
1 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี  22  มิถุนายน  2560 เวลา 9.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรม
ชัน้ 2 โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค  เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560  และแนะนํา
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้

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

กรรมการ 
     อิสระ 

3. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการ 

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. คณุสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 
5. คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
6. คณุสมยศ  เงินดํารง  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
7. คณุประยงค์  แสนนวล กรรมการ/กรรมการบริหาร 
8. คณุพินิจ  พวัพนัธ์  กรรมการ 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา 
คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ 
คณุเวทย์  นชุเจริญ 
เน่ืองจากติดภารกิจในตา่งประเทศ 
สําหรับผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุมีดงันี ้
       คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
       คณุธิดา  แก้วบตุตา นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
พิธีกรแจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจํานวน  33 ราย คิดเป็น 354,520,222 หุ้น 

และท่านผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะเป็นจํานวน  853 ราย คิดเป็น 383,675,611 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ทัง้สิน้ 886 ราย ซึ่งรวมกันทัง้หมด 738,195,833 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 67.89 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด 
1,087,315,394  หุ้น ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

นายสคุนธ์  กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าว
เปิดการประชมุ  

ก่อนการเร่ิมประชมุ พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่  
บริษัทได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. ส่งหนงัสือเชิญประชุม

ทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและ
มีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสํามัญผู้ ถือหุ้ นใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั และ 3. ส่งข้อความเก่ียวกบัการจัดประชุมสํามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซด์ของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 6 มิถนุายน 2560  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชมุและ
หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวันนี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้ นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าบตัรเสีย ยกเว้นกรณี
ของผู้ รับมอบฉันทะ จากผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึ่ง
ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอ่านข้อมลูจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
ไมใ่ห้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงออกจาก
จํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ หากมีผู้ ใดประสงค์จะลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึน้ บริษัทจะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัททําการเก็บใบลงคะแนน 
สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ สามารถทําได้โดยกาเคร่ืองหมายถูก ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยมในช่องท่ีต้องการออกเสียงในบตัรลงคะแนน ท่ีได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม พร้อมลงลายมือช่ือ ใน
แตล่ะวาระ 

3. นอกจากนี ้สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วใน
หนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯ ได้ทําการนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเลยเพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 

4. เพ่ือให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ สําหรับท่านท่ี
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในแตล่ะวาระ บริษัทขอความกรุณาสง่คืนบตัรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชมุ  

กรณีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าท่ีนับคะแนนของ
บริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่
รายงานการประชมุผ่านเวป็ไซด์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

5. สําหรับการอา่นผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้ เรียนให้ท่ีประชมุทราบถงึผล
การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี
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เข้าประชุมทัง้มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชุม
ลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

6. ในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นชูมือให้สญัญาณและแจ้งช่ือของ
ผู้ ถือหุ้น หรือช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี พิธีกรได้เชิญผู้ ถือหุ้นเป็นผู้สงัเกตุการณ์ในการนบัคะแนน
ครัง้นี ้โดยคณุณฐัศกัด์ิ  สีตะประดิษฐ์ ยินดีเป็นผู้สงัเกตกุารณ์การนบัคะแนนในครัง้นี ้

นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดงันี ้

 
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 ประธานเป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2560 ซึง่จดัขึน้เม่ือ
วนัท่ี  20  เมษายน  2560  บริษัทฯได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการ
ประชมุตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  
 คําถามจากผู้ ถือหุ้น 
คณุธารา  ชลปราณี: จากหน้าท่ี 4 ของรายงานการประชมุวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี 
2559 ในสว่นของคําตอบท่ีคณุวนาพร  พรกิติพงษ์ได้ตอบไว้  “เช่น กรณีท่ีลกูหนีชํ้าระปกต ิหลกัประกนัจะอยู่ท่ีร้อย
ละ 75 ของยอดลกูหนีส้ทุธิคงเหลือ ดงันัน้บริษัทจะตัง้สํารองเท่ากบัร้อยละ 1 ของลกูหนีค้งเหลือร้อยละ 25 และ
หลกัประกนัจะลดหลัน่ลงไปตาม aging ลกูหนี”้ คําวา่บริษัทจะตัง้สํารองเท่ากบัร้อยละ 1 ของลกูหนีค้งเหลือร้อย
ละ 25 หมายความวา่อย่างไร และขอเสนอแนะให้มีการเพ่ิมเติมว่าควรสรุปจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและ
มอบฉนัทะและจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ เข้าร่วมประชมุตอนท้ายก่อนปิดการประชมุเพ่ือจะได้ทราบจํานวนท่ีแท้จริง 
ประธานมอบหมายให้คณุวนาพร  พรกิติพงษ์เป็นผู้ตอบคําถาม 
คณุวนาพร  พรกิติพงษ์: ในสว่นของการตัง้สํารอง ตามท่ียกตวัอย่างสําหรับลกูค้าท่ีไมค้่างชําระ จะให้
หลกัประกนัอยู่ท่ีร้อยละ 75 เช่นลกูหนีค้งเหลือ 100 บาทจะให้ราคามลูคา่หลกัประกนัท่ี 75 บาท เม่ือลบกนัแล้วจะ
เหลือ 25 บาท ก็จะตัง้สํารองเท่ากบัร้อยละ 1 ของ 25 บาท ก็จะตัง้สํารอง 0.25 บาท 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี:    จากหน้า 4 วาระท่ี 3 ตามท่ีคณุธเนศ  เฮงตระกลูสนิได้ถามวา่มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัใหม ่ IFRS 9 ควรจะระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นมาตรฐานบญัชีเก่ียวกบัอะไร เพราะผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีความรู้ด้านบญัชี
จะไมท่ราบ 
 ในหน้า 12 เก่ียวกบัการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการของปี 2560 อยากทราบว่า “ให้กําหนด
โบนสักรรมการของปี 2560 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แกผู่้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั”  อยากทราบวา่คิด
ร้อยละ 15 แล้วเป็นวงเงินเท่าไร  
ประธาน: มาตรฐาน IFRS 9 เป็นมาตรฐานท่ีกําลงัร่างอยู่ จะนําออกมาใช้ในปีหน้า เป็นมาตรฐานซึง่มีสว่น
หนึง่เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการตัง้สํารอง ซึง่มาตรฐานนีน้่าจะมีผลกระทบกบัสถาบนัการเงินหลายๆแห่ง  
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ประธานมอบหมายให้คณุธิดาเป็นผู้ตอบคําถาม 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โบนสักรรมการก็
จะไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายเป็นเงินสด และ ร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีจ่ายปัน
ผลเป็นหุ้นสามญั อย่างปีท่ีผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัโดยคิดจากมลูคา่ท่ีตราไว้ โดยจ่าย 25 หุ้น
เดิม ได้ 1 หุ้นปันผล มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ถ้าจะยกตวัอย่างคือ ร้อยละ 15 ของราคาพาร์ของหุ้นปันผลท่ีได้
จ่ายไปให้ผู้ ถือหุ้น แตม่ีระบตุอนท้ายวา่ ทัง้นีโ้บนสักรรมการต้องไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: เม่ือจ่ายปันผล 25:1 แล้วจ่ายร้อยละ 15 คิดเป็นจํานวนเงินเทา่ไร 
ประธาน: ในการจ่ายเงินปันผลคํานวณจากร้อยละ ของมลูคา่ของเงินปันผลท่ีจ่ายเป็นหุ้นสามญั เช่นการ
จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลจํานวน 41 ล้านหุ้น โบนสักรรมการก็จะประมาณ 4 ล้านกวา่ หากสมมตุิวา่ปีหน้า
จ่ายปันผลเป็นหุ้นในจํานวน 60 ล้านหุ้น โบนสักรรมการก็จะเป็น 6 ล้านบาท แตก่็มีระบไุว้วา่ไมเ่กิน 5 ล้านบาท ก็
จะสามารถจ่ายได้ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือประจําปี 2560 ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 739,477,207 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 2,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2. พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิแผนการปรับโครงสร้างกจิการโดยการโอนกจิการ
บางส่วนให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด รวมถงึการมอบอ านาจด าเนินการ 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบุตตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนการ
ปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กบับริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จํากัด รวมถึงการมอบ
อํานาจดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 
1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งประกอบด้วย การโอนธุรกิจ
สินเช่ือแบบมีหลกัประกนัของบริษัทมายงับริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จํากดั (“ศรีสวัสดิ์ 2014”) ซึง่เป็นบริษัท
ย่อย เพ่ือเปลี่ยนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพ่ือการมีอํานาจควบคมุ
ในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว (Non-Operating Holding company) ตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินของ
บริษัทตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขการ
เข้าถือหุ้นในบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จํากดั (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) เกิน
ร้อยละ 10 ท่ีอนุญาตโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 
เพ่ือให้โครงสร้างการดําเนินงานเกิดความชดัเจน ขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างโอกาสในการขยาย
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ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการหรือบุคคล
ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเง่ือนไข รวมถึงดําเนินการต่างๆ 
ตามท่ีจําเป็นและสมควรในการปรับโครงสร้างกิจการดงักลา่วเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

เน่ืองจากคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงเพ่ือให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามกฎเกณฑ์
หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการ หรือทําให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขดัข้อง หรือเกิดภาระและค่าใช้จ่ายท่ี
เพ่ิมมากขึน้ จึงได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนธุรกิจสินเช่ือแบบมี
หลกัประกนัมายงัศรีสวสัด์ิ 2014 รวมถงึพิจารณาเงินทนุท่ีจําเป็นต้องใช้ในศรีสวสัด์ิ 2014 เพ่ือรองรับการโอนธุรกิจ
ตามข้อกําหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจํากดั หรือ
บริษัทจํากัด เพ่ือการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของกรมสรรพากรโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั  

ในการนี ้บริษัทประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการ
บางส่วน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติไว้ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 โดย
ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการที่จะขออนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นี ้มีดงันี ้

– บริษัทจะโอนขายลกูหนีส้ินเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทสญัญาเงินให้กู้ ยืมให้แก่ศรีสวสัด์ิ 2014   

– ภายหลงัการโอนขายลูกหนีป้ระเภทสญัญาเงินให้กู้ ยืมให้แก่ศรีสวสัด์ิ 2014 บริษัทจะโอนธุรกิจสินเช่ือ
แบบมีหลกัประกนัส่วนท่ีเหลือ ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนีส้ินเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทสญัญาเช่าซือ้ 
พร้อมด้วยทรัพย์สินและหนีส้ินอื่นท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถโอนได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงสาขาทัง้หมดของบริษัทและบุคลากรที่จําเป็นในการดําเนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่ ศรี
สวสัด์ิ 2014 ตามเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นภายใต้หลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ท่ีอาจกระทบตอ่แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจําเป็นอื่นๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการ คณะกรรมการ หรือ บุคคลท่ีกรรมการผู้ จัดการ หรือ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดําเนินการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้าง
กิจการตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะกระทบกับ
การดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพ่ือให้การดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการมีความคล่องตวั โดย
คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

รายละเอียดของขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อย 
ปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในการโอนกิจการ
บางส่วนมายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
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ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้  อ้างอิงจากตวัเลขลกูหนี ้ณ สิน้เดือนมีนาคม 2560 ถ้ามีการขายลกูหนีจ้าก ศรี
สวสัด์ิ 1979 ไปให้ ศรีสวสัด์ิ 2014 นัน้จะเกิดภาระภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัการขายลกูหนีป้ระมาณ 4 ล้านบาทและ
หลังจากการขายลูกหนีเ้สร็จแล้ว จะเข้ากระบวนการโอนทรัพย์สินและหนีส้ินบางส่วน ซึ่งไม่ขัดกับเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร ในการโอนทรัพย์สินและหนีส้ินบางสว่นก็จะได้รับยกเว้นภาษี 

