
1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชุมเมื่อวันอังคารท่ี  24 เมษายน  2561  เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม 
เจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561  และแนะน า
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 12 ราย จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 12 รายคิดเป็นเข้าร่วมประชุมทัง้หมดร้อย
ละ 100 ดงันี ้

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

กรรมการ 
     อิสระ 

3. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ 
     กรรมการอิสระ 

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุมีดงันี ้

       คณุธิดา  แก้วบตุตา นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
       คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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       คณุบญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
พิธีกรแจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจ านวน  32 ราย คิดเป็น 233,906,399 หุ้น 

และท่านผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะเป็นจ านวน  1,351 ราย คิดเป็น 432,008,842  หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
อ านาจทัง้สิน้ 1,383 ราย ซึ่งรวมกนัทัง้หมด 665,915,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.24 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทัง้หมด 1,087,368,907  หุ้น ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

นายสคุนธ์  กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าว
เปิดการประชมุ  

ก่อนการเร่ิมประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวาระการ
ประชุมและบุคคลท่ีจะเข้ารับต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2560 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและบคุคลท่ีจะเข้ารับต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. ส่งหนงัสือเชิญประชุม
ทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและ
มีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมส ามัญผู้ ถือหุ้ นใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั และ 3. ส่งข้อความเก่ียวกบัการจัดประชุมส ามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริษัทตัง้แต่วนัท่ี  23 มีนาคม 2561  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชุม
และหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวันนี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้ นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 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
จ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ หากมีผู้ ใดประสงค์จะลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึน้ บริษัทจะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท าการเก็บใบลงคะแนน 
ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ สามารถท าได้โดยกาเคร่ืองหมายถูก ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยมในช่องท่ีต้องการออกเสียงในบตัรลงคะแนน ท่ีได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม พร้อมลงลายมือช่ือ ใน
แตล่ะวาระ 

3. นอกจากนี ้ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วใน
หนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯ ได้ท าการนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเลยเพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 

4. เพ่ือให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ ส าหรับท่านท่ี
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในแตล่ะวาระ บริษัทขอความกรุณาสง่คืนบตัรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชมุ  
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กรณีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าท่ีนับคะแนนของ
บริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่
รายงานการประชมุผ่านเวป็ไซด์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

5. ส าหรับการอา่นผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้ เรียนให้ท่ีประชมุทราบถงึผล
การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าประชุมทัง้มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชุม
ลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

6. ในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นชูมือให้สญัญาณและแจ้งช่ือของ
ผู้ ถือหุ้น หรือช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญให้ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีเป็นผู้สงัเกตกุารณ์ใน
การนบัคะแนนครัง้นี ้

นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดงันี ้
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
 ประธานเป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  
15  มีนาคม  2561  บริษัทฯได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561  ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 665,926,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2. พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบุตตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2560 โดยท่ี ในปี 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเร่ิมจาก การท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
อนญุาตให้บริษัทสามารถเข้าถือหุ้นใน บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธ
นาทร จ ากดั (มหาชน) ได้ร้อยละ 100  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560 อนุมตัิให้บริษัทได้ท า
รายการซือ้หุ้นผ่านตลาดหลกัทรัพย์และการท า tender offer และถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 36.35 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วของ BFIT โดยหลงัจากท่ีบริษัทเข้าไปถือหุ้นในสถาบนัการเงินแล้ว บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้าง
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ภายในกลุ่ม โดยการขายและโอนธุรกิจบางส่วนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยสินเช่ือให้กบับริษัทย่อยของ
บริษัท คือ บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด เพ่ือให้บริษัทประกอบธุรกิจเป็น บริษัทโฮลดิง้ ซึ่งการปรับ
โครงสร้างนีเ้สร็จตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2560 รวมทัง้มีการแบ่งแยกธุรกิจของบริษัทโดยแบ่งแยกตามประเภทของ
สญัญา โดยการปลอ่ยสินเช่ือรถท่ีท าสญัญาเงินกู้  และสญัญาเงินกู้ บ้านและท่ีดินท่ีวงเงินต ่ากว่า 10 ล้านบาทและ
ท าธุรกรรมจ านอง จะปลอ่ยสินเช่ือโดย BFIT สว่นสญัญาเช่าซือ้รถ สญัญาเงินกู้ บ้านท่ีดินท่ีวงเงินเกินกว่า 10 ล้าน
บาท และสญัญาบ้านท่ีดินท่ีท าธุรกรรมขายฝาก สินเช่ือรถจักรยานยนต์ จะปล่อยสินเช่ือท่ี บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาว
เวอร์ 2014 จ ากดั 
ในสว่นของผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ประกอบด้วย  

