดียวกนั ซึง่บริษัทกค็งจะไมแ่ตกไปท าธุรกิจประเภทอื่น 
ผู้ถือหุ้น : การขยายไปท่ีพมา่นัน้ ปัจจบุนัผลเป็นอย่างไรบ้าง 
ประธาน : ในปีนีน้่าจะมีผลการด าเนินงานท่ีดี 



13 
 

คุณศุภฤกษ์  สรรพกจิ : ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการเปลีย่นแปลงมากมาย ช่วยอยากทราบวา่การเติบโตจะเป็นไป
อย่างไร กบัความเสี่ยงและทิศทาง อยากให้ท่านแสดงวิสยัทศัน์ของบริษัท 
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา : นโยบายของบริษัทจะสร้างสมดลุของการเติบโตกบัความเสี่ยงไปพร้อมๆกนั บริษัทไม่
ต้องการการเติบโตแบบฮวบฮาบ เพราะมีผลกระทบรอบด้านซึง่ประเมินแล้ววา่จะต้องมี  บริษัทจะกระจายโอกาสและ
ความเสี่ยงไปในหลกัประกนัประเภทตา่งๆ พืน้ท่ีตา่งๆ รวมทัง้ AEC ส าหรับ AEC บริษัทเสียคา่ใช้จ่ายในการหาธุรกิจ
และคูค้่าเป็นจ านวนมาก  แต่หากได้ธุรกิจมาอตัราการเติบโตก็จะเป็นหลายเท่า ซึง่จะให้ความมัน่ใจกบัผู้ ถือหุ้นวา่ สิ่ง
ใดท่ีบริษัทท านัน้ จะท าด้วยความรอบคอบรัดกมุ จะท าความรู้จกัพนัธมิตรหรือคูค้่าท่ีจะท าธุรกิจด้วย ประเมิน
สถานการณ์เพ่ือเตรียมกลยทุธ์ เพ่ือรักษาอตัราการเติบโตของก าไรของสวสัด์ิในระดบันีไ้ปให้นาน 
ผู้ถือหุ้น :  หลงัจากรวมแล้ว เพดาน interest bearing debt กบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ของบีฟิทกบัรวมกบัสวสัด์ิจะขึน้ไปได้
ก่ีเท่า 
ประธาน : ปัจจบุนันี ้ เฉพาะของสวสัด์ิได้ก าหนดไว้ท่ีไมเ่กิน 4 เท่า ก่อนเข้าตลาดเคยเกิน แตปั่จจบุนันีไ้มถ่งึเพราะมี
สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีแข็งแกร่ง  ซึง่ในธุรกิจการเงินนัน้น่าจะเกิน 5 เท่า ซึง่ขึน้อยู่กบัแนวโน้มของหนีก้บัหลกัประกนัต้องดู
ไมใ่ห้มีความเสี่ยงมาก 
ผู้ถือหุ้น : ดงันัน้ถ้ามีเพดานถงึ 5 เท่านัน้ บริษัทก็สามารถกู้ เงินเพ่ือซือ้ธุรกิจที่มีเกณฑ์ตรงตามท่ีวางไว้ คือมีแนวทาง
อย่างไรในการซือ้สินทรัพย์หรือซือ้บริษัท พิจารณาจากการลดต้นทนุหรือการซือ้หน้าร้านเพ่ือสวสัด์ิขยายสว่นหนึง่หรือ
ซือ้ธุรกิจท่ีมีหน้าร้านมากๆสว่นหนึง่หรือจะเป็นอย่างอ่ืน 
ประธาน : ในการซือ้กิจการ บริษัทต้องดวูา่จะเสริมกบัธุรกิจของกิจการอย่างไร และกิจการท่ีจะเข้าไปลงทนุก็ต้องมี
ความสามารถระดมทนุได้ด้วยตวัเอง โดยให้สามารถอยู่ได้ด้วยตวัเองไมต้่องพึง่บริษัทแม ่ ส าหรับหน้าร้านนัน้จะเห็นวา่
สาขาของบริษัทก็มีอยู่ทัว่ประเทศ บริษัทจงึมองหาท่ีธุรกิจเสริมท่ียงัไมไ่ด้ท า ซึง่ปัจจบุนัท าแตธุ่รกิจแกน หากธุรกิจแกน
แข็งแรงแล้ว ธุรกิจเสริมก็จะตามมา 
ผู้ถือหุ้น :  ส าหรับบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ ความได้เปรียบและเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการ
ประเภทเดียวกนัในท้องถ่ิน 
ประธาน : บริษัทมีแหลง่เงินทนุท่ีต้นทนุต ่า ถ้าเป็นของบีฟิทก็จะต ่าลง ก็จะได้เปรียบและมีฐานเงินทนุท่ีใหญ่กวา่ 
ดงันัน้เราจงึได้เปรียบในการแขง่ขนันี ้
ผู้ถือหุ้น : สว่นท่ีเสียเปรียบอยูส่ าหรับธุรกิจรับจ าน าสินทรัพย์ในประเทศอื่น เช่นในเวียตนาม เป็นอะไรบ้าง 
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา : ยงัไมม่ีผู้ประกอบการประกอบธรุกิจประเภทเดียวกบับริษัทมาก่อนในเวียตนาม พมา่ มีท่ี
