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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี  2564 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที ่

ประชุมเมื่อวนัศุกรท่ี์  23 เมษายน  2564  เวลา 13.00 น. ณ หอ้งบอลรูม 1  ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์
กรุงเทพฯ เลขท่ี 99/1  ถนนรชัดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชมุ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  และแนะน ากรรมการท่ี
เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 12 ราย จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 13 รายคิดเป็นเขา้ร่วมประชุมทัง้หมดรอ้ยละ 92 โดยมี
กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในหอ้งประชมุดงันี ้

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

     อิสระ 
3. คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ 

     กรรมการอิสระ 
4. คณุดวงใจ  แกว้บตุตา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

และกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิคส ์มีดงันี ้

5. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการ 
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. คณุสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 
7. คณุวีระ  วีระกลุ  กรรมการอิสระ 
8. คณุฉตัรชยั  แกว้บตุตา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
9. คณุสมยศ  เงินด ารง  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
10. คณุประยงค ์  แสนนวล กรรมการ/กรรมการบริหาร 
11. คณุกดุั่น  สขุมุานนท ์ กรรมการ 
12. คณุพินิจ  พวัพนัธ ์  กรรมการ 
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และคณุจงฮั่น ไซ  กรรมการ ซึ่งไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดเ้น่ืองจากเป็นชาวตา่งชาติไม่สามารถเดินทางมา
เขา้รว่มการประชมุได ้

ผูบ้ริหารที่เขา้รว่มการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิคสม์ีดงันี ้

คณุวนาพร พรกิติพงษ ์ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
       คณุอโนทยั  ลีกิจวฒันะ เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิคส ์
พิธีกรแจง้ต่อท่ีประชุมทราบว่า ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองเป็นจ านวน  14 ราย คิดเป็น 100,603,875 หุน้ และ

ท่านผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะเป็นจ านวน  2,292 ราย คิดเป็น 983,485,498  หุน้ รวมผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบอ านาจทัง้สิน้ 
2,306 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด 1,084,089,373 หุ ้น  คิดเป็นร้อยละ 78.95 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด 
1,373,152,393  หุน้ ซึง่ถือวา่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

นายสคุนธ ์ กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ไดก้ล่าวเปิด
การประชมุ  

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชุมทราบวา่ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระการประชุม
และบุคคลท่ีจะเขา้รบัต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้แลว้ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 
2563 แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระและบคุคลท่ีจะเขา้รบัต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทไดแ้จง้การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีใ้หผู้ถื้อหุน้ทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. ส่งหนงัสือเชิญประชุมทาง
จดหมายลงทะเบียนไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 14 วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูและมีเวลาใน
การศกึษาขอ้มลูการประชมุอย่างเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุส ามญัผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพร์ายวนั และ 
3. สง่ขอ้ความเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไปยงัระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บ
ไซดข์องบริษัทตัง้แตว่นัท่ี  30 มีนาคม 2564  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชมุและหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวนันี ้ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบั
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าบตัรเสีย ยกเวน้กรณีของผูร้บัมอบ
ฉันทะ จากผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่งผูร้บัมอบฉันทะ
จะตอ้งลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใชวิ้ธีการอา่นขอ้มลูจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ เพ่ือไมใ่ห้
เป็นการเสียเวลาของท่านผูถื้อหุน้ บริษัทจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจากจ านวน
คะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระ หากมีผูใ้ดประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไมเ่ห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ชมูือขึน้ บริษัทจะใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทท าการเก็บใบลงคะแนน ส าหรบัท่านผูถื้อ
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หุน้ท่ีประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ สามารถท าไดโ้ดยกาเครื่องหมายถกู ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่อง
ท่ีตอ้งการออกเสียงในบตัรลงคะแนน ท่ีไดแ้จกใหไ้ปก่อนเขา้ประชมุ พรอ้มลงลายมือช่ือ ในแตล่ะวาระ 

