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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่  15  มีนาคม  2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพฯ  เลขที่ 99/1  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรที่ประชุม ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  และแนะน ากรรมการที่
เข้าร่วมประชมุดงันี ้

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

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

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. คณุสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 
5. คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
6. คณุดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการ/กรรมการบริหาร 
7. คณุสมยศ  เงินด ารง  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
8. คณุประยงค์  แสนนวล  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
9. คณุเวทย์  นชุเจริญ  กรรมการ 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
คณุพินิจ   พวัพนัธ์ 
คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์ 
คณุวีระ   วีระกลุ 
เนื่องจากติดภารกิจ 
ส าหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุมีดงันี ้
       คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
       คณุธิดา  แก้วบตุตา นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
พิธีกรแจ้งตอ่ที่ประชมุทราบวา่ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจ านวน  50 ราย คิดเป็น 324,244,244 หุ้น และทา่นผู้

ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นจ านวน  1,343 ราย คิดเป็น 474,603,999 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอ านาจทัง้สิน้ 1,393 
ราย ซึง่รวมกนัทัง้หมด 798,848,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.47 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายทัง้หมด 1,087,315,394  หุ้น ซึ่ง
ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กลา่วเปิดการ
ประชมุ  

ก่อนการเร่ิมประชมุ พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชมุทราบวา่  
บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. สง่หนงัสือเชิญประชุมทาง

จดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 21 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและมีเวลาใน
การศกึษาข้อมลูการประชมุอยา่งเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุส ามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั และ 3. 
สง่ข้อความเก่ียวกบัการจดัประชุมส ามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซด์
ของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน โดย
มีสาระส าคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าบตัรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะ 
จากผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศ ที่แต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเ ป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2.ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอ่านข้อมลูจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เพื่อไม่ให้
เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวน
คะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชมูือขึน้ บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทท าการเก็บใบลงคะแนน ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ี
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถท าได้โดยกาเคร่ืองหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่
ต้องการออกเสยีงในบตัรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชมุ พร้อมลงลายมือช่ือ ในแตล่ะวาระ 

3. นอกจากนี ้ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนงัสือ
มอบฉนัทะ บริษัทฯ ได้ท าการนบัคะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะเลยเพื่อความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ส าหรับท่านที่ลงคะแนน
เสยีงเป็นเห็นด้วยในแตล่ะวาระ บริษัทขอความกรุณาสง่คืนบตัรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชมุ  

กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม
ผา่นเว็ปไซด์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

5. ส าหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้ เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสยีงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้
มาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

6. ในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นชมูือให้สญัญาณและแจ้งช่ือของผู้ ถือหุ้น 
หรือช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี พิธีกรได้เชิญผู้ ถือหุ้นเป็นผู้สงัเกตกุารณ์ในการนบัคะแนนครัง้นี ้โดย
คณุวรภทัร  เศรษฐสมภพ ยินดีเป็นผู้สงัเกตกุารณ์การนบัคะแนนในครัง้นี ้
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นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดงันี ้

 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
 ประธานเป็นผู้ เสนอให้ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี  22  
มิถนุายน  2560  บริษัทฯได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่
มาด้วย 1.  
 ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คณุปราโมทย์  ลบิรัตนสกลุ: ท าไมถึงต้องเรียกประชมุวิสามญัครัง้นี ้ ท าไมไมน่ าวาระเข้าประชมุพร้อมกบัประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น 
ประธาน:  หลงัจากการประชมุวสิามญัครัง้ก่อน ซึง่อยูร่ะหวา่งการปรึกษากบัธนาคารแหง่ประเทศไทย เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว 
จึงเป็นวาระส าคญัตอ่บริษัทที่  ตลาดหลกัทรัพย์และ ส านกังาน กลต. ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นทราบและอนมุตัิ บริษัทจึงต้องจดั
ประชมุก่อน 
ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้แจ้งตอ่ที่ประชมุถงึต าแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นด้วย  
 ในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือครัง้ที่ 2/2560 ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี ้