1. ก าไรจากรายการพิเศษท่ีเกิดจากการเข้าซือ้หุ้น BFIT จะมีก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจ านวน 

102 ล้านบาท และมีก าไรจากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ BFIT อีก 185 ล้านบาท 

2. ส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท  บริษัทมีรายได้ดอกเบีย้รวม 4,943 ล้านบาท คิดเป็น 71% ของ

รายได้ทัง้หมด มีรายได้อื่นๆอีก 2,055 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เท่ากบั 2,475 ล้านบาท คิดเป็น 35% ของรายได้รวม ซึง่คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้ เกิดจากการท่ีบริษัท

มีการขยายธุรกิจของบริษัทออกไปในชมุชนตา่งๆด้วยการเปิดสาขา ซึง่เมื่อสิน้ปี 2560 บริษัทมีสาขาท่ีเปิด

ให้บริการแล้วจ านวน 2,490 สาขา ทัว่ประเทศ ส่วนหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูปีท่ีแล้วอยู่ท่ี 394 ล้าน

บาท คิดเป็นประมาณ 5.6% ของรายได้รวม ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทเพ่ิมความระมดัระวงัมากขึน้ 

รวมทัง้การรวมเอากิจการของบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัด์ิ เข้ามา ก็ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทก็ลดลง เพราะบริษัทสามารถหา

แหลง่เงินทนุท่ีต้นทนุถกูกวา่การกู้ ยืมจากธนาคารท าให้บริษัทมีก าไรสทุธิ 2,715 ล้านบาท เติบโตขึน้จาก

ปีก่อน 35% ยอดลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืมก็โตขึน้เป็น 22,149 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

27% ในปีท่ีผ่านมามีการซือ้หนีด้้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารมียอดคงเหลือ ณ สิน้ปี

เท่ากบั 2,739 ล้านบาท  ทางด้านหนีส้ิน ณ สิน้ปี 2560 พบว่าหนีส้ินระยะสัน้มากกว่าหนีส้ินระยะยาว ก็

เน่ืองมาจากมีหุ้นกู้ ท่ีจะถึงก าหนดช าระในปี 2561 และมีส่วนเพ่ิมขึน้มาคือเงินรับฝากและตราสารหนีท่ี้

ออก ซึง่เป็นสว่นท่ี บริษัทเงินทนุสามารถออกและรับฝากเงินจากประชาชนได้ แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัทก็จะ

พยายามดแูลจดัการก็จะมีสดัสว่นของหนีส้ินให้สมัพนัธ์กบัอายเุฉลี่ยของลกูหนี ้ท าให้ในปี 2560 บริษัทมี

ผลก าไรจากการด าเนินงานทัง้หมด 2,715 ล้าน เติบโตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 35 จากปี 2559  

3. และในสว่นเร่ืองมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่บริษัทก็ได้มีประกาศนโยบายตอ่ต้านคอรัปชัน่และมีช่องทาง

เพ่ือให้มีการแจ้งเบาะแสเรียบร้อยแล้ว และในปัจจบุนัก็ดแูลการปฏิบตัิงานภายใน ไมว่า่จะเป็นพนกังาน 

คูค้่า vendor และ supplier ตา่งๆให้ค านงึถงึนโยบายตอ่ต้านคอรัปชัน่นีด้้วย 

ในวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 
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วาระที่ 3.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560  
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยท่ีผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แสดง
ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 666,114,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรปี 2560 และจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิการจดัสรรก าไรปี 2560 และ
จ่ายเงินปันผล  โดยตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 
29 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ  ต้องจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ ของทนุจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 จ านวน 1,467.78  ล้านบาท และเสนอให้จดัสรรก าไรจากการด าเนินงาน
ของปี 2560 ดงันี ้

1. จดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,345,835 บาท ซึง่ท าให้ส ารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯครบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน  68.5 ล้านบาท โดยการจ่ายเงิน
ปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามญัและเงินสด ดงันี ้
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.007 บาท คิดเป็นเงินจ านวน  7,611,583 บาท 
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 60,409,383 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 18 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 60,409,383 บาท คิดเป็น
การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.056  บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ  0.056 บาท 
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 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 4.67  ซึง่เหตผุลท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและจ่ายต ่ากวา่
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 40  เพราะบริษัทฯต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึง่ต้องใช้เงินทนุ
ในการขยายธุรกิจ จงึเหน็สมควรเก็บเงินสดไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ จงึจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 
 และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี  4 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี  21 พฤษภาคม 2561 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญั ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 666,114,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5.  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนจาก 1,129,951,865 บาท เป็น 1,129,950,908 บาท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก 
1,129,951,865  บาท เป็น 1,129,950,908  บาท โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทนุจดทะเบียน 
โดยการลดจ านวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นของหุ้นปันผล ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จ านวนหุ้นปันผลท่ีเสนอให้จ่ายในปี 2560 จ านวน 41,819,859 หุ้น แตจ่่ายไปเพียง 41,818,902 หุ้น มี
หุ้นคงเหลือ 957 หุ้น 

จงึเสนอลดทนุจดทะเบียนด้วยการลดหุ้นท่ีเหลือจ านวน 957  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะท าให้
ทนุจดทะเบียนลดลงเหลือ 1,129,950,908 บาท  

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,129,951,865 บาท เป็น 1,129,950,908 
บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 666,115,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  โดยจะแก้เป็นดงันี ้
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,129,950,908 บาท 
 แบ่งออกเป็น    1,129,950,908 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ     1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั    1,129,950,908 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ     --- หุ้น 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 666,115,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7. พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,129,950,908 บาทเป็น 1,192,717,081 บาท
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 
1,129,950,908  บาทเป็น 1,192,717,081  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 62,766,173 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) และเสนอให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นจ านวน  60,409,383 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญั 

2. จดัสรรหุ้นจ านวน 2,356,790 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิแปลง
สภาพ ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SAWAD-W1) 

ทัง้นีใ้นการจดัสรรหุ้นนัน้ อตัราสว่นในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัคือ 18:1 จงึจดัสรรเพ่ิมจ านวน 
60,409,383 หุ้น สว่นการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่เดิม อตัราการใช้สทิธิ 1:1.066 ก็ต้อง
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ปรับสทิธิตามสตูรเป็นอตัรา 1:1.125 และมีใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีออกแล้วจ านวน 39,945,592 หน่วย ท าให้ต้องมี
หุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิทัง้หมด 44,938,791 หุ้น จงึต้องจดัสรรเพ่ิมอีก 2,356,790 หุ้น 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,129,950,908 บาทเป็น 

1,192,717,081บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  62,766,173 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและจดัสรร
หุ้นเพ่ิมทนุ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 666,115,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 666,123,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิวาระอนัสืบเน่ืองจากวาระท่ี 7  ดงันัน้
เพ่ือให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ จงึต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็น
ดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,192,717,081 บาท 
 แบ่งออกเป็น   1,192,717,081 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ       1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั   1,192,717,081 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 
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ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9.  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานมอบหมายให้ นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องตามวาระ
เป็นรายบคุคล โดยในวาระนีน้ายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ ได้เชิญให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน
ออกจากห้องประชมุ  

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14. 
ก าหนดให้การประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ได้อีก ทัง้นีก้รรมการ
ท่ีครบวาระในปี 2561 นีม้ีดงันี ้

1. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล 

2. นายสมยศ  เงินด ารง 

3. นายเวทย์  นชุเจริญ 

4. นายพินิจ  พวัพนัธ์ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ประกาศในเว๊บไซด์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเข้ารับ
การสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เม่ือครบก าหนดเวลาแล้วปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามาท่ี
บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว 
เสนอให้เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลบัเข้ารับต าแหน่งอีกวาระ ประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอ
ช่ือเข้ารับต าแหน่งโดยสงัเขปปรากฎในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และลงมติเป็นรายบคุคล 

9.1 พล.ต.อ.ภาณุ เกดิลาภผล 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 661,006,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.68 
ไมเ่ห็นด้วย 8,851,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.32 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

9.2  นายสมยศ   เงนิด ารง 
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มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 669,599,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 
ไมเ่ห็นด้วย 259,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

9.3  นายเวทย์  นุชเจริญ 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 668,537,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.80 
ไมเ่ห็นด้วย 1,321,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

