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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  20 เมษายน  2560 เวลา 9.10 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอม
เมอรัล กรุงเทพฯ  เลขท่ี 99/1  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  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. คณุธิดา  แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหาร 
8. คณุสมยศ  เงินด ารง  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
9. คณุประยงค์  แสนนวล กรรมการ/กรรมการบริหาร 
10. คณุเวทย์  นชุเจริญ  กรรมการ 
11. คณุดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการ 
12. คณุพินิจ  พวัพนัธ์  กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุมีดงันี ้

       คณุวศิษฐ์  กาญจนหตัถกิจ รองกรรมการผู้จดัการ 
       คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
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       คณุบญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
        คณุเอกชยั  โชติพิทยสนุนท์ 
พิธีกรแจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจ านวน  57 ราย คิดเป็น 404,317,624 หุ้น และ

ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะเป็นจ านวน  738 ราย คิดเป็น 416,148,555 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอ านาจทัง้สิน้ 
795 ราย ซึง่รวมกนัทัง้หมด 820,466,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.476 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทัง้หมด 1,045,496,492  
หุ้น ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

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

ก่อนการเร่ิมประชมุ พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม
และบุคคลท่ีจะเข้ารับต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและบคุคลท่ีจะเข้ารับต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. ส่งหนงัสือเชิญประชมุทาง
จดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและมีเวลาใน
การศกึษาข้อมลูการประชมุอย่างเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุส ามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั และ 
3. ส่งข้อความเก่ียวกบัการจดัประชมุส ามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บ
ไซด์ของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2560  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนันี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือวา่บตัรเสีย 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
หุ้นท่ีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ สามารถท าได้โดยกาเคร่ืองหมายถกู ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่อง
ท่ีต้องการออกเสียงในบตัรลงคะแนน ท่ีได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชมุ พร้อมลงลายมือช่ือ 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 ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญให้ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายเป็น
ผู้สงัเกตกุารณ์ในการนบัคะแนนครัง้นี ้

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

 
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
 ประธานเป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  8  
มีนาคม  2560  บริษัทฯได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุตามสิ่งท่ีสง่
มาด้วย 1.  
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560  ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,509,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2. พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
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 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2559 โดยท่ี ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ดอกเบีย้รวม 4,008 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด มี
รายได้อื่นๆอีก 1,327 ล้านบาท สว่นคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ก็จะเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 2,123 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 40  ของรายได้รวม ซึง่คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้ เกิดจากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจของบริษัทออกไปใน
ชมุชนตา่งๆด้วยการเปิดสาขา ซึง่เมื่อสิน้ปี 2559 บริษัทมีสาขาท่ีเปิดให้บริการแล้วจ านวน 2,130 สาขา ทัว่ประเทศ สว่น
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูในปี 2559  อยู่ท่ี 158 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 3 ของรายได้รวม ซึง่จะเห็นวา่เป็น
อตัราท่ีไมส่งูมาก เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการติดตามลกูหนีอ้ย่างใกล้ชิดประกอบกบัต้นทนุทางการเงินของบริษัทก็
ลดลง เพราะบริษัทสามารถหาแหลง่เงินทุนท่ีต้นทนุถกูกวา่การกู้ ยืมจากธนาคารท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิ 2,008 ล้าน
บาท เติบโตขึน้จากปีก่อนร้อยละ 50 ยอดลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืมก็โตขึน้เป็น 17,469 ล้านบาท เติบโตขึน้
จากปีก่อนร้อยละ 51 ในปี 2559 ท่ีผ่านมามีการซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินเข้ามาบริหารมียอดคงเหลือ ณ 
สิน้ปีเท่ากบั 2,309 ล้านบาท  และนอกจากนีใ้นสว่นเร่ืองมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่บริษัทก็ได้มีประกาศนโยบาย
ตอ่ต้านคอรัปชัน่และมีช่องทางเพ่ือให้มีการแจ้งเบาะแสเรียบร้อยแล้ว และในปัจจบุนัก็ดแูลการปฏิบตัิงานภายใน ไมว่า่
จะเป็นพนกังาน คูค้่า และ supplier ตา่งๆให้ค านงึถงึนโยบายตอ่ต้านคอรัปชัน่นีด้้วย 
 ในวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 
 
วาระที่ 3.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559  
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  โดยท่ีผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แสดงความเห็นวา่งบการเงิน
ของบริษัทฯถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
คณุธเณศ  เฮงตระกลูสิน-ผู้ ถือหุ้น  

การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยการค านวณจะน ายอดลกูหนีม้าหกัสทุธิจากหลกัประกนั และในเม่ือ
หลกัประกนัมากกวา่มลูหนีต้อนปลอ่ยสินเช่ือ ซึง่หากหลกัประกนัมากกวา่ยอดหนี ้ท าไมถงึมียอดคงเหลือสทุธิมาตัง้คา่
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
ประธานมอบหมายให้คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัขีและการเงิน เป็นผู้ตอบค าถาม 
คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ 
 ในเร่ืองของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ถงึแม้วา่การปลอ่ยสินเช่ือให้ปลอ่ยท่ีราคาต ่ากวา่ราคาตลาด  แต่
หลกัประกนันัน้บริษัทก็จะค านงึถงึคา่เสื่อมของหลกัประกนั ซึง่จะลดคา่เสื่อมของหลกัประกนัลง เช่น กรณีท่ีลกูหนีช้ าระ
ปกติ หลกัประกนัจะอยู่ท่ีร้อยละ 75 ของยอดลกูหนีส้ทุธิคงเหลือ ดงันัน้บริษัทจะตัง้ส ารองเทา่กบัร้อยละ 1 ของลกูหนี ้
คงเหลือร้อยละ 25 และหลกัประกนัจะลดหลัน่ลงไปตาม aging ลกูหนี ้
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คณุธเณศ  เฮงตระกลูสิน 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่TFRS 9 จะมีผลกระทบตอ่งบการเงินในปีท่ีประกาศใช้ อย่างไร และถ้ามีการใช้
จริงๆจะต้องมีการ restate งบหรือไมอ่ย่างไร 
ประธาน 
 บริษัทได้พิจารณาผลกระทบ ซึง่พบวา่ผลกระทบไมม่าก โดยมาตรฐาน IFRS 9 จะมุง่ไปท่ีรายใหญ่ และบริษัท
ก็มีการปรึกษากบัผู้สอบบญัชีเพ่ือดวูา่ผลกระทบมากน้อยเพียงใด และวิธีการรับรู้ของปีแรก ทางสภาวิชาชีพบญัชีหรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเข้าในงบก าไรขาดทนุหรืออยู่ในสว่นของเจ้าของ และแนวโน้มก็น่าจะถกูปรับเข้าไปอยู่ใน
สว่นของเจ้าของ แตจ่ากการพิจารณาแล้วถงึแม้วา่จะปรับเข้าไปท่ีไหน ผลกระทบก็จะน้อย เพราะบริษัทฯตัง้ส ารอง
คอ่นข้างระมดัระวงั 
คณุธเณศ  เฮงตระกลูสิน 

ลกูหนีใ้ห้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี ้ มีการตดัจ าหน่าย/การรับช าระหนีจ้ านวน 175 ล้านบาท อยากทราบวา่
ยอดเงินท่ีได้รับช าระหนีเ้ป็นก่ีเท่าใด และรายได้ของธุรกิจนีใ้นปี 2559 เป็นจ านวนเท่าไร 
คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ 
 รายการนีเ้ป็นสว่นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทลกู การรับช าระนีเ้กิดจากการ
รับช าระหนีจ้ากลกูหนีด้้อยคณุภาพท่ีบริษัทฯไปซือ้มา ก าไรของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในปี 2559 อยู่ท่ีประมาณ 41 ล้าน
บาท ซึง่ก็จะรวมก าไรจากการรับช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ลุม่นีด้้วย  
คณุธเณศ  เฮงตระกลูสิน 
 คา่เผ่ือการด้อยคา่จากการซือ้ลกูหนีป้ระมาณ 2 ล้านบาท การด้อยคา่นีเ้กิดจากสาเหตอุะไร และโอกาสที่จะมี
ด้อยคา่อีกหรือไมใ่นอนาคต      
คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ 
 การด้อยคา่นีเ้กิดจากลกูหนีท่ี้บริษัทซือ้มา ซึง่บริษัทซือ้มาพร้อมส ารอง แตล่กูหนีท่ี้บริษัทซือ้มายงัไมม่ีการตัง้
ส ารอง เพราะการจดัเก็บยงัเป็นไปตามแผน  
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 820,718,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรปี 2559 และจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิการจดัสรรก าไรปี 2559 และจ่ายเงิน
ปันผล  โดยตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 29 ก าหนดให้
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ  ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อย
ละสิบ ของทนุจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯใน
รอบปี 2559 จ านวน 1,947.42  ล้านบาท และเสนอให้จดัสรรก าไรจากการด าเนินงานของปี 2559 ดงันี ้

1. จดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,649,352 บาท ซึง่ท าให้ส ารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯครบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน  47.05 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปัน
ผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามญัและเงินสด ดงันี ้
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.005 บาท คิดเป็นเงินจ านวน  5,227,483 บาท 
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 41,819,859 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้