กมัพชูานิดหน่อย  ท่ีมีมากจะเห็นอยู่ในอินโดนีเซีย แตจ่ากการประเมินแล้วพบวา่ในท่ีมีการแข่งขนัเราก็มี แตใ่นท่ีท่ีไม่
เคยมีมีปริมาณมากกวา่ บริษัทจงึไมก่งัวล เร่ืองท่ีเป็นกงัวลคือเร่ืองของภาษาและการสื่อสาร สว่นเร่ืองวิธีการท าธุรกิจ
แหลง่เงินทนุไมเ่ป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวล 
ผู้ถือหุ้น : การขยายจะช้าหรือไม ่ถ้าภาษาเป็นอปุสรรค 
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา : ถ้าอินโดนีเซีย น่าจะมีปัญหา แตท่ี่อื่นไมเ่ป็นปัญหา 
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ผู้ถือหุ้น : หลงัจากเคลียร์ปัญหาได้แล้ว จะไปหาพนัธมิตรทางธุรกิจหรือไม่ 
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา : ไมแ่น่ใจวา่จะตอบค าถามนีห้รือไม ่แตใ่ห้มัน่ใจวา่สิ่งใดท่ีดบีริษัทก็จะท า แตก่ารจะเปิดเผย
ให้ทราบก่อนอาจจะไมส่ะดวก 
ผู้ถือหุ้น : ธุรกิจซือ้หนีม้าบริหาร ถ้าเปรียบเทียบกบั JMT แล้ว JMT มีหนีท่ี้เป็นมลูคา่หนีอ้ยู่ท่ีประมาณแสนล้านบาท 
อยากทราบวา่ ในสว่นของบริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลิวพี มีมลูคา่หนีอ้ยู่ท่ีประมาณเท่าใด และวางแผนวา่จะ
ขยายตอ่ไปอย่างไร  
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา : ธุรกิจอื่นๆท่ีเข้ามาเสริมนัน้ อยากให้ดท่ีูก าไรของบริษัทมากกวา่  บริษัทไมไ่ด้สนใจวา่
จะต้องซือ้พอร์ตให้ได้มากเท่าใด แตใ่ห้ดท่ีูผลก าไรและก าไรมีความยัง่ยืน ไมท่ าธุรกิจแบบหวือหวา บริษัทบริหาร
สินทรัพย์จะมีก าไรท่ีน่าพอใจ โดยไมไ่ด้ตัง้เป้าวา่จะขยายเท่าใด เพราะธุรกิจนีข้ึน้อยู่กบัโอกาส ซึง่ต้องคอยดวูา่มีโอกาส
บริษัทก็จะหยิบฉวยโอกาสนัน้ไว้ได้ทนัเวลา ซึง่ปัจจบุนันีเ้ราซือ้มาแตส่ินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั สินเช่ือท่ีไมม่ีหลกัประกนั
จะไมซ่ือ้ บริษัทมีต้นทนุท่ีถกูกวา่ BAM SAM ต้นทนุในการปฏิบตัิงานของบริษัทจะต ่ากวา่เพราะบริษัทมีสาขาอยู่ทัว่
ประเทศ การไปติดตามหลกัทรัพย์ การประเมินหลกัทรัพย์ การท าธุรกรรมในหลกัทรัพย์ และการขายไมม่ีใครท าได้
ต้นทนุถกูกวา่บริษัท สว่นเร่ืองต้นทนุดอกเบีย้ของบริษัทน่าจะอยู่ระดบักลาง  
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายท่ีจะซือ้หนีท่ี้ไมม่ีหลกัประกนัหรือไม่ 
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา : ในขณะนีย้งัไมม่ี 
คุณศิริวัฒน์  วรเวทย์วุฒกุิล : อยากเห็นกรรมการนัง่อยู่บนเวทีให้ครบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นจะไมเ่ข้าใจผิดวา่มีกรรมการ
เท่าท่ีนัง่อยู่บนเวที 
ประธาน : เน่ืองจากพืน้ท่ีไมส่ามารถจะจดัให้กรรมการนัง่ได้เตม็ท่ี แตจ่ะพยายามท าให้เตม็ท่ี 
Shareholder : You have good rapport with Bank of Thailand getting Nano finance license, can you also get 
Global Treasury License from them? A company you’re acquiring, BFIT, you’re acquiring higher than par 
value, it means at good will?  Do you get some tax benefit under IFRS of Thailand? 