9.4  นายพนิิจ  พัวพันธ์ 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 664,887,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.35 
ไมเ่ห็นด้วย 4,376,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ประธาน เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้ 
วาระที่ 10. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2561 
 ประธานมอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณ ุ  เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2561 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15. ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  
เงินรางวลั  เบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ คณะกรรม 
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การสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาโดยค านงึถงึความเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกนัจงึเสนอคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
  ประธานกรรมการ 135,000 120,000 
  รองประธานกรรมการ 90,000 75,000 
  กรรมการ 65,000 50,000 
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมไ่ด้คา่ตอบแทน ไมไ่ด้คา่ตอบแทน 
  กรรมการชดุย่อย   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

25,000 25,000 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 25,000 
ค่าตอบแทนรายครัง้ ไมม่ ี ไมม่ ี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ ไมม่ ี ไมม่ ี

 ทัง้นีค้า่ตอบแทนกรรมการนัน้ ไมเ่คยเปลี่ยนแปลงตัง้แตปี่ 2555 จนถงึปี 2560 และเสนอให้ก าหนดโบนสั
กรรมการของปี 2561 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
สด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีจา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั ทัง้นีโ้บนสักรรมการต้องไม่
เกิน 5,000,000 บาท และจะจา่ยเม่ือมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 665,490,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.35 
ไมเ่ห็นด้วย 4,376,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2561 
 ประธานมอบหมายให้นายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุ
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2561 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ  29. ก าหนดให้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่ตรวจ 
สอบบญัชี โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจาก คณุสมบตัิ ความรู้
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ความสามารถ ความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  จงึเสนอผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮ้าส์คเูปอร์ส 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 2561 จ านวน  
5,860,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีปี 2560 จ านวน 660,000 บาท เน่ืองจาก 

1. ปริมาณงานของบริษัทย่อย เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี, บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 2014  
ซึง่มีพอร์ตลกูหนีท่ี้โตขึน้กวา่เดิม 

2. จากการที่บริษัท จดัตัง้เป็นกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ซึง่จะต้องท าตามระเบียบปฏิบตัิของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึง่จะต้องจดัท างบตรวจสอบคร่ึงปีของบริษัทและบริษัทย่อย จงึท าให้ปริมาณงานของผู้สอบ
บญัชีเพ่ิมมากขึน้ 