เห็นด้วย 806,798,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตัิการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสนิเชื่อแบบมหีลักประกัน 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสนิเช่ือ
แบบมีหลักประกัน สืบเนื่องจากการค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“SAWAD”) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้ ได้ก าหนดแผนการแบ่งแยกธุรกิจในเบือ้งต้นไว้ในกรณีที่  SAWAD มี
สดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ตัง้แต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 60 BFIT และ SAWAD จะด าเนิน
ธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัในประเภทที่ไม่ทบัซ้อนกนั อย่างไรก็ดี แผนการแบ่งแยกธุรกิจดงักลา่วยงัเป็นเพียงแผนใน
เบือ้งต้นซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดและยงัขึน้อยู่กบัการหารือกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลงัจึง
รับทราบว่าแผนเดิมที่เคยเสนอนัน้ติดข้อจ ากดัของกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิ ต่างๆ โดยที่ BFIT ไม่สามารถให้บริการ
สินเช่ือรถแลกเงินภายใต้สญัญาเช่าซือ้ได้ และสินเช่ือบ้านแลกเงินไม่สามารถท าธุรกรรมขายฝากได้  จึงท าให้ต้องปรับ
แผนการด าเนินธุรกิจจากที่เคยเปิดเผยไว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่จะมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงการให้บริการสนิเช่ือแบบ
มีหลกัประกนั ของ BFIT 2 ประเภท ได้แก่ สนิเช่ือรถแลกเงินและสนิเช่ือบ้านแลกเงิน ดงันี ้
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ประเภทสินเชื่อของ BFIT แผนเดิม แผนใหม่ 
สนิเช่ือมอเตอร์ไซค์แลกเงิน ไมม่ี ไมม่ี 
สนิเช่ือรถแลกเงิน – รถยนต์ 4 ล้อ ทัง้สญัญาเงินกู้และสญัญาเชา่ซือ้ สญัญาเงินกู้ยืม 
สนิเช่ือรถแลกเงิน – รถบรรทกุ ไมม่ี สญัญาเงินกู้ยืม 
สนิเช่ือรถแลกเงิน – รถเพื่อ
การเกษตร 

ไมม่ี สญัญาเงินกู้ยืม 

สนิเช่ือบ้านแลกเงิน สญัญาเงินกู้ทัง้หมด สญัญาเงินกู้ยืมประเภทจด
จ านองส าหรับมลูคา่ < 10 ลบ. 

 

 หากจะเปรียบเทียบสดัสว่นการแบง่แยกธุรกิจแบบเดิมกบัแบบใหมแ่ล้ว สดัสว่นก็จะไมแ่ตกตา่งเทา่ไรโดยที่ 

 BFIT S2014 

แผนเดมิตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ร้อยละ 58 ร้อยละ 42 
แผนใหม่ ร้อยละ 57 ร้อยละ 43 

 

ทัง้นีห้ลงัจากที่ บริษัทได้ ปรึกษากบั ตลาดหลกัทรัพย์ และ ส านกังานคณะกรรมการ กลต. และได้ก าหนด มาตรการขจดั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงันี ้

 มีการจดัท าคูม่ือ นโยบาย และก าหนดเกณฑ์การแบง่แยกธุรกิจไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
 ก าหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ืออย่างสม ่าเสมอ โดยเกณฑ์ดงักลา่วจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สองฝ่ายก่อนมีผลบงัคบัใช้  
 ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม Conflict Checklist เพื่อปอ้งกนัความผิดพลาดของการแบง่แยกธุรกิจสนิเช่ือ 
 ก าหนดให้มีการสอบทานข้อมลูสนิเช่ือโดยฝ่ายอ านวยสนิเช่ือของบริษัท 
 ก าหนดให้มีการสุม่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในท่ีสาขาเป็นประจ าทกุปี 
 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตอ่การปรับปรุงแก้ไข Rate Book ก่อนการประกาศใช้ 
 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดความเสีย่งของความผิดพลาดในการแบง่แยก 

โดยมีรายละเอียดตามที่สง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตามเอกสารสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

คณุวรวิทย์  ธรรมอารี:  แผนงานเดิมที่คาดวา่จะได้คา่ตอบแทนจากการบริหารสนิเช่ือปีแรกประมาณ 1,273 ล้านบาท เมื่อ
เปลีย่นแผนใหมแ่ล้วจะยงัคงได้คา่ตอบแทนนีห้รือไม่ 

ประธาน:  ยงัคงได้เหมือนเดิม 

คณุวรวิทย์  ธรรมอารี: 9 เดือนที่ผา่นมา บริษัทยงับริหารงานให้ BFIT และได้รับผลตอบแทนเป้าหมายเดิมหรือไม่ และจะ
ได้รับย้อนหลงัไปเดือนกรกฎาคม 2560 หรือไม่ และจะรับรู้รายได้เมื่อไร และสว่นแบ่งก าไรจากการที่บริษัทถือ  36.35% 
บริษัทจะได้สว่นแบง่ร้อยละ 36.35 จากก าไรหรือจากเงินปันผล แตล่ะไตรมาสจะได้เงินสว่นเพิ่มจาก BFIT เทา่ไร 

ประธาน: บริษัทได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายเดิม โดยได้ย้อนหลงัไปถึงเดือนกรกฎาคม 2560 และบนัทึกรับรู้ทกุสิน้
เดือน และในการท างบการเงินของบริษัทได้รวมเอาผลประกอบการของ BFIT ด้วย ดงันัน้ผลก าไรก็จะเข้ามารวมในงบของ
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บริษัท ซึง่ผลก าไรรวมก็เป็นไปตามเปา้หมาย ก าไรแตล่ะไตรมาสนัน้ก็จะขึน้ลงเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจที่ขึน้ลง สว่นการ
เรียกเก็บคา่บริการระหวา่งกนัก็สมเหตสุมผล 

คณุปราโมทย์  ลิบรัตนสกุล:  ค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ จะต้องใช้เท่าไร และคิดว่าจะมีการ
พฒันาใช้ application บนมือถือหรือไม ่