ถือหุ้นในอตัรา 25 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 41,819,859 บาท คิดเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุ้นละ  0.04  บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย
หุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ  0.04 บาท 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 2.42  ซึง่เหตผุลท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและจา่ยต ่ากว่านโยบาย
การจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 40  เพราะบริษัทฯต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึง่ต้องใช้เงินทนุในการขยาย
ธุรกิจ จงึเหน็สมควรเก็บเงินสดไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ จงึจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 
 และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  19 พฤษภาคม 2560 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
คณุชญานชุ  กณัหปกรณ์ 
 นโยบายการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญัมีมาตัง้แตเ่มื่อไร เหตผุลท่ีจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเป็นร้อยละ
เท่าไรของก าไรเฉพาะของบริษัท ควรจะแสดงตารางให้เหน็วา่ถ้าจ่ายตามนโยบายจะเป็นเท่าไร และนโยบายจ่ายปันผล
เป็นหุ้นนีจ้ะคงอยู่อีกนานเท่าไร และอยากให้จ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบาย 
ประธาน 
 จากการที่บริษัทขยายกิจการ ซึง่หากดจูากอตัราการขยายตวัเกินร้อยละ 50 ซึง่ต้องใช้เงินทนุ และบริษัท
ค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น จะดีกวา่ถ้าน าเงินสดท่ีจ่ายปันผลไปท าธรุกิจตอ่เน่ือง จงึพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
ซึง่ในการค านวณการจ่ายเงินปันผลนีจ้ะค านวณจากราคาพาร์ท่ี 1 บาท แตม่ลูคา่ตามราคาตลาดก็ไมส่ามารถจะ
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ก าหนดได้ ซึง่หากค านวณตามราคาพาร์ก็จะคิดเป็นร้อยละ 2.42 ซึง่นโยบายนีจ้ะใช้ไปถงึเมื่อไร บริษัทกจ็ะพิจารณาทกุ
ครัง้ท่ีจะมีการจ่ายปันผล วา่จะจ่ายเป็นเงินสดบางสว่นหรือทัง้หมด โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั   
ผู้ ถือหุ้น 
 ในปัจจบุนั D/E ของบริษัทอยู่ท่ีประมาณ 2.5 อยากทราบวา่มีเพดานของ D/E อยู่ท่ีเท่าไร ถ้าไมม่ีเพดานเราจะ
สามารถรับภาระได้เท่าใด และจะกู้ เพ่ิมได้หรือไมเ่พราะเหน็วา่ตอนต้นปีมีการออกหุ้นกู้ ไปแล้ว และการจ่ายปันผลใน
อตัรานี ้ท าไมไมข่ออนมุตัิไมจ่่ายเงินปันผล เพราะบริษัทจะเสยีเงินสด 5 ล้านบาทก็จะเสียปลา่ว 
ประธาน 
 หากมองแผนการลงทนุระยะกลาง ระยะยาว บริษัทต้องใช้เงินทนุในการขยายไป เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
ในอนาคต ส าหรับอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 2 กวา่นัน้ บริษัทตัง้เพดานไว้ท่ีประมาณ 4 และในการออกหุ้น
กู้อาจจะต้องขออนมุตัิอีก เน่ืองจากการลงทนุของบริษัทเติบโตเร็วมาก โดยน าแผนการลงทนุมาพิจารณาด้วย จะเห็นได้
วา่มีการซือ้กิจการ และมีแผนด าเนินการอีกมากในอนาคต ซึง่อาจจะต้องมีการขออนมุตัิการออกหุ้นกู้ เพ่ิม ดงันัน้การกู้
เงินมาเพ่ือจ่ายปันผล จะท าให้สขุภาพทางการเงินไมค่อ่ยดี และบริษัทค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหากไมจ่่ายปัน
ผลผู้ ถือหุ้นก็จะไมม่ีความสขุ การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนัน้ก็จะท าให้มีสภาพคลอ่ง และไมม่ผีลกระทบกบัสดัสว่นของผู้
ถือหุ้นด้วย และบริษัทจะรับไปพิจารณาในการจ่ายปันผลวา่จะสามารถท าได้มากน้อยเพียงใด  

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดและหุ้นสามญั ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,720,247 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 5.  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนจาก 1,086,493,519 บาท เป็น 1,086,492,179 บาท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก 
1,086,493,519  บาท เป็น 1,086,492,179  บาท โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทนุจดทะเบียน โดยการ
ลดจ านวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นของหุ้นปันผล ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

จ านวนหุ้นปันผลท่ีเสนอให้จ่ายในปี 2559 จ านวน 25,499,947 หุ้น แตจ่่ายไปเพียง 25,498,607 หุ้น มีหุ้น
คงเหลือ 1,340 หุ้น 



8 
 

จงึเสนอลดทนุจดทะเบียนด้วยการลดหุ้นท่ีเหลือจ านวน 1,340 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะท าให้ทนุจด
ทะเบียนลดลงเหลือ 1,086,492,179 บาท  

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,086,493,519 บาท เป็น 1,086,492,179 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,720,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  โดยจะแก้เป็นดงันี ้
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,086,492,179 บาท 
 แบ่งออกเป็น    1,086,492,179 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ     1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั    1,086,492,179 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ     --- หุ้น 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,720,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7. พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,086,492,179 บาทเป็น 1,129,951,865 บาทและ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 
1,086,492,179  บาทเป็น 1,129,951,865  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 43,459,686 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท (หนึง่บาท) และเสนอให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นจ านวน  41,819,859 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญั 