3. นอกจากนี ้ส  าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนงัสอื
มอบฉนัทะ บริษัทฯ ไดท้  าการนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเลยเพ่ือความสะดวกของผูถื้อหุน้ 

4. เพ่ือใหก้ารเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปรง่ใสสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ส  าหรบัท่านท่ีลงคะแนน
เสียงเป็นเห็นดว้ยในแตล่ะวาระ บริษัทขอความกรุณาสง่คืนบตัรลงคะแนนก่อนออกจากหอ้งประชมุ  

กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอใหส้่งบตัรลงคะแนนกบัเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนของบริษัท 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ไดร้บัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชมุผ่านเวป็ไซดข์องบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

5. ส  าหรบัการอา่นผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ท่านประธานจะเป็นผูเ้รียนใหท่ี้ประชมุทราบถงึผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ประชุมทัง้มาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสดุใน
วาระนัน้ๆ 

6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามได ้แค่เป็นการส่งค าถามในกระดาษท่ีเตรียมไวใ้ห้
โดยผูถื้อหุน้ตอ้งแจง้ช่ือของผูถื้อหุน้ หรือช่ือของผูร้บัมอบฉนัทะ ในกระดาษค าถามดว้ย 

7.  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการและแนวทางการปฏิบตัิตนส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมภายใตส้ถานการณก์าร
ระบาดของโคโรนาไวรสั 2019 กรุณางดรบัประทานอาหารในหอ้งประชมุ สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ในหอ้ง
ประชมุและนั่งตามท่ีนั่งท่ีเจา้หนา้ท่ีระบใุห ้

นายสคุนธ ์ กาญจนหตัถกิจ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบ
วาระดงันี ้

 
วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่1/2564 
 ประธานเป็นผูเ้สนอใหท่ี้ประชมุรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  17  
กมุภาพนัธ ์ 2564  บริษัทฯไดม้ีการบนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้ และมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุตามสิ่ง
ท่ีสง่มาดว้ย 1.  
 ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564  ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,084,040,885 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
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งดออกเสียง 66,900 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2. พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บตุตา เป็นผูเ้สนอใหท่ี้ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท
ประจ าปี 2563 โดยในปี 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SAWAD-W1) ไดม้ีการแปลง
สภาพครัง้สุดทา้ย มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชส้ิทธิแปลงสภาพ ท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินจากการแปลงสภาพเป็น
จ านวน 1,792 ลา้นบาท 

ส าหรบัการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ซึ่งมีเหตกุารณก์ารระบาดของโควิด-19 บริษัทไดอ้อกมาตรการ
การช่วยเหลือลกูคา้ดว้ยการพกัช าระหนี ้ขยายระยะเวลาการช าระหนี ้ไม่เรียกเก็บค่าปรบัล่าชา้ ลดดอกเบีย้ รวมทัง้มี
การปล่อยสินเช่ือแบบระมดัระวงัมากขึน้ ท าให้บริษัทมีรายไดด้อกเบีย้รวม 7,927 ลา้นบาท คิดเป็น 74% ของรายได้
ทัง้หมด มีรายไดอ้ื่นๆอีก 2,827 ลา้นบาท ส่วนค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 3,625 ลา้น
บาท คิดเป็น 34% ของรายไดร้วม ซึ่งค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึน้ เกิดจากการท่ีบริษัทมีการขยายธุรกิจของบริษัท
ออกไปในชุมชนต่างๆดว้ยการเปิดสาขา ซึ่งเมื่อสิน้ปี 2563 บริษัทมีสาขาท่ีเปิดใหบ้ริการแลว้จ านวน 4,750 สาขา ทั่ว
ประเทศ สว่นหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูปีท่ีแลว้อยู่ท่ี 321 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ 3% ของรายไดร้วม ซึง่เป็นผลมา
จากการที่บริษัทเพ่ิมความระมดัระวงัมากขึน้ และมีการปรบัเปลี่ยนมาตรฐานบญัชีท่ีเริ่มบงัคบัใชต้ัง้แตต่น้ปี 2563 สว่น
ตน้ทุนทางการเงินของบริษัทเพ่ิมขึน้เลก็นอ้ยเป็นผลมาจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีเงินทุนท่ีไดร้บัจากการแปลงสภาพ SAWAD-W1 จึงท าใหต้น้ทุนทางการเงินไม่เพ่ิมขึน้มากนกั ท าใหบ้ริษัทมี
ก าไรสทุธิ 4,791 ลา้นบาท เติบโตขึน้จากปีก่อน 22% ยอดลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าซือ้และใหกู้ยื้มก็โตขึน้เป็น 39,459 ลา้น
บาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 9% ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยสินเช่ือแบบระมดัระวงั ทางดา้นหนีส้ิน ณ สิน้ปี 2563 พบว่า
หนีส้ินระยะสัน้นอ้ยกว่าหนีส้ินระยะยาว มีการปรบัและดแูลจดัการใหม้ีสดัสว่นของหนีส้ินใหส้มัพนัธก์บัอายุเฉลี่ยของ
ลกูหนี ้ท าใหใ้นปี 2563 บริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงานทัง้หมด 4,791 ลา้น เติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 22 จากปี 2562  

