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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 99/1  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรที่ประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561  และแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุดงันี ้

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

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

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 

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

พิธีกรแจ้งตอ่ที่ประชมุทราบวา่ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจํานวน  39 ราย คิดเป็น 92,201,379 หุ้น และทา่นผู้ ถือหุ้น
ที่รับมอบฉันทะเป็นจํานวน  699 ราย คิดเป็น 720,057,926 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจทัง้สิน้ 738 ราย ซึ่งรวมกัน
ทัง้หมด 812,259,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.77 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทัง้หมด 1,147,771,588  หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

นายสคุนธ์  กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการ
ประชมุ  
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ก่อนการเร่ิมประชมุ พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชมุทราบวา่  
บริษัทได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. สง่หนงัสอืเชิญประชมุทางจดหมาย

ลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 18 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและมีเวลาในการศึกษาข้อมลู
การประชมุอยา่งเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุสาํมญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั และ 3. สง่ข้อความเก่ียวกบั
การจัดประชุมสํามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 19 
ตลุาคม 2561  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชมุและหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน โดยมีสาระสาํคญัดงันี  ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชมุในวนันี ้ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นมีสทิธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้น
ที่ถืออยู ่โดยนบัคะแนนเสยีง 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง และผู้ ถือหุ้นมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้น กรณีของผู้ รับมอบฉันทะ จากผู้ ถือหุ้ น
ตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไป
ตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอ่านข้อมลูจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็น
การเสยีเวลาของทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ห รืองดออก
เสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชมูือขึน้ บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททําการเก็บใบลงคะแนน สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะคดัค้าน
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทําได้โดยกาเคร่ืองหมายถกู ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการออกเสียงในบตัร
ลงคะแนน ที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชมุ พร้อมลงลายมือช่ือ ในแตล่ะวาระ 

3. นอกจากนี ้สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ บริษัทฯ ได้ทําการนบัคะแนนของทา่นจากใบมอบฉนัทะเลยเพื่อความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการ สําหรับท่านที่ลงคะแนนเสียง
เป็นเห็นด้วยในแตล่ะวาระ บริษัทขอความกรุณาสง่คืนบตัรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชมุ  

กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลกิการประชมุ ขอให้สง่บตัรลงคะแนนกบัเจ้าหน้าที่นบัคะแนนของบริษัท เพื่อให้ผู้
ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชมุและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็ปไซด์
ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

5. สําหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้ เรียนให้ที่ประชุมทร าบถึงผลการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสยีงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมทัง้มา
ประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

6. ในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นชมูือให้สญัญาณและแจ้งช่ือของผู้ ถือหุ้น หรือ
ช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี พิธีกรได้เชิญผู้ ถือหุ้นเป็นผู้สงัเกตกุารณ์ในการนบัคะแนนครัง้นี ้แต่ไม่มีผู้
ถือหุ้นทา่นใดประสงค์เข้าร่วมเป็นผู้สงัเกตกุารณ์การนบัคะแนน 

นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดงันี ้
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วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
 ประธานเป็นผู้ เสนอให้ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี  24  
เมษายน  2561  บริษัทฯได้มกีารบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องแล้ว และมีรายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มา
ด้วย 1.  
 ในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 812,277,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนจาก 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก 1,192,717,081  
บาท เป็น 1,192,710,379  บาท โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทนุจดทะเบียน โดยการลดจํานวนหุ้นท่ีเหลอืจาก
การจดัสรรหุ้นของหุ้นปันผล ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จํานวนหุ้นปันผลที่เสนอให้จ่ายในปี 2561 จํานวน 60,409,383 หุ้น แตจ่่ายไปเพียง 60,402,681 หุ้น มีหุ้นคงเหลอื 
6,702 หุ้น 

จึงเสนอลดทนุจดทะเบยีนด้วยการลดหุ้นท่ีเหลอืจํานวน 6,702  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะทําให้ทนุจด
ทะเบียนลดลงเหลอื 1,192,710,379 บาท  

ในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 812,281,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด
ทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  โดยจะแก้เป็นดงันี ้
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,192,710,379 บาท 
 แบง่ออกเป็น    1,192,710,379 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ     1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั    1,192,710,379 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ     --- หุ้น 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาํ หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

ในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบยีน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 812,281,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,192,710,379 บาทเป็น 1,249,710,379 บาท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิเพิม่ทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,192,710,379  
บาทเป็น 1,249,710,379  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 57,000,000 หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายและ
จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

ในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,192,710,379 บาทเป็น 1,249,710,379 บาท ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 812,286,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
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บตัรเสยี - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน  โดยจะแก้เป็นดงันี ้
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,249,710,379 บาท 
 แบง่ออกเป็น    1,249,710,379 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ     1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั    1,249,710,379 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ     --- หุ้น 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาํ หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

ในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่
ทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 812,288,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอ

ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั  โดยเสนอให้จดัสรรหุ้นเพิม่ทนุจํานวน 57,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 45 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้จํานวน 2,565,000,000 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั ได้แก่ Cathay 
Financial Holding Co., Ltd. (ผู้ลงทนุ) ปัจจบุนัเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 4.99 ของบริษัท หรือบริษัทในเครือของผู้ลงทนุ ซึง่ไมเ่ป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551  

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจํานวน 57,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.73 ของทนุจดทะเบียน
ชําระแล้วหลงัการเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจํากดั ซึง่เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่บคุคลในวงจํากดัในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมี
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มติกําหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจน ในราคาขาย 45 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาขายที่ไมต่ํา่กวา่ราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลใน
วงจํากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึง่ราคาตลาดคํานวณจาก ราคา
ถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 27 
สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 รวม 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เทา่กบั 42.47   บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทําการ
ร้อยละ 5.96 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่นกัลงทนุในครัง้นี ้ ถือเป็นการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจํากดั โดยที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้อยา่ง
ชดัเจนตามประกาศ ทจ. 72/2558 ดงันัน้นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจํากดัแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทให้แก่นกัลงทนุ รวมทัง้ หากวนัท่ีเสนอขายหุ้นราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคล
ในวงจํากดั ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทท่ีซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ย้อนหลงั 7-15 วนัทําการตดิตอ่กนัก่อนวนัเสนอขาย)  ผู้ลงทนุดงักลา่วจะต้องปฏิบตัติามเกณฑ์ห้าม
ขายหุ้น (Silent Period) มีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี ทัง้นีภ้ายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเร่ิมทําการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทนุจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจํานวนร้อยละ 25 
ของจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

ภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุนี ้ ผู้ลงทนุจะถือหุ้นจํานวน 114,388,913 
หุ้น หรือร้อยละ 9.49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วของบริษัท ซึง่
มิได้เป็นผลให้บคุคลดงักลา่วต้องมีหน้าที่ทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (และที่ได้มกีารแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมถงึกฎเกณฑ์และประกาศทีเ่ก่ียวข้อง 

Cathay Financial Holding Company Limited เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินและประกนัภยั ที่จดัตัง้ตัง้แต่ 31 
ธันวาคม 2544 ในไต้หวนั มีฐานะทางการเงินที่มัน่คง ซึ่งหากพิจารณาถึงสินทรัพย์รวมของ Cathay ณ 31 ธันวาคม 2560 มี
มลูคา่ประมาณ 10 ล้านล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นมีมลูค่าประมาณ 7 แสนล้านบาท รวมทัง้ Cathay เป็นบริษัทที่มีช่ือเสียง มี
ความเช่ียวชาญธุรกิจการเงิน ประกันภยั หลกัทรัพย์ เทคโนโลยีด้านการเงินการธนาคาร  ยงัประกอบธุรกิจที่สามารถเอือ้
ประโยชน์ต่อบริษัทได้ในอนาคต บริษัทและนกัลงทนุมีแผนจะขยายธุรกิจทางการเงิน และ/หรือซือ้กิจการ ในประเทศและ
ตา่งประเทศร่วมกนั ซึง่คาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท 

  การเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุน
สาํหรับขยายกิจการ ลดภาระหนีส้นิ เพิ่มความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ และมีพนัธมิตรด้านความรู้ ความเช่ียวชาญใน
เทคโนโลยีและธุรกิจการเงิน ซึง่จะช่วยเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท คณะกรรมการบริษัทเช่ือวา่ประสบการณ์ ความชํานาญในการ
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ดําเนินธุรกิจของบริษัทและนักลงทุน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัททัง้ในและต่างประเทศ  โดย
รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัระบ ุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 และ 3 

ทัง้นี เ้สนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องกบั
การออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมทัง้ดําเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอนัจําเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเสนอขาย
แก่บคุคลในวงจํากดัของบริษัทสาํเร็จลลุว่งไปได้ 

 
คําถามจากผู้ ถือหุ้น 
คณุอนชิุต  นิมิตการดี: 1. การเพิ่มทนุให้แก่ Cathay มีประโยชน์อย่างไรกบับริษัท, 2. บริษัทมีแผนจะขยายไปไต้หวนัหรือไม ่
อยา่งไร  
ประธาน:  Cathay เป็นบริษัทท่ีมัน่คง ทําธุรกิจธนาคารท่ีใหญ่ของไต้หวนัซึ่งมีแหลง่เงินทนุ การลงทนุในบริษัทผ่านการเพิ่มทนุ
ในอนาคต ทําให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่ม Cathay มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีใหม่ๆ มี 
resources ที่ดีที่บริษัทสามารถปรึกษาได้ ดงันัน้การท่ี Cathay เข้ามาลงทนุทําให้บริษัทมัน่คงมากขึน้ การเติบโตตอ่ไปก็ไมต้่อง
กงัวลกบัเงินทุนที่จะขาดแคลน สว่นแผนในการขยายไปในไต้หวนันัน้ ในขณะนีย้งัไม่ได้วางแผนไปถึงขัน้นัน้ แต่จะมีแผนจะ
ขยายไปในภมูิภาค AEC โดยอาจจะมีการลงทนุร่วมกนั 
คณุวิยะดา  คงเสรี ผู้ รับมอบอํานาจ: โครงสร้างผู้ ถือหุ้นภายหลงัการเพิ่มทนุจะเป็นอยา่งไร 
ประธาน: ภายหลงัการเพิ่มทนุ Cathay จะถือห้นกว่าร้อยละ 9 ซึ่งโครงสร้างผู้ ถือหุ้นก็ยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก ครอบครัวแก้ว
บตุตาก็ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่อยู่ วิธีการที่จะได้ผู้ ถือหุ้นใหม่เข้ามาร่วมทนุ คือการขายหุ้นเดิมกับการออกหุ้นใหม่ ซึ่งการออก
หุ้นใหม ่บริษัทก็จะได้เงินทนุมาดําเนินการกิจการทนัที 2 พนักวา่ล้านซึง่มีผลกระทบกบัผู้ ถือหุ้นเดิมไมม่ากนกั 
คณุเจริญ  ศรีสวุฒัน์:  Cathay นอกจากจากเป็น financial partner แล้วมีสทิธ์ิท่ีจะเป็น strategic partner หรือไม ่
ประธาน:  Cathay เป็น strategic partner เพราะ Cathay มีความรู้ความสามารถที่จะเสริมให้บริษัทได้มาก ซึ่งผู้บริหารก็ได้ดู
ความตัง้ใจในการเข้ามาร่วมทนุกบัเราด้วย 
คณุธารา  ชลปราณี: ทาง Cathay ซึง่หลงัเพิ่มทนุแล้วจะมีสดัสว่นร้อยละ 9 จะมีการแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่ข้ามาเพิ่มเติมหรือไม ่
และมีข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือไม ่ 
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา: บริษัทยงัไมม่ีการแตง่ตัง้กรรมการเพิ่ม แตก็่มีการพดูคยุกนัในเร่ืองของกรรมการบ้าง  
คณุธารา  ชลปราณี: ในเอกสารเชิญประชุมแสดงว่า South East Asia UK เป็น Cathay Financial Holding หมายถึงผู้ รับหุ้น
เป็น South East Asia ใช่หรือไม ่และ Cathay มีการทําธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ 
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา: หุ้นเป็นของ Cathay Financial Holding โดย Cathay ใช้คสัโตเดียน และเทา่ที่ทราบปัจจบุนัยงัไมม่ีการ