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวสัด์ิ 2014 ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมนี ้จะเร่ิม
ดําเนินการภายหลงัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการใน
สว่นของการโอนกิจการบางสว่นในการประชมุครัง้นี ้โดยบริษัทคาดวา่จะสามารถดําเนินการโอนธุรกิจได้แล้วเสร็จ
ภายในรอบปีบญัชี 2560 

นอกจากนี ้เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการปรับโครงสร้างของกิจการ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 
คณะกรรมการจึงเห็นควรมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ (ข) คณะกรรมการ และ/หรือ (ค) บุคคล
อื่นใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากกรรมการผู้จดัการ หรือ คณะกรรมการ มีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นกับการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการ
กําหนดราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 
2014 จํากดั เพ่ือให้สอดคล้องกบักิจการท่ีโอน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจํากดั หรือบริษัทจํากดั เพ่ือการยกเว้นรัษฎากร 
รวมถงึประกาศอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องของกรมสรรพากร 

(2) พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามท่ีเห็นสมควร 
เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะกระทบกบัการดําเนินการปรับ
โครงสร้างของกิจการ หรือเพ่ือให้การดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการมีความคลอ่งตวั  

(3) จัดทํา เจรจา และ/หรือ ลงนามในสัญญาการโอนกิจการ  และ/หรือ สัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนคําขอและเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการติดต่อและ
การย่ืนเอกสารตอ่เจ้าหน้าท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวข้อง และ 

(4) ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างของกิจการเพ่ือให้การปรับโครงสร้างกิจการ
แล้วเสร็จลลุว่ง รวมถงึมีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงได้ โดยไมต้่องขออนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 