 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2561  ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 622,493,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.93 
ไมเ่ห็นด้วย 47,373,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.07 
งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 12. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี  ้
คุณวรวิทย์  ธรรมอารี ผู้ ถือหุ้น –  ขอเสนอแนะให้บริษัทท าการประชาสมัพนัธ์บริษัทให้มากกวา่นี ้  
ประธาน: บริษัทขอรับไว้พิจารณา 
คุณวันเพญ็  ใจจงรัก  ผู้ ถือหุ้น – สบืเน่ืองจากวาระท่ี 4 ท่ีบริษัทต้องใช้เงินทนุในการขยายธุรกิจของบริษัท จะไป
ขยายธุรกิจไปประเภทใด ภายในประเทศ หรือตา่งประเทศ 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แล้ววา่ บริษัทได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการใน
ประเทศกมัพชูาและประเทศลาว ซึง่อยู่ในช่วงเร่ิมต้นซึง่อาจจะใช้เงินทนุไมม่าก สว่นในประเทศหลงัจากท่ีปีก่อน 
บริษัทปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท ปีนีบ้ริษัทจะเน้นเร่ืองการเจริญเติบโต โดยคาดว่าในปีนีจ้ะเปิดสาขาอีก 200-
300 สาขา ทัว่ประเทศ ซึง่จ าเป็นต้องใช้เงินทนุ และเน้นการเติบโตของลกูหนีส้ินเช่ือตามนโยบายของบริษัท ซึง่ต้อง
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ใช้เงินทนุเป็นจ านวนมาก บริษัทก็ต้องการตอบแทนผู้ ถือหุ้นจงึจดัให้มีการจ่ายปันผลในอีกรูปแบบหนึง่ซึง่ท าให้
บริษัทยงัคงรักษาเงินไว้เพ่ือขยายกิจการได้  
คุณปฏกิาร  กนกศิริมา  ผู้ ถือหุ้น – อยากเสนอแนะให้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity day อย่างสม ่าเสมอ 
หลงัจากการเข้าถือหุ้น BFIT แล้ว อยากทราบวา่ บริษัทมีมมุมองในการเติบโตร่วมกบั BFIT อย่างไรในปีนี ้ 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: เน่ืองจากปีท่ีแล้วอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างบริษัท ท าให้ไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม Opp day แต่
ตอ่จากนีก้็จะพยายามไปเข้าร่วมกิจกรรมให้สม ่าเสมอ สว่นแผนธุรกิจหลงัจากท่ีบริษัทเข้าถือหุ้น บริษัทเงินทนุ ศรี
สวสัด์ิ หรือ BFIT นัน้ บริษัทจะปลอ่ยสินเช่ือประเภทสญัญาเงินกู้ทัง้หมด แตไ่มร่วมถงึสินเช่ือท่ีมีขนาดเกิน 10 ล้าน
บาท ผ่าน BFIT ซึง่เป็นบริษัทย่อยและจะเรียกเก็บคา่บริการเพ่ือทดแทน โดย BFIT จะจ้างบริษัทดแูลพอร์ต ซึง่ก็
คาดวา่จะเติบโตไปพร้อมกนัทัง้กลุม่ตามแผนและประมาณการของบริษัท 
คุณวรวิทย์  ธรรมอารี จากข่าวท่ีกระทรวงพาณิชย์จะเข้าควบคมุเร่ืองการเก็บเงินหรือสามารถจ่ายทัง้หมดก่อน
ได้โดยต้องลดดอกเบีย้ให้กบัลกูค้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม นัน้จะกระทบกบับริษัทมากน้อยเพียงใด  
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา: ไมก่ระทบกบัธุรกิจของบริษัท 
คุณทนิารัตน์  ทติภากร-ผู้ รับมอบฉนัทะ อยากทราบถงึการบริหารจดัการ พรบ. ดอกเบีย้ เร่ืองของ NPL และ 
IFRS 9  
คุณธิดา  แก้วบุตตา พรบ ดอกเบีย้ ท่ีถามน่าจะหมายถงึ พรบ ห้ามคิดดอกเบีย้เกินอตัราและประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึง่ขอชีแ้จงเก่ียวกบัการท าธุรกิจปลอ่ยสนิเช่ือในประเทศไทย ซึง่ไมเ่หมือนในตา่งประเทศท่ี
จะต้องมีใบอนญุาต ในประเทศไทยไมจ่ าเป็นต้องมีใบอนญุาต กลุม่ท่ี 1 บคุคลธรรมดา บริษัทจ ากดั หรือบริษัท
มหาชน ถ้าต้องการจะท าธุรกิจปลอ่ยสินเช่ือก็ท าได้ โดยการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แตบ่ริษัทเหลา่นัน้
จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 คือห้ามเรียกดอกเบีย้เกินร้อยละ 15 และ พรบ ห้ามเรียก
ดอกเบีย้เกินอตัราซึง่ได้ปรับปรุงใหมเ่ม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 ข้อความโดยรวมของ พรบ ห้ามเรียกดอกเบีย้เกิน
อตัราทัง้ฉบบัเก่าและฉบบัท่ีปรับปรุงใหมน่ัน้ ข้อความไมต่า่งกนั แตส่ิ่งท่ีตา่งกนัคือบทลงโทษ คือมีโทษทางอาญา
และโทษปรับท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่บริษัทมหาฃน บริษัทจ ากดั และบคุคลธรรมดาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและ พรบ 2 ฉบบั