คุณจริยง  อนุมานราชธน : ค าถามเร่ืองกู๊ดวิลล์ ซึง่ตามรายงานของ IFA หน้า 45 รายการนีจ้ะเกิดขึน้ ก็ตอ่เมื่อราคา
ซือ้สงูกวา่ราคาตามบญัชี ไมใ่ชท่ี่ราคาพาร์  สว่นตา่งจะพิจารณาเป็นกู๊ดวิลล์ ซึง่จะเป็นเท่าไรนัน้ทางบริษัทจะต้องจ้างท่ี
ปรึกษาทางการเงินมาประเมิน purchase price allocation อีกทีวา่กู๊ดวิลล์จะเป็นเท่าไร ซึง่รายการซือ้ของบริษัทนัน้มี
ราคาท่ีไมส่งูกวา่ราคาตามบญัชี โดยต้นทนุของบริษัทซือ้มาท่ีราคา 8, 8.20 และ 10.50 บาท โดยท่ีราคาตามบญัชี ณ 
30 กนัยายน 2559 อยู่ท่ี 10.40 บาท และราคาเทนเดอร์อยู่ท่ีราคา 11.42 บาท ซึง่สงูกวา่ราคาตามบญัชี แตก่าร
ประเมินกู๊ดวิลล์นัน้จะประเมินวา่มีสว่นตา่งหรือไมค่ือ วนัท่ีบริษัทเข้าท ารายการ ซึง่ IFA ยงัไมท่ราบวา่จะท ารายการได้
เท่าใด IFA จงึท าตวัเลขประมาณการวา่ ถ้าบริษัทซือ้หุ้นจากการท าเทนเดอร์ไมไ่ด้เลยก็จะไมเ่กิดกู๊ดวิลล์ แตจ่ะเป็นสว่น
กลบัของกู๊ดวิลล์ แปลวา่สวสัด์ิจะมีก าไรจากการเข้าท ารายการ เพราะราคาซือ้ต ่ากวา่ราคาตามบญัชี  หากบริษัทซือ้
หุ้นจากผู้ขายและจากการท าเทนเดอร์ได้ประมาณ 54% จะมีกู๊ดวิลล์เท่ากบัศนูย์  หากซือ้หุ้นจากการท าเทนเดอร์ได้
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ทัง้หมด กู๊ดวิลล์จะเป็นจ านวนประมาณ 104 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทจะต้องประเมิน purchase price allocation แตก่็
ไมไ่ด้บนัทกึกู๊ดวิลล์เป็นคา่ใช้จา่ย 
ประธาน : This is financial institutions, regulations of each country is difference, you have to comply with 
the other. No matter Bank of Thailand allow it to be but they allow you to do already you don’t need a 
license it’s depend on the country, country by country.  
คุณนิรันดร์  อยู่ชา: ขอให้ก าลงั ช่ืนชมและขอบคณุผู้บริหาร ท่ีท าให้ศรีสวสัด์ิเติบโตร้อยละ 40-50 ตอ่ปี ขอถามวา่ใน
ปี 2560 ตัง้เป้าจะโตก่ีเปอร์เซน็ต์ 
ประธาน : ตามท่ีวางแผนไว้ ก็จะโตประมาณเดิม โดยขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ก็อาจจะบวกลบนิดหน่อย 
ผู้ถือหุ้น : ในกรณีท่ีอเมริกา ปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ ผลกระทบของต้นทนุทางการเงินจะมากน้อยเพียงใด 
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา :  มบ้ีางแตไ่มม่ากเท่าไร จากงบการเงินของบริษัทจะเห็นวา่รายได้จากคา่บริการท่ีไมม่ีต้นทนุ
ดอกเบีย้ของบริษัทสงูกวา่ธุรกิจประเภทเดียวกนั ดอกเบีย้ท่ีขึน้น่าจะกระทบกบับริษัทน้อยกวา่คนอื่น    
 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 10.50 น. 
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