และในส่วนเรื่องมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นบริษัทก็ไดม้ีประกาศนโยบายต่อตา้นคอรัปชั่นและมีช่องทาง

เพ่ือใหม้ีการแจง้เบาะแสเรียบรอ้ยแลว้ และในปัจจบุนัก็ดแูลการปฏิบตัิงานภายใน ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน คู่คา้ vendor 

และ supplier ตา่งๆใหค้  านงึถงึนโยบายตอ่ตา้นคอรปัชั่นนีด้ว้ย 

ค าถามจากผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้: อยากทราบแนวทางในการด าเนินงานปี 2564 และ 2565 

ประธาน: แนวทางการด าเนินงานในปี 2564 บริษัทก็จะด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและตัง้เป้าเจริญเติบโตต่อไปไม่

เปลี่ยนแปลง 
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ผูถื้อหุน้: แนวทางในการจดัการตน้ทนุทางการเงินในปี 2564 

ประธาน:  ปัจจบุนัดอกเบีย้ในตลาดเงินลดลง และบริษัทก็ยงัมีเงินทนุเพียงพอท่ีจะใชจ้่ายต่อไป หากจะตอ้งมีการกูเ้งิน

ก็จะบริหารจดัการ Matching เวลาของเงินกูแ้ละเงินใหกู้อ้ย่างเหมาะสม  

ผูถื้อหุน้: อยากทราบกลยทุธก์ารด าเนินงานในปี 2564 และแนวทางในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบั SCG 

ประธาน:  แนวทางในการปฏิบัติตาม CG บริษัทมีอยู่แลว้ ท่ีผ่านมา บริษัทก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนีม้ีมูลค่า

ประมาณ 3,500 ลา้นบาท ในส่วนกลยุทธก์ารด าเนินงาน ก็ยงัคงตัง้เป้าเติบโตไม่ต  ่ากว่าในปีท่ีผ่านมา และบริหารหนี้