คําถามจากผู้ ถือหุ้น 
คณุอน ุ วอ่งสารกิจ: ในการโอนกิจการครัง้นีเ้ป็นส่วนของศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 เท่านัน้ ไม่เก่ียวข้องกับ
บีฟิทใช่หรือไม่ และในการโอนลกูหนีต้้องมีการเปลี่ยนสญัญาหรือข้อกําหนดอะไรหรือไม่ ลกูหนีจ้ะมีข้อโต้แย้งได้
หรือไมว่า่ไมไ่ด้ทําสญัญากบับริษัทนีแ้ละไมจ่่ายชําระหนี  ้
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คณุธิดา  แก้วบตุตา: ไมเ่ก่ียวข้อง เป็นการโอนจากศรีสวสัด์ิ 1979 มายงัศรีสวสัด์ิ 2014 เท่านัน้ บริษัทจะต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การโอนปรับโครงสร้างเป็นไปอย่างลลุว่ง 
คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา: ตามกฎหมายแล้วการเปลี่ยนตวัเจ้าหนีส้ามารถทําได้ตลอดเวลา โดยการบอกกล่าวไป
ยงัลกูหนี ้ณ ตําแหน่งแห่งหนท่ีตกลงกนัไว้ในสญัญา การเปลี่ยนเจ้าหนีไ้มม่ีปัญหายุ่งยากในเชิงกฎหมาย 
คณุอน ุ วอ่งสารกิจ: ในการเปลี่ยนครัง้นีจ้ะทําให้สดัสว่นและตวัเลขตา่งๆเช่น DE เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ในการปรับโครงสร้างนีไ้ม่ได้ทําให้อตัราส่วนต่างๆเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากเป็นบริษัท
ย่อยท่ีบริษัท 1979 ถือร้อยละ 100  
คณุอน ุ วอ่งสารกิจ: ในการมอบอํานาจให้กรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ ดําเนินการ เห็นว่าเพ่ิงมีการเปลี่ยน
กรรมการผู้จดัการไป จะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกหรือไม ่หรือมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธาน: เป็นการปรับโครงสร้างกนัภายใน เพ่ือความเหมาะสม 
คณุวิยะดา  คงเสรี: บริษัทศรีสวสัด์ิ ซึ่งกําลงัจะเป็นบริษัทโฮลดิง้ ถือหุ้นของบีฟิทและ 2014 บทบาทของ
บีฟิทและ 2014 ซึง่จะโยงไปถงึศรีสวสัด์ิ ในอนาคตอนัใกล้จะมีนโยบายอย่างไร 
ประธาน: การปรับโครงสร้างนัน้ ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นไปเรียบร้อยแล้ว ในครัง้นีเ้น่ืองจากมีวิธีการท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจึงมาขออนุมติัอีกครัง้ ศรีสวสัด์ิถือหุ้นใน 2014 ประมาณร้อยละ 97 และถือหุ้นในบีฟิทร้อยละ 
36.35 ส่วนการเปลี่ยนให้เป็นโฮลดิง้นัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่ต้องเป็นกลุ่ม
ธุรกิจการเงิน ทําให้ต้องปรับโครงสร้าง  
คณุธิดา  แก้วบตุตา: หลงัจากท่ีปรับโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว ศรีสวสัด์ิจะเปลี่ยนเป็นบริษัทโฮลดิง้ไม่มีการ
ดําเนินธุรกิจ  สว่นการดําเนินธุรกิจ สาขาและลกูหนีจ้ากการขายและโอนกิจการบางสว่นนัน้จะโอนมาท่ี 2014 ก็จะ
ดําเนินการเป็นปกติ สําหรับบีฟิทท่ีบริษัทเป็นเจ้าของอยู่ร้อยละ 36.35 เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ซึง่
ได้ชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้เผยแพร่ออกไปแล้ว และการจดัโครงสร้างใหม ่โดยบีฟิทเป็นสถาบนัการเงินท่ีอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถรับเงินฝากได้ ทางคณะกรรมการบริษัทก็จะมีนโยบายในการดําเนิน
ธุรกิจโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นท้ง 2 บริษัท เน่ืองจากบีฟิทก็เป็นบริษัทมหาชนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์
และถกูควบคมุด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ในสว่นของสวสัด์ิ มีกรรมการทัง้กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร
ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างใกล้ชิด  ทัง้นีห้ลงัจากการปรับโครงสร้างแล้ว กลุม่บริษัทก็จะเติบโตไปพร้อมกนั
ในธุรกิจเดิม และอาจจะมีธุรกิจใหม่บ้างเข้ามาเสริมการเติบโตนัน้ สําหรับธุรกิจเดิมนัน้เน่ืองจากบริษัทมีความ
เช่ียวชาญในธุรกิจให้สินเช่ือแบบมีหลกัประกนั ในส่วนนีบ้ริษัทก็ยังยืนยันว่าจะดําเนินการเติบโตในธุรกิจแนวนี ้
ตอ่ไป นอกจากนีจ้ากการที่มีบริษัทในลุม่เพ่ิมขึน้ อาจเป็นไปได้ท่ีต้นทุนทางการเงินจะตํ่าลงจากใบอนุญาตเงินทุน
ของบีฟิท ท่ีสามารถรับเงินฝากได้  ทัง้นีข้อเวลาในการดําเนินการปรับโครงสร้างให้อยู่ในสิ่งท่ีควรจะเป็น 
คณุวิยะดา  คงเสรี: แสดงวา่บริษัทโฮลดิง้จะได้เงินปันผลจากบีฟิทและ 2014 ใช่หรือไม ่
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ใช่ค่ะ ในส่วนของเงินปันผลเป็นรายรับจากการลงทุน แต่เน่ืองจากทัง้ 2 บริษัทเป็น
บริษัทย่อยในเครือ ก็จะมีการรวมงบของทัง้ 2 บริษัทเข้ามาในงบของบริษัทโฮลดิง้ ทําให้ตวัเลขสดัส่วนต่างๆของ
บริษัทโฮลดิง้ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
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คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: ควรจะมีการจดัทําโครงสร้างทัง้ก่อนและหลงัการปรับโครงสร้างให้เห็น และบริษัทศรี
สวสัด์ิจะเป็นบริษัทโฮลดิง้หรือคอร์ปอเรชัน่  
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ในสว่นของการประกอบกิจการ บริษัทจะประกอบกิจการแบบโฮลดิง้คือไมม่ีการดําเนิน
กิจการ โดยการดําเนินกิจการทัง้หมดจะถูกถ่ายโอนมาให้ศรีสวสัด์ิ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แต่ทัง้นีบ้ริษัทจะ