นี ้ กลุม่ท่ี 2 ท่ีสามารถประกอบการให้สินเช่ือได้คือ สถาบนัการเงิน ซึง่อยู่ภายใต้ พรบ สถาบนัการเงิน 2551 
สถาบนัการเงินตามกฎหมายจะมี ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึง่อยู่ภายใต้การก ากบั
ของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุม่ท่ี 3 จะเป็นกลุม่ Non-bank ซึง่จากข้อมลูจากเวป็ไซด์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย Non-bank จะเรียกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนญุาต คือ 1. บริษัทท่ีได้รับใบอนญุาต 
PLOAN หรือสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบั ผลิตภณัฑ์นีจ้ะปลอ่ยสนิเช่ือแบบไมม่ีหลกัประกนัคิดดอกเบีย้ได้
ไมเ่กินร้อยละ 28, 2 บริษัทท่ีได้รับอนญุาตนาโนไฟแน้นซ์ เป็นสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพคิดดอกเบีย้ได้
ไมเ่กินร้อยละ 36 และห้ามเรียกหลกัประกนั 3. บตัรเครดติ ซึง่จะเป็น 3 กลุม่ใหญ่ท่ีปลอ่ยเงินกู้ในประเทศไทย 
ส าหรับกลุม่บริษัทศรีสวสัด์ิ ด าเนินธุรกิจปลอ่ยสินเช่ือแบบมีหลกัประกนั ซึง่เม่ือปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ด าเนินการถือ
หุ้นใน BFIT ประมาณร้อยละ 36 สญัญาเงินกู้ทัง้หมดท่ีบคุคลธรรมดา บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนท่ีอยู่ภายใต้
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ พรบ ห้ามเรียกดอกเบีย้เกินอตัรา สง่ผลให้เรียกเก็บดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม
รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 15  อ้างอิงจากค าพิพากษาศาลฎีกาเลขที่ 5298/2551 ซึง่กลา่วถงึคา่ธรรมเนียมหรือ
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ผลประโยชน์อื่นๆท่ีเรียกเก็บจากเงินกู้  ศาลฎีกาตีความวา่เป็นดอกเบีย้ สรุปวา่คา่ธรรมเนียมคือดอกเบีย้ ดงันัน้
ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมรวมกนั จะเรียกเก็บได้ไมเ่กินร้อยละ 15 บริษัทท่ีไมไ่ด้เป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย
ไทย ไมส่ามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ได้เกินร้อยละ 15 อ้างอิงถงึค าพิพากษาศาลฎีกาเลขท่ี 2131/2560 กลา่ววา่ การ
เรียกเก็บใดๆก็ตามท่ีเกินร้อยละ 15 ถือวา่ผิดกฎหมาย ดอกเบีย้ท่ีเกิดจากการเรียกเก็บเกินร้อยละ 15 เป็นโมฆะ 
และเม่ือเรียกเกินร้อยละ 15 จะกลบัมาเรียกเก็บร้อยละ15 ไมไ่ด้ให้คงไว้ท่ีร้อยละ 7.5 หมายความวา่ เงินต้นท่ี
เหลืออยู่จะไมส่ามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ร้อยละ 15 ได้จะสามารถเรียกเก็บได้ร้อยละ 7.5 และดอกเบีย้ท่ีเคยเรียก
เก็บเกินร้อยละ 15 นัน้ให้น าไปตดัเงินต้น ซึง่บริษัทได้ประมาณการผลกระทบตอ่งบการเงิน ถ้าหากเรียกเก็บ
ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมเกินร้อยละ 15 ซึง่ต้องน าดอกเบีย้สว่นเกินไปตดัเงินต้นนัน้ก็แสดงวา่ รายได้ท่ีแสดงก็จะ
แสดงเกินความเป็นจริง รวมถงึยอดลกูหนีก้็จะแสดงเกินความเป็นจริง ในสว่นของบริษัทดแูลจดัการให้บริษัท
เติบโตได้อย่างมัน่คง คือการเติบโตสญัญาเงินกู้ผ่านบริษัทเงินทนุ ซึง่บริษัทเงินทนุมีพรบ สถาบนัการเงินควบคมุ
อยู่ และบริษัทมัน่ใจวา่ การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีก าหนด  
คุณปฏกิาร  กนกศิริมา-ผู้ ถือหุ้น เป้าหมายการเติบโตก่ีเปอร์เซน็ต์ในปีนี ้ และอตัราสว่น DE ของทัง้ BFIT และ 
SAWAD จะมีเพดานท่ีเท่าไร และดอกเบีย้ท่ีเคยกลา่วไว้วา่ต้นทนุดอกเบีย้ต ่าลงนัน้เป็นเพราะอะไร และคูแ่ข่งมี
โฆษณาปลอ่ยสินเช่ือดอกเบีย้ต ่านัน้จะมีผลกระทบกบับริษัทอย่างไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา บริษัทน่าจะโตพอร์ตลกูหนีข้องทัง้กลุม่ได้ประมาณร้อยละ 20-30 สว่น DE บริษัทจะดแูล
ไมใ่ห้เกิน 4 ตอ่ 1 ในสว่นของ BFIT จะมีกฎระเบียบท่ีตา่งไปซึง่ก็ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง สว่น
ต้นทนุทางการเงินท่ีต ่าลงเกิดจากการออกหุ้นกู้  ซึง่มีต้นทนุท่ีถกูกวา่การใช้เงินกู้ ยืมจากธนาคาร และเร่ืองคูแ่ข่ง 
บริษัทก็เห็นวา่ไมก่ระทบเพราะความต้องการใช้เงินยงัมีอยู่คอ่นข้างสงู 
 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 10.10 น. 
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