เสียใหด้ี 

ในวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 

วาระที ่3.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2563  
 ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บตุตา เป็นผูเ้สนอใหท่ี้ประชมุอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  โดยท่ีผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แสดงความเห็น
วา่งบการเงินของบริษัทฯถกูตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ค าถามจากผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้: ขอใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มลูทางการเงินใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบดว้ย 
ประธาน: ในวาระท่ีแลว้ คณุดวงใจ ไดส้รุปผลการด าเนินงานใหเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยพอรต์ลกูหนีโ้ต 10% ก าไรโต 22% 
แสดงถงึศกัยภาพในการด าเนินงานของบริษัท  
 ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,084,109,080 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 125 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรปี 2563 และจ่ายเงนิปันผล 
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 ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บตุตา เป็นผูเ้สนอท่ีประชมุอนมุตัิการจดัสรรก าไรปี 2563 และ
จ่ายเงินปันผล  โดยตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯขอ้ 29 
ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ  ตอ้งจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ ของทนุจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ก าไรจากการด าเนินงาน
ของบริษัทฯในรอบปี 2563 จ านวน 1,025.90  ลา้นบาท และเสนอใหจ้ดัสรรก าไรจากการด าเนินงานของปี 2563 ดงันี ้

1. จดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 12,749,339 บาท   ซึง่ท าใหส้  ารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯเป็นจ านวน 142.81 ลา้นบาท 

2. จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลประกอบการปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน  2,471.67 ลา้นบาท โดย
การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 1.80 บาทตอ่หุน้ 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลทัง้หมดคิดเป็นรอ้ยละ 240.72  ซึง่จ่ายเกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวท่ี้
รอ้ยละ 40   
 และใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัท่ี  6 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี  21 พฤษภาคม 2564 

ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสด ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,084,109,205 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบยีนจาก 1,428,078,488 บาท เป็น 1,428,075,870 บาท 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บตุตา เป็นผูเ้สนอท่ีประชมุอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก 
1,428,078,488 บาทเป็น 1,428,075,870 บาท โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอใหล้ดทนุจดทะเบียน โดยการ
ลดจ านวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 
(SAWAD-W2)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ จ านวน 54,926,095 หน่วย แตจ่ านวนท่ีออกไปเพียง 
54,923,477 หน่วย มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเกินจ านวน 2,618 หน่วย ท าใหม้ีจ านวนหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิ



7 
 

ของใบส าคญัแสดงสิทธิเกินจ านวน 2,618 หุน้ จงึเสนอลดทนุจดทะเบียนดว้ยการลดหุน้ท่ีเหลือจ านวนรวม  2,618  หุน้ 
มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จะท าใหท้นุจดทะเบียนลดลงเหลือ 1,428,075,870 บาท 
   ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก 1,428,078,488 บาท เป็น 1,428,075,870 บาท ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,084,109,205 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพือ่ใหส้อดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบยีน    

ทัง้นีใ้หบ้คุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 
   ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การลดทนุจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บุตตา เสนอท่ีประชุมอนุมตัิวาระอนัสืบเน่ืองจากวาระท่ี 5  ดงันัน้
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทนุจดทะเบียนท่ีลดลง จงึตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,428,075,870 บาท 
  แบ่งออกเป็น   1,428,075,870 หุน้ 
  มลูคา่หุน้ละ       1.00 บาท 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั   1,428,075,870 หุน้ 
  หุน้บรุิมสทิธิ    --- หุน้ 
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เห็นดว้ย 1,084,109,205 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7. พจิารณาอนุมัตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1,428,075,870 บาทเป็น 1,429,009,569 บาทและ

จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ แกว้บตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 
1,428,075,870  บาทเป็น 1,429,009,569  บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 933,699 หุน้มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท (หนึ่งบาท) และเสนอใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทนุจ านวน 933,699 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพ่ือ
รองรบัการปรบัสิทธิแปลงสภาพ ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (SAWAD-W2) เพ่ือให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รายงานการเพ่ิมทนุปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 
   ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,428,075,870 บาทเป็น 1,429,009,569

บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจ านวน  933,699 หุน้มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,084,109,081 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 125 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพือ่ใหส้อดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
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ทัง้นีใ้หบ้คุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 
   ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,084,109,081 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง 125 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่9.  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานมอบหมายให ้นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอท่ีประชมุ
อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ตอ้งตามวาระเป็นรายบคุคล โดยในวาระนี ้  ไดเ้ชิญใหก้รรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 5 
ท่านออกจากหอ้งประชมุ  