ทําธุรกิจในประเทศไทย เพียงแตม่ีการลงทนุในบริษัทและตัง้ใจจะเจริญเติบโตไปด้วยกนั 
คณุธารา  ชลปราณี: แนวทางในการขยายธุรกิจของบริษัท จะเป็นแนวทางเดิมหรือแตกธุรกิจใหม่ 
ประธาน: บริษัทก็จะยงัทําธุรกิจเดิมของบริษัท แตก็่มีแผน pop-up ตา่งๆเพิ่มขึน้ด้วย 
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คณุสถาพร  โคธีรานรัุกษ์:  ในการลงทนุของ Cathay ระบวุ่าจะเป็น Cathay Financial Holding หรือบริษัทในเครือ ซึ่งใช้คสั
โตเดียนใช่หรือไม ่ 
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา: ในการลงทนุของ Cathay สว่นท่ีเป็นร้อยละ 5 นัน้ผา่นการถือหุ้นโดยคสัโตเดียน สว่นในการลงทนุตอ่ไป 
Cathay จะลงทนุเองแตไ่มแ่นใ่จวา่จะผา่นคสัโตเดียนหรือไม่ 
คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์:  Cathay จะเข้ามาถือหุ้นในจํานวนก่ีเปอร์เซ็นต์ แล้วศรีสวสัดิ์จะเป็นบริษัทลกู บริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วมของ Cathay 
ประธาน: หลงัจากการเพิ่มทนุแล้ว Cathay จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 9.49 ซึง่ยงัไมถ่ึงเกณฑ์ tender offer 
คณุวิยะดา  คงเสรี: ทําไม Cathay ไม่ลงทนุตรงกบับริษัท ทําไมต้องลงทนุผ่านคสัโตเดียน มีความแตกต่างอย่างไร หรือได้
ประโยชน์อยา่งไร 
คณุพินิจ  พวัพนัธ์: คสัโตเดียนเป็นบริษัทท่ีหลายประเทศทัว่โลกใช้ แม้กระทัง่ธนาคารบางธนาคารในประเทศไทย บางทีก็ใช้คสั
โตเดียน หน้าที่ของคสัโตเดียนคือ เป็นคนกลางซึง่ดแูลผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น ultimate shareholder หรือผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงก็
ยงัคงเป็น Cathay ไมม่ีอะไรเปลีย่นแปลง 
คุณดวงใจ  แก้วบุตตา: คสัโตเดียนเป็นที่รับฝากหุ้นเพื่อให้คสัโตเดียนดูแล ไม่ว่าจะใช้คัสโตเดียนใด Cathay Financial 
Holding ก็เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง 
คณุสถาพร  โคธีรานรัุกษ์: การที่ Cathay ถือหุ้นร้อยละ 9.49 นัน่หมายความว่า Cathay ก็จะไม่มีอํานาจมาควบคมุบริษัทใช่
หรือไม ่ 
ประธาน: ถกูต้อง 
คณุสถาพร  โคธีรานรัุกษ์: คสัโตเดียนจดทะเบียนเป็นสถานะที่ไหน จดทะเบียนที่ใดและประโยชน์ที่ Cathay จะได้รับจะเป็น
เร่ืองภาษีใช่หรือไม ่
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา:  ในการเลอืกใช้หรือประโยชน์ในการใช้ของคสัโตเดียนเป็นเร่ืองของ Cathay บริษัทไมท่ราบ 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี: ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ ในสว่นของรายได้คิดเป็นสดัสว่นเท่าไร ลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จะลดได้ปี
ละเทา่ไร  
ประธาน: การลดดอกเบีย้คือ บริษัทนําเงินที่ได้ไปจ่ายเจ้าหนีธ้นาคาร ทําให้ดอกเบีย้ที่จะต้องจ่ายลดน้อยลง เพราะเงินทนุที่
ได้รับไมม่ีภาระดอกเบีย้ บางสว่นบริษัทก็ไปขยายงาน 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี: Cathay Financial เดิมคือ Cathay Trust ใช่หรือไม ่
ประธาน: ไมใ่ช่ครับ Cathay Financial เป็นบริษัทของไต้หวนั 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี:  หลงัจากให้ PP แล้วปีหน้าจะให้ RO กบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยหรือไม่ในราคาที่ไมแ่รง 
ประธาน:  บริษัทยงัไมม่ีแผน แตป่กติบริษัทก็จ่ายปันผลเป็นหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นก็จะได้รับอยู่แล้ว สว่น RO บริษัทก็จะคํานึงถึงความ
จําเป็น ถ้าหากมีความจําเป็นก็คงจะออก สว่นประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากเงินทนุก็จะไปทําธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หุ้นปัจจบุนั 