เปลี่ยนช่ือจาก ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 เป็น บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ 
ประธาน: บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จะเปลี่ยนช่ือเป็น ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ และแปลงสภาพเป็นโฮ
ลดิง้ ซึง่จะไมม่ีการดําเนินธุรกิจ รายได้จะมาจากเงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทย่อย 2014 ท่ีตัง้ขึน้มาใหม่เพ่ือดําเนิน
กิจการแทน  
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: ในการท่ีบริษัทเป็นโฮลดิง้แล้ว นโยบายในการจ่ายปันผลยังคงเป็นร้อยละ 40 
เหมือนเดิมหรือไม ่และทําไมไมแ่จ้งเร่ืองการเปลี่ยนช่ือในวาระเพ่ือขออนมุตัิ 
ประธาน: นโยบายการจ่ายปันผลยังคงเหมือนเดิม ส่วนการเปลี่ยนช่ือได้ดําเนินการขอไปแล้วในการ
ประชมุครัง้ก่อน 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: ในการปรับโครงสร้างกิจการ ศรีสวสัด์ิ 2014 จะต้องเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการโอนกิจการ 
ไมท่ราบวา่จะต้องเพ่ิมทนุจากเท่าไรเป็นเท่าไร และจะทําให้ศรีสวสัด์ิต้องเพ่ิมทนุหรือไม ่
ประธาน: ศรีสวสัด์ิ 2014 จะเพ่ิมทุนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยเพ่ิมจากแม่ไปซึ่งจะไม่กระทบผู้ ถือหุ้ น ใน
การเพ่ิมทุน นีเ้พ่ือจะซือ้ลูกหนีจ้ากบริษัทแม่ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีขออนุมัติเพ่ือให้ไม่เสียผลประโยชน์หรือ ให้เกิด
คา่ใช้จ่ายให้น้อยมาก 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: ในการปรับโครงสร้างนัน้จะทําให้เสร็จภายในไตรมาส 3 หรือ 4 
ประธาน: น่าจะเป็นไตรมาสที่ 3 จะเห็นผล 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: บริษัทจะเร่ิมดําเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม เพ่ือให้
โครงสร้างการดําเนินงานเกิดความชดัเจนและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ไป อยากทราบวา่ความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์หมายความวา่อย่างไร 
ประธาน: ในข้อตกลงท่ีทํากับธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนด บริษัทไม่ควรจะมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทลกู ดงันัน้บริษัทก็จะต้องดําเนินการให้ธุรกิจไม่ซํา้กนั 2014 ก็จะเป็นผู้ดําเนินการทัง้หมด 
และทางบีฟิทก็จะทําธุรกิจที่ไมท่บัซ้อนกนั 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี:บีฟิทจําเป็นต้องเพ่ิมทนุอีกหรือไม ่เน่ืองจากหากเพ่ิมทนุบริษัทจะต้องใสเ่งินเข้าไป 
ประธาน: เน่ืองจากกําลงัประชุมผู้ ถือหุ้นของศรีสวสัด์ิ ซึง่ไม่สามารถตอบแทนบีฟิทได้ ซึง่ในขณะนีย้งัไม่มี
แผนและบีฟิทสามารถหาเงินทนุจากการรับฝากเงินได้ 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ทางบีฟิทมีใบอนุญาตในการรับฝากเงิน และสามารถรับฝากเงินได้ภายใต้การควบคมุ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: ด้วยทนุจดทะเบียนของบีฟิท สามารถรองรับธุรกิจของบริษัทได้มากน้อยเพียงใด 
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ประธาน: เน่ืองจากเป็นคนละบริษัทกนัจงึไม่สามารถตอบแทนบีฟิทได้ และการท่ีบีฟิทจะเพ่ิมทุนก็ต้องขอ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของบีฟิท และบีฟิทอยู่ภายใต้การกํากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ต้องทําตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
คณุฉตัรชยั  หุ้มทอง: หลงัจากปรับโครงสร้างเสร็จแล้ว บริษัทมีแผนท่ีจะให้บีฟิทปล่อยสินเช่ือประเภทใดบ้าง 
และจะเร่ิมดําเนินงานไตรมาสสองนีเ้ลยหรือไม่ 
ประธาน: ในโครงสร้างนีบี้ฟิทจะได้ผลประโยชน์จากสวสัด์ิ เพราะมีเครือข่ายมากซึง่สามารถใช้สาขาของ
บริษัททําธุรกรรมตา่งๆได้โดยไมต้่องเปิดสาขาเอง ต้นทนุก็จะถกูมาก หากมีสินเช่ือบางประเภทที่ทําแล้วไม่ทบัซ้อน
กบับริษัทก็จะสามารถเร่ิมดําเนินการได้โดยใช้สาขาของสวสัด์ิเป็นเครือข่าย ซึง่จะทําให้บีฟิทสามารถขยายธุรกิจ
มากขึน้ ทําให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้ นร้อยละ 36.35 ในการปล่อยสินเช่ือของบีฟิทนัน้จะต้องขอ
อนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน และน่าจะเร่ิมได้เลยหลงัจากนี ้
คณุฉตัรชยั  หุ้มทอง: ในตอนประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอเข้าซือ้หุ้นบีฟิทนัน้ มีแผนวา่จะปลอ่ยสินเช่ือประเภท รถ 4 
ล้อ บ้านท่ีดินและคอนโดท่ีบีฟิท ซึง่เป็นสินเช่ือหลกัของสวสัด์ิ ปัจจบุนัยงัเป็นแผนนัน้อยู่หรือไม ่
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ถ้าสวสัด์ิถือหุ้นในบีฟิทจํานวนหนึ่ง จะมีการขยบัขยายการทําธุรกิจบางประเภทไปให้
บีฟิท แตท่ัง้นีใ้นการปรับแผนธุรกิจอาจจะเกิดขึน้ได้หากบริษัทถือหุ้นได้ไม่ถึงตามกําหนดหรือมีเหตขุดัข้องใดๆ แต่
ทัง้นีก้ารท่ีบีฟิทจะทําธุรกิจประเภทใดก็ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน แต่ไม่ว่าจะทําธุรกิจใด 
บริษัทจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้สองฝ่ายเป็นหลกั ในสว่นการทําธุรกิจของบีฟิทจะมีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยดแูล สว่นของสวสัด์ิคณะกรรมการก็จะดแูลอย่างเคร่งครัด  
ประธาน: สําหรับบีฟิท อาจทําธุรกิจใหม่ก็ได้ ซึ่งก็จะมีช่องทางให้ทําได้ บีฟิทมีการให้กู้ เป็นจํานวนน้อย
หากจะไปแนวเดิมของบีฟิทก็ยงัขยายได้อีกมาก ซึง่ไมต้่องเป็นห่วงวา่สวสัด์ิจะเสียผลประโยชน์ เพราะบริษัทจะคิด
เร่ืองธุรกิจอย่างรอบคอบ 
คณุฉตัรชยั  หุ้มทอง: สวสัด์ิจะเติบโตไปพร้อมกบัลกูๆ ซึง่ขณะนีส้วสัด์ิถือบีฟิทอยู่ร้อยละ 36 บริษัทมีแผนจะ
ถือให้มากกวา่นีห้รือไม่ 
ประธาน: ในช่วงสัน้นีย้งัทําไม่ได้เน่ืองจากเง่ือนเวลาหลงัจากจากทําเทนเดอร์ออฟเฟอร์ ในอนาคตบริษัท
อยากถือให้ได้มากท่ีสดุแตย่งัไมแ่น่ใจวา่จะด้วยวิธีไหน   
คณุเมธี อนัอดิเรกกลุ: ในวาระท่ี 2 นีม้ีการเพ่ิมทนุในบริษัทเครือ 2,000 ล้านบาทซึง่น่าจะมีผลตอ่สินทรัพย์ ไม่
ทราบจะต้องขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นหรือไม ่และหลงัจากเพ่ิมทุน มีการขายและการโอน ขอทราบความแตกต่างระหว่าง
การขายและการโอนและบริษัทยงัจะต้องให้เงินกู้ ยืมกบับริษัทในเครืออีกหรือไม่ ต่อไปแหล่งเงินทุนของ 2014 จะ
มาจากบริษัทเหมือนเดิมหรือไม่  และรายรับของสวสัด์ิจาก 2014 และบีฟิท นัน้เราบนัทึกบญัชีแบบส่วนได้เสีย 
หรือต้นทนุ หรือรายรับจากเงินปันผล หรือบนัทกึกําไรตามสดัสว่นของการถือครองใช่หรือไม่ 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ในการถือครอง 2014 หรือบีฟิท บริษัทบนัทึกบญัชีเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีบริษัท
มีอํานาจควบคมุ บริษัทก็จะมีรายรับจากเงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนหากบริษัทลกูจ่ายเงินปันผล ใน
ด้านบญัชีหากบริษัทลงทุนและมีอํานาจควบคมุ ตามมาตรฐานการบญัชีระบุให้ต้องรวมตวัเลขทางบญัชีเข้าเป็น
งบรวมของบริษัทเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานรวม ส่วนการเพ่ิมทุน 2,000 ล้านบาทใน 2014 นัน้
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เน่ืองจากเป็นบริษัทท่ีสวสัด์ิถือครองเกินร้อยละ 90 จึงไม่เข้าเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไปของทรัพย์สิน  ส่วน
เงินท่ีจะนํามาเพ่ิมทุนก็จะได้จากแหล่งเงินกู้ และกระแสเงินสดท่ีบริษัทมีเพ่ือปรับโครงสร้าง  ถึงแม้ว่าจํานวนเงิน 
2,000 ล้านนัน้จะไม่เพียงพอต่อการปรับโครงสร้างทัง้หมด  ดงันัน้บริษัทจึงจดัการให้มีการขายบางส่วนและโอน
บางส่วนเพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของกรมสรรพากรในการโอนกิจการบางส่วน เพ่ือประโยชน์สงูสุดในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในการโอนหรือขายจํานวนเท่าไรนัน้ บริษัทจะจดัทําให้เหมาะสมสอดคล้องกบั
ประมวลรัษฎากรเพ่ือให้เข้าข้อกําหนดของการโอนกิจการบางสว่น 
คณุเมธี อนัอดิเรกกลุ: ในกรณีนีบ้ริษัทเพ่ิมทุน 2,000 ล้านและหากบริษัทมีลกูหนีจํ้านวน 5,000 ล้าน ดงันัน้ 
2014 จะต้องนําเงิน 2,000 ล้านซือ้ลกูหนีจํ้านวน 2,000 ล้านแล้วลกูหนีส้่วนท่ีเหลือ 3,000 ล้านบาท บริษัทก็
จะต้องปลอ่ยสินเช่ือให้กบับริษัทในเครือเพ่ือมาซือ้ลกูหนี ้3,000 ล้านบาทนีใ้ช่หรือไม่ 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ใช่ เงินท่ีได้จะมาจากบริษัทแมแ่ละวงเงินจากธนาคาร 
คณุปฎิการ  กนกศิริมา: บริษัทตัง้ใจจะซือ้บีฟิทให้มากกวา่ร้อยละ 50 เม่ือไร  และการโอนกิจการบางส่วนให้กบั
บริษัทศรีสวสัด์ิ 2014 แล้วศรีสวสัด์ิจะเหลือธุรกิจอะไรและแนวโน้มในการทําธุรกิจท่ีเหลือของศรีสวสัด์ิเป็นอย่างไร 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: หลงัจากโอนกิจการแล้วศรีสวสัด์ิจะเหลือหนีส้ินบางสว่นท่ีโอนไม่ได้ตามข้อกําหนดของ
หนีส้ินนัน้ๆ  แต่ภาระหนีส้ินเหล่านัน้บริษัทก็จะจัดการให้เรียบร้อยตามท่ีได้ชีแ้จงไปแล้ว  และศรีสวสัด์ิจะเป็น
บริษัทโฮลดิง้ประกอบธุรกิจในการลงทุนอย่างเดียว และด้วยเงินลงทุนท่ีศรีสวสัด์ิไปลงทุนนบริษัทลูกจะสะท้อน
กลบัมาในรูปของรายได้เงินปันผล  แต่ในส่วนของงบการเงินก็จะมีการทํางบรวมในบริษัทศรีสวสัด์ิ ซึง่ไม่ว่าบริษัท
ลกูมีความเติบโตเช่นไร บริษัทศรีสวสัด์ิก็จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั  และถ้ามองในภาพรวมของกลุ่มบริษัท
แล้ว บริษัทก็จะเติบโตไปในแนวทางท่ีเคยเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุนได้ทราบแล้ว เน้นเติบโตในสินเช่ือมี
หลกัประกัน เติบโตอย่างมัน่คง โปร่งใส ส่วนเร่ืองการลงทุนในบีฟิทนัน้ บริษัทได้แจ้งความประสงค์จะลงทุนใน
บีฟิทและขอทําเทนเดอร์ออฟเฟอร์ แต่บริษัทได้ถือหุ้นเพยงร้อยละ 36.35 เป็นเพราะผู้ ถือหุ้นของบีฟิทไม่มีความ
ประสงค์จะขายให้กบับริษัท 
ผู้ ถือหุ้น:  สําหรับ พรบ. ดอกเบีย้ท่ีออกใหมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างไร 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ในสว่นของดอกเบีย้ คณะกรรมการบริษัทได้ศกึษาและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทได้ปฏิบตัิอย่างเหมาะสมและถกูต้องตามกฎหมาย 
ผู้ ถือหุ้น: จากการท่ีไม่ประสบความสําเร็จในการซือ้บีฟิท อยากทราบว่าบริษัทมีแผนอย่างไรเก่ียวกับบีฟิทและศรี