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 14. ก าหนดให้
การประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการท่ีครบวาระในปี 
2564 นีม้ีดงันี ้

1. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล 

 ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บุตตา เสนอท่ีประชุมอนุมตัิวาระอนัสืบเน่ืองจากวาระท่ี 7  ดงันัน้
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ จงึตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,429,009,569 บาท 
  แบ่งออกเป็น   1,429,009,569 หุน้ 
  มลูคา่หุน้ละ       1.00 บาท 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั   1,429,009,569 หุน้ 
  หุน้บรุิมสทิธิ    --- หุน้ 
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2. นายสมยศ  เงินด ารง 

3. นายพินิจ  พวัพนัธ ์

4. นายวีระ  วีระกลุ 

5. นายจงฮั่น  ไซ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯไดป้ระกาศในเว๊บไซดข์องบริษัทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเขา้รบัการ
สรรหา เป็นกรรมการบริษัท เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเขา้มาท่ีบริษัทฯ และ
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ลว้ เสนอใหเ้ลือกตัง้
กรรมการท่ีตอ้งออก ตามวาระกลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกวาระ ประวตัิของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัต าแหน่ง
โดยสงัเขปปรากฎในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 

ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและลง
มติเป็นรายบคุคล 

9.1 พล.ต.อ.ภาณุ เกดิลาภผล 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,030,205,163 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 95.03 

ไมเ่ห็นดว้ย 53,904,543 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.97 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

9.2  นายสมยศ  เงนิด ารง 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,077,250,646 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.37 

ไมเ่ห็นดว้ย 6,859,160 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.63 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

9.3  นายพนิิจ  พัวพันธ ์
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มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,059,963,366 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 97.77 

ไมเ่ห็นดว้ย 24,146,440 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.23 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

9.4  นายวีระ  วีระกุล 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,083,873,746 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 

ไมเ่ห็นดว้ย 236,060 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

9.5  นายจงฮั่น  ไซ 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 963,875,628 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 88.91 

ไมเ่ห็นดว้ย 112,824,178 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10.41 

งดออกเสียง 7,410,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.68 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้หอ้งประชมุอีกครัง้ 
 
วาระที ่10. พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
 ประธานมอบหมายให ้ นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูเ้สนอท่ี
ประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2564 
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 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 15. ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  เงิน
รางวลั  เบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและ
ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพิ้จารณาโดยค านงึถงึความเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกนัและขนาด ธุรกิจใกลเ้คียงกนัจงึเสนอคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 
ค่าตอบแทนรายเดอืน   
  ประธานกรรมการ 135,000 135,000 
  รองประธานกรรมการ 90,000 90,000 
  กรรมการ 65,000 65,000 
  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไมไ่ดค้า่ตอบแทน ไมไ่ดค้า่ตอบแทน 
  กรรมการชดุย่อย   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา    
      คา่ตอบแทน 

25,000 25,000 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 25,000 
ค่าตอบแทนรายคร้ัง ไมม่ ี ไมม่ี 
ผลตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ ไมม่ ี ไมม่ี 

  
ทัง้นีเ้สนอใหก้ าหนดโบนสักรรมการของปี 2564 ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ใน

กรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และรอ้ยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั 
ทัง้นีโ้บนสักรรมการตอ้งไมเ่กิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ 

มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,082,085,857 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.81 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,023,960 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.19 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่11. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีี 2564 
 ประธานมอบหมายใหน้ายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอท่ีประชมุอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2564 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 29. ก าหนดใหพิ้จารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่ตรวจ สอบ
บญัชี โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงาน ไมม่ีความสมัพนัธห์รือมีสว่นได้
เสีย กบับริษัท บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่  จงึเสนอช่ือผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอร์
เฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึง่เป็นรายช่ือใหมเ่น่ืองจาก ผูส้อบบญัชีคนเดิมเกษียณอาย ุโดยมีรายช่ือดงันี ้