2. จดัสรรหุ้นจ านวน 1,639,827 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SAWAD-W1) 

ทัง้นีใ้นการจดัสรรหุ้นนัน้ อตัราสว่นในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัคือ 25:1 จงึจดัสรรเพ่ิมจ านวน 
41,819,859 หุ้น สว่นการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่เดิม อตัราการใช้สทิธิ 1:1.025 ก็ต้องปรับ
สิทธิตามสตูรเป็นอตัรา 1:1.066 และมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกแล้วจ านวน 39,995,792 หน่วย ท าให้ต้องมีหุ้นท่ีออก
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิทัง้หมด 42,635,514 หุ้น จงึต้องจดัสรรเพ่ิมอีก 1,639,827 หุ้น 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,086,492,179 บาทเป็น 1,129,951,865

บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  43,459,686 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

 
เห็นด้วย 820,720,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ

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

 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 820,721,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 2,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9.  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานมอบหมายให้ พลต ารวจโท ภาณ ุ  เกิดลาภผล เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องตามวาระ
เป็นรายบคุคล โดยในวาระนีพ้ลต ารวจโท ภาณ ุ เกิดลาภผล ได้เชิญให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่านออก
จากห้องประชมุ  

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 
2560 นีม้ีดงันี ้

1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบุตตา เสนอท่ีประชุมอนุมตัิวาระอนัสืบเน่ืองจากวาระท่ี 7  ดงันัน้
เพ่ือให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ จงึต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,129,951,865 บาท 
 แบ่งออกเป็น   1,129,951,865 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ       1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั   1,129,951,865 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 
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2. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา 

3. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

4. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ประกาศในเว๊บไซด์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเข้ารับการ
สรรหา เป็นกรรมการบริษัท เม่ือครบก าหนดเวลาแล้วปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามาท่ีบริษัทฯ และ
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตัง้
กรรมการท่ีต้องออก ตามวาระกลบัเข้ารับต าแหน่งอีกวาระ ประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับต าแหน่ง
โดยสงัเขปปรากฎในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 
มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและค าถาม 
คุณจริาภรณ์  อมรภัทรศิลป์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 ในวาระนี ้ อยากให้เพ่ิมประสบการณ์การท างานท่ีท าร่วมกบับริษัทมาตัง้แต่ปีไหน จ านวนก่ีปีโดยเฉพาะ
กรรมการอิสระ คณุวีระชยั ควรจะแจ้งวา่ได้เร่ิมงานในบริษัทตัง้แตเ่ม่ือใด และจดุเดน่ส าคญัของผู้ถกูเสนอช่ือเป็น
กรรมการอิสระครัง้นีค้ือเร่ืองใดท่ีจะช่วยก าหนดทิศทางของบริษัท 
พล.ต.ภาณุ  เกดิลาภผล  
 คณุวีระชยั น่าจะร่วมงานกบับริษัทมาประมาณ 3 ปี โดยหน้าท่ีการงานก็จะมีความรู้ ด้านการตรวจสอบ ระบบ
บญัชี เพราะเน่ืองจากท างานหลายท่ีแตเ่ป็นธรุกิจท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั ในการประชมุแตล่ะครัง้ก็จะมีความคิดเห็นท่ีดีให้
บริษัทอยู่ในกรอบจริยธรรมท่ีดี ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่การท างานของบริษัทฯ สว่นข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯก็
จะน าไปปรับปรุง 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและลง
มติเป็นรายบคุคล 

 
9.1 นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกจิ 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 800,669,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.56 
ไมเ่ห็นด้วย 20,050,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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9.2  นายฉัตรชัย   แก้วบุตตา 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 797,167,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.13 
ไมเ่ห็นด้วย 15,157,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.85 
งดออกเสียง 8,398,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.02 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9.3  นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 802,189,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.74 
ไมเ่ห็นด้วย 18,530,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.26 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9.4  นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 816,695,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.51 
ไมเ่ห็นด้วย 4,025,247 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 พลต ารวจโท ภาณ ุ เกิดลาภผล เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้ 
 
วาระที่ 10. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2560 
 ประธานมอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณ ุ  เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2560 
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 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15. ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  เงิน
รางวลั  เบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและ
ลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ คณะกรรม 
การสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาโดยค านงึถงึความเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกนัและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกนัจงึเสนอคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2559 
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 ี ไมม่ี 
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ ไมม่ ี ไมม่ี 

 
 ทัง้นีเ้สนอให้ก าหนดโบนสักรรมการของปี 2560 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใน
กรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 
ทัง้นีโ้บนสักรรมการต้องไมเ่กิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,726,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 2,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 



14 
 

วาระที่ 11. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2560 
 ประธานมอบหมายให้นายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2560 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ  29. ก าหนดให้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่ตรวจ สอบ
บญัชี โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจาก คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ความ
เป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  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 าหนดคา่ตอบแทน คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 จ านวน  5,200,000 
บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีปี 2559 จ านวน 2,400,000 บาท เน่ืองจาก 