 
ในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี ้

เห็นด้วย 812,289,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสยี - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี ้
คณุศกัดิช์ยั  สกลุศรีมนตรี: บริษัทศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ มีบริษัทลกูก่ีบริษัท 
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา:  มีบริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 บริษัทท่ี
ลงทนุใน AEC บริษัทเงินสดทนัใจ ซึง่เป็นบริษัทหลกัๆของบริษัท ไมม่ีบริษัทร่วม 
คณุธารา  ชลปราณี: จากแบบรายงานการเพิม่ทนุข้อ 5 วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุและการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม มี 4 ข้อ คอื 
1. เพื่อใช้ขยายธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัและไมม่ีหลกัประกนัของบริษัทจํานวนรวมกนัไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท 2. เพื่อ
ขยายการลงทนุในธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัในตา่งประเทศจํานวนประมาณ 200 ล้านบาท 3. เพื่อขยายการลงทนุใน
ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์จํานวน 500 ล้านบาท 4. เพื่อลดภาระหนีส้นิจากสถาบนัการเงินและเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของ
บริษัทจํานวนประมาณ 365 ล้านบาท จากข้อที่ 4 อยากทราบวา่จํานวนเงินนีจ้ะไปลดหนีส้นิจํานวนเทา่ไรและจะเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนเทา่ไร และจากการนําเงินในสว่นนีไ้ปลดภาระหนีส้นิซึง่มีภาระดอกเบีย้ไมม่ากหากเทยีบกบัผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการนําไปขยายธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1 คําถามที่สอง การขยายธุรกิจสนิเช่ือ ขยายการลงทนุในธุรกิจในตา่งประเทศ
และการขยายการลงทนุในธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ ธุรกิจไหนให้ผลตอบแทนสทุธิมากกวา่ และทําไมถึงขยายไปในตา่งประเทศ
เพียง 200 ล้านบาท แสดงวา่โอกาสในการขยายธุรกิจในตา่งประเทศไมม่ากใช่หรือไม ่ และธุรกิจบริหารสนิทรัพย์จํานวน 500 
ล้านบาทแสดงวา่ธุรกิจนีม้ีไมม่ากในตลาดใช่หรือไม ่
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา: ผลตอบแทนของวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1 สงูกวา่ สว่นข้อที่ 2 การขยายสนิเช่ือในตา่งประเทศเนื่องจากยงัอยู่
ในระยะเร่ิมต้นจงึยงัไมต้่องใช้เงินทนุมาก ข้อ 3. ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์นัน้ตลาดมีอยูม่ากก็จริง แตก็่มีความไมแ่นน่อนที่จะซือ้
ทรัพย์ได้ และทางบริษัทบริหารสนิทรัพย์ก็มีการเตรียมเงินไว้บ้างสาํหรับการซือ้ทรัพย์ ดงันัน้เงินลงทนุท่ีอยูใ่นประเทศทีใ่ช้ขยาย
ธุรกิจสนิเช่ือแบบมีหลกัประกนัเป็นธุรกิจจะให้ผลตอบแทนสงูสดุ  
ประธาน: บริษัทจะลงทนุในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนมาก และบริษัทก็จะต้องมีการ diversify การลงทนุด้วย บริษัทพยายามแบง่
ฐานทนุออกเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สดุ โดยคาํนงึถงึความเสีย่งด้วย สว่นภาระหนีส้นิท่ีมีเป็นภาระหนีส้นิระยะสัน้ซึง่จะมี
ต้นทนุสงูเช่น ตัว๋แลกเงิน บริษัทจงึอยากที่จะลดภาระหนีส้นิระยะสัน้เปลีย่นเป็นหนีส้นิระยะยาวแทน 
คณุธารา  ชลปราณี:  เงินทนุท่ีได้รับจํานวนสองพนักวา่ล้านนี ้คาดวา่จะใช้หมดเมื่อไร 
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ประธาน:  บริษัทเติบโตไวมาก ซึง่คาดวา่ไมน่า่จะเกิน 1 ปี บริษัทจะคํานงึถงึประโยชน์ที่จะได้รับในการเลอืกคูค้่า ซึง่ Cathay มี
สนิทรัพย์ที่ไมเ่ป็นตวัเงิน คือความรู้ ความชํานาญทีจ่ะมาชว่ยบริษัทได้ 
คณุสถาพร  โคธีรานรัุกษ์:  ขอบคณุบริษัทท่ีขาย PP ที่สงูกวา่ราคาตลาด จากเอกสารหน้าที่ 2 มี South East Asia UK (Type 
A) (Cathay Financial Holding) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 4.99 หลงัจากเพิ่มทนุเป็นร้อยละ 9.49 แล้วจะยงัให้ South East Asia UK 
เป็นผู้ ถือหุ้นใช่หรือไม่ และอยากให้บริษัทคาํนงึถึงความเสีย่งในการให้ใครเข้ามาถือหุ้น และ South East Asia UK เป็นบริษัทท่ี
จดทะเบยีนที่ใด 
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา: บริษัทจะทําธุรกรรมกบั Cathay Financial Holding บริษัทก็จะยืนยนัวา่เบือ้งหลงัคสัโตเดียนเป็น 
Cathay Financial Holding ดงันัน้การเพิ่มทนุหลงัจากนี ้หากมกีารทํารายการผา่นคสัโตเดียน บริษัทก็จะยืนยนักบัคสัโตเดียน
วา่ ผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงคือ Cathay Financial Holding ซึง่ Cathay อาจจะใช้บริการคสัโตเดียนอื่นนอกเหนือจากนีก็้ได้ และบริษัท
ขอขอบคณุที่ผู้ ถือหุ้นแสดงความเป็นหว่ง สว่น South East Asia นา่จะจดทะเบยีนที่ฮ่องกง 
คณุสถาพร  โคธีรานรัุกษ์: ในเง่ือนไขที่จะสามารถเสนอกรรมการได้ 1 คน บริษัทจะต้องพิจารณาคณุสมบตักิรรมการและ
นําเสนอให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยอนมุตัิหรือไม ่และการแตง่ตัง้กรรมการต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม ่ 
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา: มีการเสนอช่ือแล้วและอยูใ่นระหวา่งการขออนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย สว่นต้องขออนมุตัิ
จากผู้ ถือหุ้นหรือไมน่ัน้ ถ้าบริษัทไมม่ีการเพิ่มจํานวนกรรมการก็ไมต้่องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
คณุสถาพร  โคธีรานรัุกษ์: ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั มีผลกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งไรบ้าง และการใช้ IFRS 
9 มีการเตรียมพร้อมอยา่งไร 
ประธาน: จากสถิตกิารปลอ่ยสนิเช่ือ การจดัเก็บหนี ้ ก็ยงัเป็นปกติอยู ่ ซึง่หากจะย้อนกลบัไปดสูถิติในอดตี ผลกระทบกลบัมาที่
