
 

 บริษัท ศรีสวสัดิ์              จ ากดั (มหาชน) 
 

 วนัท่ี  23            2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ศรีสวสัดิ์              จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีสง่มาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุ  สามญัผู้ ถือหุ้น         2/2560 
  2. สารสนเทศการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั 
  3. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน 
  4. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ 
  5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  6. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
  7 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
  8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
เน่ืองด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ศรีสวสัดิ์              จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SAWAD”) มีมติให้เรียก
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนั        ที่ 15        2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง         ชัน้ 3           
            กรุงเทพ เลขที่ 99/1 ถนน                  กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม  สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2560  

 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
 
การประชุม  สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560  ได้จดัขึน้เมื่อวนั        ที่ 22          2560 บริษัทได้มีการ
บนัทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้น าส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุม  สามญัผู้ ถือหุ้น รัง้ที่ 2/2560  ได้จัดท าขึน้อย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
พิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  



 

 บริษัท ศรีสวสัดิ์              จ ากดั (มหาชน) 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
 
คณะกรรมการของบริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“SAWAD”) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้ BFIT  
ได้ก าหนดแผนการแบง่แยกธุรกิจในเบือ้งต้นไว้ในกรณีที่ SAWAD มีสดัสว่นการถือหุ้นใน BFIT ภายหลงัการ
ท าค าเสนอซือ้ตัง้แต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 60 BFIT และ SAWAD จะด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมี
หลกัประกันในประเภทที่ไม่ทบัซ้อนกัน อย่างไรก็ดี แผนการแบ่งแยกธุรกิจดังกล่าวยังเป็นเพียงแผนใน
เบือ้งต้นซึง่อยูใ่นระหวา่งการพิจารณารายละเอียดและยงัขึน้อยูก่บัการหารือกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
ภายหลงัการเข้าหารือกบัธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทได้รับทราบว่า การให้บริการสินเช่ือบางประเภท
ตามที่ได้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์นัน้ไม่สามารถกระท าได้  เนื่องจากติดข้อจ ากัดของกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง บริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับแผนการด าเนินธุรกิจจากที่เคยเปิดเผยไว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่จะมี
ผลตอ่การเปลีย่นแปลงการให้บริการสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนั ของ BFIT 2 ประเภท ได้แก่ สนิเช่ือรถแลกเงิน
และสนิเช่ือบ้านแลกเงิน ดงันี ้
 
ประเภทสินเช่ือของ BFIT แผนเดมิ แผนใหม่ 

สินเช่ือมอเตอร์ไซค์แลกเงิน ไม่มี ไม่มี 

สินเช่ือรถแลกเงิน – รถยนต์ 4 ล้อ ทัง้สญัญาเงินกู้และสญัญาเช่าซือ้ สญัญาเงินกู้ ยืม 
สินเช่ือรถแลกเงิน – รถบรรทกุ ไม่มี สญัญาเงินกู้ ยืม 
สินเช่ือรถแลกเงิน – รถเพ่ือการเกษตร ไม่มี สญัญาเงินกู้ ยืม 

สินเช่ือบ้านแลกเงิน สญัญาเงินกู้ทัง้หมด สญัญาเงินกู้ ยืมประเภทจด
จ านองส าหรับมลูค่า < 10 ลบ. 

 
สินเชื่อรถแลกเงิน 
ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย BFIT ไมส่ามารถประกอบธุรกิจสนิเช่ือรถแลกเงินประเภทสญัญา
เช่าซือ้ได้ ดงันัน้ จากเดิมที่ BFIT จะให้บริการสินเช่ือเฉพาะหลกัประกนัประเภทรถยนต์ 4 ล้อ ทัง้ประเภท
สญัญาเงินกู้ยืมและสญัญาเช่าซือ้ หลงัจากปรับแผนใหม่ BFIT จะให้บริการเฉพาะประเภทสญัญาเงินกู้ยืม 
แตจ่ะครอบคลมุรถหลายประเภทมากขึน้ ตัง้แตร่ถยนต์ 4 ล้อ รถบรรทกุ และรถเพื่อการเกษตร  
 
สินเชื่อบา้นแลกเงิน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย BFIT ไม่สามารถให้บริการสินเช่ือประเภทธุรกรรมขายฝากได้ 
ดงันัน้ จากเดิมที่ BFIT จะให้บริการสินเช่ือบ้านแลกเงินทัง้หมด หลงัจากปรับแผนใหม่ BFIT จะให้บริการ



 

 บริษัท ศรีสวสัดิ์              จ ากดั (มหาชน) 
 

สินเช่ือบ้านแลกเงินเฉพาะประเภทสญัญาจดจ านองที่มีมูลค่าการกู้ ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของกลุม่บริษัทท่ีต้องการให้ BFIT เป็นผู้ให้บริการสนิเช่ือแก่บคุคลรายยอ่ยเทา่นัน้ 
 
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้จดัวางแนวทางในการบริหารจดัการความเสี่ยงของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย
การก าหนดบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากบัดแูลความเสี่ยงใน
ด้านดงักลา่ว รวมถึงการออกนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ชดัเจนเพื่อลดความผิดพลาดของการแบ่งแยก
ธุรกิจสนิเช่ือ นอกจากนี ้ยงัก าหนดให้มีการวดัผล ติดตาม และรายงานผลต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทัง้
จดัให้มีการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัความเสี่ยงดงักลา่วในขัน้ตอนสดุท้าย อีกทัง้
บริษัทอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อลดข้อผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจที่อาจ
เกิดขึน้ โดยบริษัทเช่ือว่ามาตรการทัง้หมดดงักลา่วมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถป้องกนัและ
บริหารจัดการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการแบ่งแยกธุรกิจสินเช่ือระหว่าง SAWAD 
และ BFIT 
 
การปรับแผนการด าเนินธุรกิจข้างต้น ถือเป็นการด าเนินการที่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากข้อความที่ได้
ระบุไว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการก่อนครบก าหนดระยะเวลา 12 
เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงแผนการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
ผู้ ถือหุ้ นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสินเช่ือแบบมี
หลกัประกนัของบริษัท ศรีสวสัดิ์              จ ากดั (มหาชน) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 
 วามเห็นคณะกรรมการ 
  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ การปรับแผนการด าเนินธุรกิจดงักลา่วมีความเหมาะสม และเป็น
การด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎเกณฑ์และประกาศตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการสินเช่ือ
ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับแผนการด าเนินธุรกิจสินเช่ือยงัท าให้บริษัทและผู้ ถือหุ้น
ได้รับประโยชน์ที่ไม่ด้อยลงไปกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้แผนการแบ่งแยกธุรกิจใหม่ยังท าให้
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทเกิดความชดัเจน อีกทัง้กลุม่บริษัทได้ร่วมกันจดัวางแนวทางและ
มาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอการปรับแผนการด าเนินธุรกิจสินเช่ือ
ใหมด่งักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

  



 

 บริษัท ศรีสวสัดิ์              จ ากดั (มหาชน) 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อ
สงสยัตา่งๆ (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัแิละจะไมม่ีการลงมติใดๆ 
ในวาระนี ้

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561   
ในวันที่  13            2561 ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น  
 
บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทจะ
เปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.00 น. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวตัิตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 หรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมครัง้นี ้ กรุณากรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะที่ได้จัดสง่มาพร้อมนีใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อม
หลกัฐาน ยื่นเพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
 
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  ฉบับนีพ้ร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

  
  
 (นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 
เลขานกุารบริษัท 
โทร 0 2693 5555 

http://www.meebaanmeerod.com/