1. จ านวนบริษัทย่อยท่ีเพ่ิมขึน้จากเดิมปี 2559 มีบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท แตใ่นปี 2560 มีบริษัทย่อยทัง้หมด 
จ านวน 6 บริษัท 

2. ปริมาณงานของบริษัทย่อย เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี ซึง่มีพอร์ตลกูหนีท่ี้โตขึน้กวา่เดิม 
3. จากการที่บริษัทได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในบริษัทเงินทนุกรุงเทพธนาทร จ ากดั 

(มหาชน) ได้ร้อยละ 100 และบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบีฟิทแล้วจ านวนร้อยละ 36.35 ท าให้ต้องโอนธุรกิจให้
บริษัทย่อยและจดัตัง้เป็นกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ซึง่จะต้องท าตามระเบียบปฏิบตัิของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ีจะต้องจดัท างบตรวจสอบคร่ึงปีของบริษัทและบริษัทย่อย จงึท าให้ปริมาณงานของผู้สอบบญัชีเพ่ิมมากขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ 
คุณจริาภรณ์  อมรภัทรศิลป์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 ควรมีรายละเอียดวา่เป็นค่าตรวจสอบปกติเท่าใด คา่ตรวจบญัชีท่ีไปควบรวม และคา่บริการอื่นๆเป็นเท่าใด ซึง่
จะได้ชดัเจนและเปรียบเทียบกบัปีก่อน รวมทัง้แสดงให้เห็นวา่เพ่ิมขึน้จากสว่นใดจ านวนเท่าใด 
ประธาน 
 ขอบคณุผู้ ถือหุ้น และครัง้หน้าจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ 
คณุวินยั  วิทวสัการเวช ตอบค าถามเพ่ิมเติม 
 เน่ืองจากปริมาณงานมากและธุรกิจการเงินซบัซ้อนขึน้ บริษัทได้สอบถามไปยงัผู้สอบบญัชี 4 รายใหญ่ แต่
ไมไ่ด้ค าตอบ และคณะกรรมการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว สว่นรายละเอียดคราวหน้าจะเพ่ิมเติมให้ 
  