สวสัด์ิ และจะมีการซือ้บีฟิทเพ่ิมตอ่เน่ืองหรือไม ่
คณุธิดา  แก้วบตุตา: บริษัทไม่ได้คิดว่าการลงทุนในบีฟิทไม่ประสบความสําเร็จตามแผน บริษัทลงทุนใน
บีฟิท   โดยอยากถือครองให้ได้มากท่ีสุด  ทัง้นีบ้ริษัทกําลงัศกึษาเก่ียวกบัแผนในบีฟิทอยู่ หากมีความคืบหน้าขอ
เรียนชีแ้จงผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ผู้ ถือหุ้น: เม่ือปีท่ีแล้ว มีการตัง้บริษัทท่ีปรึกษาในการขอสินเช่ือในตา่งประเทศ อยากทราบว่า บริษัทดงักล่าวมีแผน
ในอนาคตอย่างไร 
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คณุธิดา  แก้วบตุตา: บริษัทท่ีเป็นท่ีปรึกษาในต่างประเทศนัน้ก็ยังหาความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างผลตอบแทน
ให้กบับริษัทแม ่โดยการมองหาลกูค้าใหมใ่นประเทศตา่งๆ เช่น เมียนมาร์ เวียตนาม หรืออินโดนีเซีย และยงัเช่ือว่า
มีแนวโน้มในการเติบโตในบริษัทนี ้
คณุธารา  ชลปราณี: ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของศรีสวสัด์ินัน้ ในการประชุมในครัง้ก่อน ได้มีการขออนุมตัิ
เปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทหรือไม่  ในเร่ืองท่ีสอง หลงัจากการโอนกิจการบางส่วนแล้ว ศรี
สวัสด์ิ ยังคงเหลือทรัพย์สิน หนีส้ินอะไรบ้าง และเป็นจํานวนเท่าใด รวมทัง้จะใช้เวลาเท่าไรท่ีหนีส้ินเหล่านีจ้ะ
หายไปจากบญัชี  
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ในส่วนของหนีส้ินท่ีไม่สามารถโอนไปได้ได้แก่ ตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ธนาคารบาง
แห่ง เมื่อครบกําหนดชําระบริษัทจะนําเงินชําระให้แก่เจ้าหนีเ้หล่านัน้ ซึง่ก็จะทําให้หนีส้ินเหล่านัน้หายไปภายใน
ระยะเวลา 1 ปีคร่ึงถงึ 2 ปี สว่นในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ ในการประชุมครัง้ก่อน ท่ีประชุมได้อนุมตัิให้
เปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ในการดําเนินกิจการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว 
คณุธารา  ชลปราณี: นโยบายการจ่ายเงินปันผลของศรีสวสัด์ิ 2014 กําหนดไว้อย่างไร และจากการท่ีบริษัท 
2014 จะโตไปเร่ือยๆ บริษัทมีแผนอย่างไรจะยังคงถือหุ้ นในจํานวนเดิมนี ้หรือมีแผนจะให้ 2014 เข้าตลาด
หลกัทรัพย์หรือไม ่
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ณ ปัจจุบนับริษัทจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ 2014 ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของ 2014 ถ้า 2014 จะจ่ายเงินปันผลก็จะจ่ายร้อยละ 100 แตไ่มแ่น่ใจวา่ 2014 จะจ่ายเงินปันผลหรือไม ่เน่ืองจาก 
2014 ก็ยงัคงต้องใช้เงินไปเพ่ือการเติบโตซึง่ก็จะสะท้อนเข้ามาในงบการเงิน 
ประธาน: บริษัท 2014 เป็นบริษัทแกนของโฮลดิง้ ซึง่จะ spin off ไมไ่ด้นอกจากจะมีแกนใหม่ 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ
บางสว่นให้กบับริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014 จํากดั รวมถงึการมอบอํานาจดําเนินการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 756,431,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการใหม่ 
 ประธานมอบหมายให้พล.ต.ท. ภาณ ุ  เกิดลาภผล เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ โดยท่ี
ในการเพ่ิมจํานวนกรรมการต้องผ่านการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงาน คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณา คณุสมบตัิ ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและความเป็นอิสระท่ีจะสามารถช่วยธุรกิจของบริษัทฯได้ และได้สง่ประวตัิโดยสงัเขปให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3  
 คําถามจากผู้ ถือหุ้น 
คณุธารา  ชลปราณี: เม่ือบริษัทเปลี่ยนธุรกิจเป็นโฮลดิง้แล้ว ทําไม มีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้องเพ่ิม
กรรมการในบริษัทโฮลดิง้ เพราะในแตล่ะบริษัทท่ีดําเนินธรุกิจก็มีกรรมการท่ีดแูลอยู่แล้ว บริษัทโฮลดิง้ควรจะดู
นโยบายของแตล่ะบริษัท ซึง่พิจารณาแล้วไมค่วรต้องเพ่ิมกรรมการโดยเฉพาะ กรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประธาน: การเป็นโฮลดิง้ บริษัทต้องมองภาพกว้างของทัง้กลุม่ และบคุคลากรเหลา่นีม้ีจํากดั โดยระดบั
นโยบายก็จะกําหนดจากกลุม่บริษัทโฮลดิง้ ซึง่คณุวีระเข้ามาร่วมงานก็จะสามารถมองภาพรวมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เพราะเป็นอาชีพหลกัของคณุวีระ ในคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความ
ชํานาญเฉพาะด้านคอ่นข้างมาก สว่นท่ีขาดคือเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่เป็นหวัใจของการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั
และอนาคต จงึต้องหาบคุคลท่ีจะมองภาพปัจจบุนัและอนาคตได้ สามารถชีแ้นะให้กบับริษัทและบริษัทในเครือได้ 
ผู้ ถือหุ้น: ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการก่ีท่าน ยงัสามารถเพ่ิมจํานวนได้อีกหรือไม ่ และคา่ตอบแทนท่ีเคยอนมุตัิไปแล้ว
ในการประชมุประจําปี คณุวีระจะต้องไปหารกบัคนอืน่ หรือได้รับคา่ตอบแทนโดยอตัโนมตัิ 
ประธาน: ในขณะนีม้ี 12 ท่าน จากจํานวนทัง้หมด 13 ท่าน จะสามารถตัง้เพ่ิมได้อีก 1 ท่าน สว่น