บริษัทก็มีไมม่าก ซึง่บริษัทก็มีการเฝา้ระวงัและเพิ่มความขยนั ขยนัปลอ่ยสนิเช่ือและขยนัจดัเก็บ ปรับเกณฑ์การปลอ่ยให้รัดกมุ
ขึน้ สาํหรับ IFRS 9 นัน้บริษัทกําลงัดาํเนินการอยู ่ โดยภายในสิน้ปีนี ้ จะประเมินได้วา่จะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด แตจ่าก
การวเิคราะห์ผลกระทบในระยะเวลา 3 เดือนที่ผา่นมา ไมน่า่จะมีผลกระทบมากการตัง้สาํรองก็ไมน่า่กลวัเทา่ทีค่าดการณ์ไว้ 
เพราะการปลอ่ยสนิเช่ือของบริษัทเป็นแบบมีหลกัประกนัซึง่มี LTV ประมาณร้อยละ 60-70 การด้อยคา่ก็ไมค่อ่ยมี ซึง่ในอดีตก็
ไมม่ีผลขาดทนุจากการขายรถยดึ บริษัทกําลงัประเมินความพร้อมและผลกระทบก่อนวา่จะสามารถ Early adopted ได้หรือไม่ 
เป็นการเตรียมพร้อมสาํหรับการใช้ IFRS 9 รวมทัง้มกีารนํา methodology ในการประเมินเข้าไปปรึกษากบัธนาคารแหง่
ประเทศไทย เพ่ือนํามาใช้กบับริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ ์
คณุศกัดิช์ยั  สกลุศรีมนตรี:  ปัจจบุนับริษัทใช้บญัชีเดีย่วหรือไม ่
ประธาน:  บญัชีเดี่ยวที่ถามหมายถึงอะไร ถ้าหมายถึงบญัชีเดียว บริษัททําบญัชีเดียวมาตลอด  
คณุศกัดิช์ยั  สกลุศรีมนตรี:  วิธีการกําหนดการรับรู้การด้อยคา่ลกูหนีข้อง บริษัทกําหนดไว้เป็นเวลาก่ีวนั 
ประธาน: ตามมาตรฐาน IFRS 9  จะมีการประเมินไปในอนาคตด้วย ไมไ่ด้คํานงึเฉพาะอดีตและปัจจบุนั มีการประมาณการ
ด้อยคา่ไปในอนาคตด้วย ดงันัน้การตัง้สาํรองจงึต้องดใูห้ครบถ้วนวา่ ในสถิตเิคยด้อยคา่เทา่ไร ไปในอนาคตก็ต้องตัง้สาํรอง การ
ใช้ IFRS 9 จึงดกีวา่วธีิการปัจจบุนั 
คณุอนชิุต  นิมิตการด:ี IFRS 9 จะบงัคบัใช้ในปี 2563 แตบ่ริษัทจะเร่ิมใช้ในปี 2562 ใช่หรือไม ่
ประธาน:  บริษัทยงัประเมินความพร้อมก่อน เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้สาํหรับ IFRS 9 ที่ท่ีปรึกษาใช้ใช้เวลาในการทําคอ่นข้าง
นาน บริษัทกําลงัหาโปรแกรมที่สามารถจดัการได้เร็วขึน้ก็จะสามารถดําเนินการได้ในปี 2562 แตถ้่าไมไ่ด้ก็คงต้องไปเร่ิมใช้ในปี 
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2563 ซึง่ผลกระทบในการตัง้สาํรองอาจจะมีไมม่าก การจดัชัน้ลกูหนีต้าม IFRS 9 ก็จะแตกตา่งไปจากวิธีปัจจบุนั อาจจะเป็น
การจดัชัน้ตาม stage 1,2,3 การคํานวณต้องใช้สถิติคอ่นข้างมาก  
คณุอนชิุต  นิมิตการด:ี  สนิเช่ือที่ปลอ่ยใหมน่ีจ้ะยงัคงปลอ่ยใหม่ทีบ่ีฟิท ด้วย yield เทา่ๆเดิมใช่หรือไม ่
คณุดวงใจ  แก้วบตุตา:  สาํหรับข้อมลูในปัจจบุนั บริษัทก็จะยงัคงดําเนินธุรกิจในกรอบเดมิ 
คณุอนชิุต  นิมิตการด:ี  จาก yield เดิมที่บริษัทเคยได้ แตปั่จจบุนัลดลง ทําไมถึงลดลง 
ประธาน:  ในขณะนี ้yield ก็เพิม่ขึน้ ในอดตีเคยลดลงแตบ่ริษัทก็ได้มีการจดัการให้มัน่คงขึน้ สบืเนื่องจากผลของกฎหมายเป็น
การปิดความเสีย่งของบริษัท    
 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 10.15 น. 
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