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 
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 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2560  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 788,254,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.04 
ไมเ่ห็นด้วย 32,040,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.90 
งดออกเสียง 433,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 12. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี  ้
ผู้ถือหุ้น:  จากการที่รัฐบาลสง่เสริม นาโนไฟแน้นซ์และพิโก้ไฟแน้นซ์เพ่ือขจดัหนีน้อกระบบ  จะก่อให้เกิดผลกระทบกบั
บริษัทในเชิงบวกและเชิงลบอยา่งไร และมีผลกระทบเป็นร้อยละเท่าไร 
ประธาน: บริษัทมีสินเช่ือนาโนไฟแน้นซ์อยู่น้อย จะมีผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกบัขนาดของบริษัท เพราะพิจารณา
ความเสี่ยง พอร์ตของนาโนไฟแน้นซ์มีประมาณ 50 ล้านบาท หรือน้อยกวา่ร้อยละ 1  
คุณนฤชติ  แต่งสวน: จากวาระท่ี 2 เร่ืองงบการเงิน อยากทราบวา่การคมุหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ท าไมลดลงใน
ขณะท่ีพอร์ตสินเช่ือใหญ่ขึน้รายได้มากขึน้ เกิดจากสาเหตอุะไรเป็นหลกัและจะคาดหวงักบัเหตกุารณ์แบบนีใ้นปีนีไ้ด้
อย่างไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทเปิดสาขาเพ่ือดแูลลกูค้ามากขึน้ การที่สาขาอยู่ใกล้ชิดลกูค้ามากขึน้ สง่ผลอย่างมี
สาระส าคญัท าให้คณุภาพลกูหนีด้ีขึน้ สามารถเข้าช่วยเหลือลกูค้าได้ทนัท่วงที ทัง้นีบ้ริษัทก็มีแผนท่ีจะดแูลลกูค้าให้
ใกล้ชิดแบบนีต้อ่ไป เพ่ือให้ลกูค้าประทบัใจในบริการ พร้อมทัง้ดแูลความเสี่ยงของบริษัทไปด้วย  
คุณนฤชติ  แต่งสวน: มีลกูค้าจ านวนมากหรือไมท่ี่เปลี่ยนใจไปใช้บริการสถาบนัการเงินท่ีให้ loan to value ท่ีมากกวา่
หรือคิดดอกเบีย้น้อยกวา่ มาปิดบญัชีกบับริษัทและเป็นเร่ืองท่ีบริษัทกงัวลหรือไม่ เพราะเหมือนเป็นสินค้าทดแทน 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: หากท่านผู้ ถือหุ้นหมายถงึเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล บริษัทดแูลลกูต้าใกล้ชิดทกุรายไมว่า่จะได้รับ
เงินสนบัสนนุ หรือขาดสภาพคลอ่ง บริษัทก็จะดแูลลกูค้าใกล้ชิด ในสว่นท่ีจะเป็นสินค้าทดแทนกนัหรือไมน่ัน้ คิดวา่
ความต้องการเงินเกิดขึน้ตลอดเวลา ซึง่อาจจะมีความต้องการเงิน มีเงินเป็นกระแสเงินสดท่ีหมนุเวียน ซึง่คิดวา่ความ
ต้องการเงินน่าจะมีมากกว่านัน้ 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: จากการประชมุวิสามญัคราวก่อน เคยแจ้งท่ีประชมุไว้วา่จะไมเ่น้นเร่ืองการเปิดสาขา อยาก
ทราบวา่จะเน้นเร่ืองอะไรเป็นพิเศษ 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทไมไ่ด้เน้นเร่ืองการขยายสาขา แตไ่มไ่ด้หมายความว่าจะหยดุขยาย บริษัทก็จะมีแผนระยะ
กลาง ระยะยาว และก็จะมีการขยายสาขาเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ไมว่า่จะเป็นการขยายกิจการ ดแูล
พอร์ต ดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด ทกุปีก็จะขยายสาขาประมาณ 200-300 สาขา และจะเน้นการพฒันาคณุภาพสาขา 
เพ่ือให้สาขามีคณุภาพมากขึน้รองรับการเติบโตท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
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คุณนฤชติ  แต่งสวน: ยอดเฉลี่ยการในปลอ่ยสินเช่ือตอ่สาขาเก่า สาขาใหม ่ใน 1 ปี ปลอ่ยสินเช่ือเฉลี่ยได้เท่าไร และ
ยอดปลอ่ยสินเช่ือใหมข่องปี 2559 เป็นเท่าไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: เน่ืองจากสาขาของบริษัทตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตา่งกนั ศกัยภาพในพืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีกไ็มเ่ท่ากนั การวดั
ยอดเฉลี่ยนัน้อาจจะไมต่อบโจทย์ แตบ่ริษัทก็มีการตัง้ KPI ให้แตล่ะสาขา ซึง่ดจูากผลงานแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ และในปีนีบ้ริษัทมีระบบการท างานท่ีเข้มแข็ง ก็คาดว่าสาขาก็จะสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย สว่นยอด
ปลอ่ยสินเช่ือใหมป่ระมาณ 20,000 ล้านบาท  