ประธาน:  การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนีป้รับสว่นเลก็น้อย จึงมีคา่ใช้จ่ายหลกัแสนบาท และบริษัทยงัไม่ได้ใช้ แต่ก็
พิจารณาหา application ที่จะสามารถให้ความสะดวกแก่ลกูค้าได้ 

คณุปราโมทย์  ลบิรัตนสกลุ : ธุรกรรมขายฝากเป็นอยา่งไร 

ประธาน : ธุรกรรมขายฝากติดข้อจ ากดัของธนาคารแหง่ประเทศไทย ต้องมาท าสญัญาที่ S2014 แตจ่ะมีเป็นสว่นน้อย  

คณุฮัง้ใช้  อคัควสักลุ : สนิเช่ือรถแลกเงิน ท าสญัญากู้ เงินทะเบียนรถยงัเป็นของลกูค้า และสินเช่ือบ้านแลกเงินไม่สามารถ
ท าสญัญาขายฝากได้ ต้องจดจ านองอย่างเดียว ซึ่งถ้าฟ้องร้องก็จะใช้เวลาพอสมควร ดงันัน้แผนใหม่จะมีความเสี่ยงเร่ือง
หลกัประกนัคอ่นข้างสงู ขอให้ช่วยชีแ้จงด้วย 

คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา: แผนใหมน่ีจ้ะเกิดขึน้ท่ี BFIT การปลอ่ยสนิเช่ือที่ BFIT ความปลอดภยัในการท าสญัญาเงินกู้จะสงู
กวา่ บริษัทอื่น ซึง่บริษัทใช้กฎหมายใหมค่ือ กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ ซึง่บริษัทเงินทนุศรีสวสัดิเ์ป็นสถาบนัการเงินจึง
สามารถน าหลกัประกนัไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจได้ โดยไม่ต้องโอนเปลี่ยนช่ือ หากลกูค้าบิดพริว้และน ารถไป
ขาย ก็ท าการโอนไมไ่ด้เพราะไมส่ามารถโอนได้ ซึง่เป็นการป้องกนัความเสี่ยงด้านหลกัประกนั ในทางกฎหมายบริษัทก็จะ
ได้เปรียบ 

ในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการปรับแผนการด าเนนธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 807,220,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี ้
คณุปราโมทย์  ลบิรัตนสกลุ: บริษัทถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีต้องตัง้ส ารองเพิ่มเหมือนธนาคารใหญ่หรือไม่ และหลกัเกณฑ์ 
COSO ที่ปรับใหม ่บริษัทต้องเปลีย่นอะไรหรือไม่ และบริษัทจะมกีารพิจารณาตัง้ตวัแทนหรือไม่ 
ประธาน:  บริษัทมีการตัง้ส ารองไว้อยา่งเพยีงพอ สว่น BFIT นัน้ก็ต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
สว่น S2014 หากเป็นธุรกิจทางการเงินก็ต้องปฏิบตัิตามเกณฑ์ด้วยซึง่ผลกระทบไมม่าก ปัจจบุนั BFIT ก็มีเงินกองทนุตอ่
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สนิทรัพย์เสีย่งอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 20 ซึง่บริษัทตัง้ Threshold ไว้ที่ร้อยละ 14 ซึง่ตามเกณฑ์อยูท่ี่ 8 สว่น COSO นัน้
บริษัทปฏิบตัิตามอยูแ่ล้ว ซึง่ถ้าปรับใหมก็่ต้องศกึษาและปฏิบตัิตาม และบริษัทยงัไมม่ีความคิดด้านการตัง้ตวัแทน 
คณุปญุญ์ชนะ  ฐิตะเมธากลุ: ข้อดี ข้อเสยีของแนวโน้มดอกเบีย้ขาขึน้ ซึง่จะกระทบกบัต้นทนุทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา มีอตัราหนีเ้สยีเป็นอยา่งไร และอตัราแลกเปลีย่นมีผลกระทบกบัหนีห้รือการลงทนุของบริษัทอยา่งไร 
ประธาน: บริษัทไมม่ีหนีต้า่งประเทศ 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: อตัราหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่า ปัจจบุนัอยูท่ี่ประมาณ 2 เทา่ และส าหรับ
แนวโน้มดอกเบีย้ขาขึน้ บริษัทก็จะพยายาม fix ต้นทนุทางการเงินไว้ระดบัหนึง่ ปัจจบุนัอายเุฉลีย่ของหนีส้นิของบริษัทจะ
อยูท่ี่ 2.8 ปี ซึง่บริษัทก็จะพยายามดแูลบริหารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้    สว่นอตัราหนีเ้สยีก็ยงัอยูใ่นระดบัเดมิ บริษัท
สามารถควบคมุแก้ไขได้ ทัง้นีอ้ตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุท่ีต ่านีเ้กิดจากผลประกอบการท่ีดี และมกี าไรสะสมอยูพ่อสมควร 
 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 9.45 น. 
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