คา่ตอบแทนก็จะเป็นไปตามกําหนด ตามท่ีเคยได้อนมุตัิไปแล้ว 
คณุวรจิต  เดชโยธิน: ในการแตง่ตัง้ ดร.วีระ  วีระกลุ เป็นกรรมการ ขอให้ ดร.วีระ แสดงวิสยัทศัน์ด้วย 
ประธาน: เน่ืองจาก ดร.วีระไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากยงัไมไ่ด้เป็นกรรมการ แต ่ ดร.วีระเป็นท่ีปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทใหญ่ๆ เชน่ ทรู 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: กรรมการเดิมมีจํานวน 12 ท่าน ดจูากรายงานมีระบวุา่เป็นกรรมการอิสระเพียง 2 ท่าน 
ไมท่ราบวา่อีก 2 ท่านคือใคร และตําแหน่งกรรมการที่เข้ามาใหมเ่ป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 
ประธาน: กรรมการอิสระมี คณุวินยั  วิทวสัการเวช คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ คณุภาณ ุ เกิดลาภผล และ
คณุสเุมธ  มณีวฒันา สว่นกรรมการที่เพ่ิมใหมเ่ป็นกรรมการอสิระ 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายวีระ  วีระกลุ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 756,432,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 4. พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี  ้
คณุอน ุ วอ่งสารกิจ: ขอให้ช่วยแจ้งถงึสถานการณ์การปลอ่ยสินเช่ือของบริษัทในไตรมาสสอง และการเข้า
มาของกรรมการใหมท่ี่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี ้ จะเข้ามาช่วยบริษัทในด้าน fin tech จะทําให้
ลดรายจ่ายหรือขยายกิจการอย่างไรได้บ้าง  
คณุธิดา  แก้วบตุตา: ภาพรวมด้านเทคโนโลยีนัน้ คณะกรรมการบริษัทเลง็เหน็วา่เทคโนโลยีก้าวไปไวมาก ซึง่
บริษัทคิดวา่ถ้ามีเทคโนโลยีท่ีสามารถอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าได้ บริษัทก็จะนํามาใช้ในการประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริษัทเติบโตได้ตามแผนท่ีวางไว้  สว่นภาพรวมของบริษัทในสิน้ไตรมาสสองนัน้ ความต้องการใช้เงิน
ก็ยงัคงมีอยู่ บริษัทก็ได้กระจายสาขาไปตามชมุชนตา่งๆ เพ่ือให้ใกล้ชิดกบัลกูค้า ซึง่ในปีนีค้าดวา่จะเปิดสาขา
ประมาณ 300 สาขา และการเปิดสาขาก็จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายพอร์ตลกูหนีส้ินเช่ือ และน่าจะเติบโตได้
ตามเป้าหมายท่ีบริษัทวางไว้ประมาณ ร้อยละ 20-30 ซึง่บริษัทก็จะมีการชีแ้จงผลการดําเนินของแตล่ะไตรมาสอยู่
แล้ว 
คณุอน ุ วอ่งสารกิจ: ในสว่นของหุ้นกู้ได้มีการเสนอขายไปหรือไม ่จํานวนเท่าไร 
คณุธิดา  แก้วบตุตา: บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ในเดือนกมุภาพนัธ์ และขายหมดไปแล้ว 
คณุธารา  ชลปราณี: แนวทางท่ีบริษัทวางไว้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นอย่างไร บริษัทยงัคงมีนโยบาย
การเปิดสาขาในลกัษณะเป็น physical office หลงัจากมีกรรมการด้านเทคโนโลยีเข้ามาแล้วจะทําให้เป็น virtual 
office หรือไม ่หรือจะทําธุรกรรมอะไรที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณุธิดา  แก้วบตุตา:  ในการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นัน้ บริษัทกําลงัพิจารณาวา่บริษัทจะนําระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้มากขึน้เพ่ือควบคมุสาขา 2,000 กวา่สาขา ซึง่บริษัทเลง็เห็นวา่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสําคญัมากเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนเป็นไปตามนโยบาย และกําลงัศกึษาว่ามีระบบอะไรที่
จะเหมาะสมในการให้บริการกบัลกูค้า เพราะอนาคตระบบจะมีสว่นช่วยในการเติบโตไปอย่างมัน่คง 
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: นโยบายในการซือ้หนีจ้ากการประมลู ปกตหินีท่ี้ซือ้ 100 บาทจะสามารถเก็บคืนได้ก่ี
บาท หรือกําไรประมาณก่ีเปอร์เซน็ต์ หรือมี margin เท่าไร 
ประธาน: หนีท่ี้ซือ้มาเป็นหนีท่ี้มีหลกัประกนั ซึง่คาดวา่จะคุ้มทนุซึง่จะก่ีเปอร์เซน็ต์นัน้ขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาดําเนินการ  เพราะธุรกิจนีม้ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยู่มาก จงึต้องใช้เวลาในการพิจารณา แตล่ะพอร์ตท่ีซือ้
นัน้บริษัทมีผู้ เช่ียวชาญด้านทรัพย์สินวิเคราะห์ก่อน คิดวา่น่าจะกําไร คือ IRR น่าจะเกินร้อยละ 15  
คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี: ในการประมลูหนีส้ถาบนัการเงิน ปีนีม้ีการเปิดประมลูก่ีครัง้ และใช้พนกังานของบริษัท
หรือ outsource เป็นผู้ด ู
ประธาน: การประมลูจะมีเปิดอยู่เร่ือยๆ แตบ่ริษัทจะพิจารณาคณุภาพของหนี ้ โดยจะดลูะเอียดมาก 
ทรัพย์สนิบางตวัก็จะต้องเดินทางไปดเูองเพ่ือดวู่าหลกัทรัพย์เหลา่นัน้มีอยู่จริงหรือไม ่ คณุภาพดีหรือไม ่ บริษัทต้อง
พิจารณาให้ละเอียดก่อนการประมลู บริษัทใช้พนกังานของบริษัทเป็นคนไปด ู
 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 10.50 น. 
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 (นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 

 ประธานที่ประชุม 

  

 (นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์) 

 เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทกึการประชุม 