คุณนฤชติ  แต่งสวน: ประโยชน์จากการซือ้บีฟิทท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ 
อยากทราบวา่ยงัมีความไมช่ดัเจนอยู่อีกหรือไม ่ ซึง่ พรบ. เร่ืองดอกเบีย้ได้ประกาศแล้ว คาดวา่บริษัทน่าจะได้เปรียบ
คูแ่ข่ง เพราบริษัทมีใบอนญุาตสามารถรับเงินฝากได้ 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทก็ติดตามข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็นสภาพตลาด กฎหมาย 
ข้อบงัคบัตา่งๆอย่างใกล้ชิด และดแูลบริษัทให้เติบโตไปอย่างมีรูปแบบ การร่วมงานกบับีฟิทก็เพ่ือรองรับการเติบโตใน
รูปแบบท่ีมรีะบบระเบียบแบบแผนมากขึน้ และดแูลให้บริษัทอยู่ในสภาวะท่ีจะแข่งขนัได้ 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: ธุรกิจการซือ้หนี ้คิดวา่ปีนีว้างแผนจะซือ้หนีเ้ข้ามาบริหารเป็นจ านวนเท่าใด และท่ีจะได้รับช าระ
เป็นเท่าใด และยอดคงเหลือ ณ สิน้ปีจะเป็นเท่าใด 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ปีนีบ้ริษัทก็ยงัคงมีแผนลงทนุในการซือ้หนี ้โดยเตรียมเงินไว้ประมาณ 1-3 พนัล้านบาท และยอด
ท่ีคาดจะปิดสิน้ปีประมาณ 3-4 พนัล้านบาท 
ผู้ถือหุ้น: หนีเ้สียท่ีซือ้มานีจ้ะเป็น หนีท่ี้มีหลกัประกนัหรือไม่ และเป็นหลกัประกนัประเภทใด 
ประธาน: บริษัทจะซือ้หนีเ้สียเฉพาะท่ีมีหลกัประกนั ซึง่หลกัประกนัสว่นใหญ่จะเป็นอสงัหาริมทรัพย์ 
คุณชยานุช  กัณหปกรณ์: ความคืบหน้าของการครอบง ากิจการของบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร และแหลง่เงินทนุ
ของบริษัทมีก่ีแหลง่ อะไรบ้าง และสดัสว่นการกู้ ยืมเป็นอย่างไร 
ประธาน: การเข้าครอบง าบีฟิทนัน้ บริษัทได้แจ้งแล้ววา่บริษัทถือครองอยู่ร้อยละ 36.35 และในขณะนีก้ าลงัท าค าเสนอ
ซือ้อยู่ยงัไมเ่สร็จสิน้ ซึง่ยงัไมท่ราบผล ซึง่การท าค าเสนอซือ้จะสิน้สดุวนัท่ี 24 เมษายน นี ้ สว่นแหลง่เงินทนุ กจ็ะมี
ธนาคาร หุ้นกู้และตัว๋แลกเงินอายุไมเ่กิน 270 วนั และสดัสว่นการกู้ ยืมนัน้เป็นหุ้นกู้ประมาณร้อยละ 60 ธนาคาร
ประมาณร้อยละ 20-25 ท่ีเหลอืจะเป็นตัว๋แลกเงิน 
คุณภาวนา   ธงรัตนะ: สืบเน่ืองจากการประชมุวิสามญั เหตผุลหนึง่ท่ีเข้าครอบง าบีฟิท ตือต้นทนุทางการเงิน อยาก
ทราบวา่ปีนีบ้ริษัทคาดหวงัวา่ การเข้าถือหุ้นบีฟิทอย่างมีนยั จะสง่ผลตอ่ต้นทนุทางการเงินของบริษัทดีกวา่ปีก่อน
เพียงใด 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ส าหรับในปีนี ้คาดวา่ต้นทนุทางการเงินจะลดลงอย่างมีสาระส าคญั แตใ่นระยะยาวเช่ือวา่จะดี
ขึน้ มีประสทิธิภาพมากขึน้  
คุณภาวนา  ธงรัตนะ: ส าหรับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทสามารถน าต้นทนุทางการเงินของบริษัท
ลกูมาปลอ่ยสินเช่ือของบริษัทแมไ่ด้หรือไม ่
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คุณธิดา  แก้วบุตตา: ไมส่ามารถท าได้ แตโ่ดยรวมบริษัทมีแผนธุรกิจท่ีจะท าให้เติบโตควบคูก่นัไป 
คุณภาวนา ธงรัตนะ: เม่ือมีคูแ่ข่งท่ีเข้ามาในธุรกิจมากขึน้ ทัง้ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์และท่ีก าลงัจะเข้าตลาด
หลกัทรัพย์   บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจในปีนีอ้ย่างไร บริษัทมีแผนกลยทุธ์อย่างไร พอร์ตสินเช่ือจะมีสดัสว่น
อย่างไร เพ่ือให้ความสามารถในการท าก าไรยงัเติบโตตอ่เน่ือง 
ประธานมอบหมายให้คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา เป็นผู้ตอบค าถาม 
คุณฉัตรชยั  แก้วบุตตา: การบริหารบริษัทจะเปรียบเสมือนการขบัรถ ในฐานะคนขบัท่ีนัง่อยู่ด้านหน้าก็จะมองเข็มไมล์
ท่ีประกอบด้วยสดัสว่นตา่งๆ พนกังานและบคุคลในองค์กรก็คือเข็มไมล์  แตจ่ะมองแตเ่ข็มไมล์ไมไ่ด้ ต้องมองจากกระจก
หน้า กระจกหลงั กระจกข้างซ้ายขวา เพ่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบด้านวา่จะมีอะไรปรากฎขึน้บ้าง และในถนนท่ี
ขบัไปนัน้ เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะมีแตถ่นนท่ีเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ท่ีตรงไปตลอด ไมม่ีทางโค้งทางแยก ในฐานะคนขบัรถท่ีดี สิ่งท่ี
จะต้องพิจารณาคือ ข้างหน้าจะพบกบัอะไรบ้าง เม่ือเจอทางโค้งสิ่งท่ีคนขบัต้องท าคือ ลดความเร็วไมใ่ช่เร่งความเร็ว 
และถ้ามองถงึการขยายธุรกิจของบริษัทนัน้ยงัมีศกัยภาพอีกมาก แตเ่ฉพาะก าลงัเคร่ืองยนต์หรือความสามารถในการ
ขบัอย่างเดียวไมพ่อ องค์ประกอบส าคญัก็คือ สภาพทางข้างหน้า หากเป็นทางโค้งก็ต้องลดความเร็ว ซึง่อาจจะท าให้ถงึ
ท่ีหมายช้านิดหน่อย แตค่วามปลอดภยัยัง่ยืน ก็เหมือนความปลอดภยัของเงินลงทนุท่ีท่านผู้ ถือหุ้น ดงันัน้บริษัทจะยงัคง
รักษาอตัราความก้าวหน้าเติบโตให้อยู่ประมาณนี ้ สว่นคูแ่ข่งจะมีกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจนัน้ บริษัทก็จะน ามา
พิจารณาบ้าง แตจ่ะดอูงค์ประกอบภายในของบริษัทมากกวา่ และสิ่งท่ีบริษัทจะต้องท าคือการรักษาการเติบโตในอตัรา
นีต้อ่ไป 
คุณภาวนา  ธงรัตนะ: คิดว่าสดัสว่นของพอร์ตบริษัทจะเป็นอย่างไร และกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นกลุม่
ไหน และมีลกูค้าจ านวนมากน้อยเพียงใดท่ีย้ายจากบริษัทไปหาคูแ่ข่งและเหตผุลท่ีไปคืออะไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ในสดัสว่นพอร์ตนัน้ บริษัทก็จะยงัคงสดัสว่นของพอร์ตไว้แบบเดิม โดยสดัสว่นหลกัจะเป็นรถ 4 
ล้อ เพราะการดแูลจดัการง่าย มีประสิทธิภาพและจะสง่ผลดตีอ่บริษัท นอกจากนีก้็ยงัมีประเภทรถจกัรยานยนต์ ท่ีดิน 
และนาโนไฟแน้นซ์นิดหน่อย โดยคาดวา่สิน้ปีนี ้สดัสว่นของพอร์ตก็จะยงัคงเหมือนเดิม โดยจะโตไปทกุอย่างพร้อมๆกนั  
สว่นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทก็คือใครก็ตามท่ีต้องการใช้เงิน โดยท่ีจะใช้จดุแข็งของบริษัทคือตอบสนองความ
ต้องในการใช้เงินลกูค้าอย่างรวดเร็ว ไมยุ่่งยากกบัลกูค้าในจดุท่ีบริษัทสามารถควบคมุความเสี่ยงได้ และลกูค้าท่ีย้ายไป
หาคูแ่ข่งมีไมม่าก  
คุณภาวนา  ธงรัตนะ: แผนการลงทนุในตา่งประเทศเป็นอยา่งไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทลงทนุในตา่งประเทศมาระยะหนึง่ ในปีนีพ้อร์ตลกูค้าในตา่งประเทศก็จะคอ่ยๆขยายตวั
เพ่ิมขึน้ในความเสี่ยงท่ีบริษัทรับได้ คาดวา่สิน้ปีนี ้ พอร์ตลกูค้าในประเทศเมียนมาร์น่าจะอยูป่ระมาณ 2-3 พนัล้าน 
ผู้ ถือหุ้น: ในประเทศเวียตนามมีเร่ิมปลอ่ยไปบ้างหรือยงั 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ในประเทศเวียตนามก็ก าลงัส ารวจตลาดอยู่ ถ้ามีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: ในเร่ืองเงินให้กู้ ยืมในการซือ้ลกูหนี ้มียอดลกูหนี ้2,309 ล้านบาท เป็นยอดลกูหนีท่ี้ซือ้มาคิดเป็น
ก่ีเปอร์เซน็ต์ของมลูหนีท้ัง้หมด และเป็นหนีท่ี้มีหลกัประกนัใชห่รือไม ่
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คุณธิดา  แก้วบุตตา: เน่ืองจากเป็นข้อมลูทางเทคนิคของบริษัทอีกทัง้ยงัเก่ียวพนักบัสถาบนัการเงินอื่น จงึไมส่ามารถ
ตอบค าถามนีไ้ด้  
ประธาน: ในการซือ้หนีป้ระเภทนีเ้ป็นการประมลูซือ้มา จงึเป็นความลบัทางธุรกิจท่ีไมส่ามารถเปิดเผยได้ แตป่กติบริษัท
จะดวูา่ต้นทนุท่ีบริหารจดัการหากประมลูซือ้มาแล้วจะขาดทนุก็จะไมซ่ือ้ อยู่ในอตัราสว่นท่ีเม่ือดกูระแสเงินสดแล้ว
น่าจะก าไร และเป็นหนีท่ี้มีหลกัประกนัทกุรายการ 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: บริษัทมีสว่นแบ่งในการซือ้หนีค้ิดเป็นก่ีเปอร์เซน็ต์ 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ในการประมลูหนีข้องสถาบนัการเงินนัน้ ทางสถาบนัการเงินก็ไมไ่ด้แจ้งวา่ยอดทัง้หมดเป็นเท่าไร 
ท าให้บริษัทจงึไมม่ีข้อมลู 
ผู้ถือหุ้น: ในประเทศเมียนมาร์มีสดัสว่นการขยายตวัสงูมาก อยากทราบวา่การปลอ่ยสินเช่ือในเมียนมาร์เป็นลกัษณะ
ใด ปลอ่ยเองหรือผ่านตวัแทนอืน่ และมีอะไรเป็นหลกัประกนั 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ในประเทศเมียนมาร์ บริษัทมีพนัธมติรทางธุรกิจเป็นผู้ขายรถแทรกเตอร์ คโูบต้า ซึง่จะร่วมกนั
สนบัสนนุประชาชนเมียนมาร์ท่ีต้องการซือ้รถแทรกเตอร์ไปประกอบกิจการ และหลกัทรัพย์ท่ีค า้ประกนัก็คือรถ
แทรกเตอร์ท่ีบริษัทสนบัสนนุโดยพนัธมิตรทางธุรกิจน าแทรกเตอร์มาค า้ต่อกบับริษัท 
 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 11.10 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 (นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 

 ประธานที่ประชุม 

  

 (นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์) 

 เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทกึการประชุม 