นายไพบลู          ตนักลู             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน        4298     และ/หรือ 
น.ส.สินสริ ิ ทงัสมบตัิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  7352 และ/หรือ 
นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  6552 

และเสนอใหพิ้จารณาก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2564 จ านวน  6,673,500 บาท ซึง่เป็นจ านวน
เท่ากบัปี 2563 สว่นคา่บริการอื่นๆ ไมม่ี 
 

ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2563  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,067,220,166 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 98.44 

ไมเ่ห็นดว้ย 9,498,122 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.88 

งดออกเสียง 7,391,535 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.68 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 -ไมม่ี- 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะและซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้เสนอแนะซกัถามดงันี  ้
ผูถื้อหุน้: หลงัจากการซือ้ BFIT มผีลการด าเนินงานท่ีใหป้ระโยชนก์บั SAWAD อย่างไร 
ประธาน:  ผลตอบแทนท่ีไดจ้าก BFIT คิดเป็น 82% 
ผูถื้อหุน้: อนาคตของ BFIT จะเป็นอย่างไร หลงัจาก SAWAD ลงทนุรว่มกบัธนาคารออมสิน 
ประธาน:  มีการแบ่งพอรต์สินเช่ือของธนาคารออมสินเป็นรายย่อย และเป็นรถมอเตอรไ์ซดเ์ป็นสว่นใหญ่ และจะไมม่ี 
conflict เน่ืองจากแยกผลิตภณัฑอ์ย่างชดัเจน 
ผูถื้อหุน้: SAWAD ตัง้เป้ามีก่ีสาขา 
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คณุดวงใจ:  จะพยายามโตใหไ้ด ้6-7 พนัสาขา เงินลงทนุตอ่สาขาประมาณ 2 แสนบาทตอ่สาขา 
ผูถื้อหุน้: ปี 2564 ตัง้เป้าสนิเช่ือจะโตเท่าไร ทัง้ของ SAWAD และสว่นท่ีรว่มลงทนุกบัธนาคารออมสิน 
คณุดวงใจ:  ประมาณ 20-30% ถงึแมจ้ะมีสถานการณโ์ควิด บริษัทก็ยงัไมไ่ดป้รบัเป้าหมาย 
ผูถื้อหุน้:   NPLs มีแนวโนม้เป็นอย่างไรในปี 2564 
ประธาน:  บริษัทมีมาตรการผ่อนปรนกบัลกูคา้ มีการยืดเวลาการช าระหนี ้ แตก่็จะบริหารจดัการ NPLs ใหด้ ี เพราะ
สถานการณโ์ควิด 
ผูถื้อหุน้: มีแผนจะออกบตัรกดเงินสดหรอืไม ่
ประธาน:  ก็มีครบั 
ผูถื้อหุน้: ติดลอ้จะเป็นคูแ่ข่งท่ีส  าคญัหรอืไม ่
ประธาน:  ก็เป็นคูแ่ข่งของบรษัิทมาตลอด แต่หากจะดขูอ้มลูเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการท าก าไรแลว้  บริษัทกจ็ะ
ดีกวา่ 
ผูถื้อหุน้: มีแผนท าการตลาดอย่างไร 
ประธาน:  จะไมเ่นน้โฆษณา แตจ่ะท าการตลาดผ่านสาขา 
ผูถื้อหุน้: ขอทราบวิสยัทศันข์องผูบ้ริหาร 
ประธาน:  บริษัทมีแผนท่ีจะขยายการเติบโต จะเดินหนา้ตอ่ไปไมม่ีหยดุ และจะมีผลิตภณัฑใ์หม ่ เช่น SCAP ท่ีจะ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซือ้มอเตอรไ์ซคใ์หม ่ 
ผูถื้อหุน้: ขอทราบราคาแปลง W2 และการใชส้ิทธิ 
ประธาน:  ราคาแปลงสภาพ 100 บาท จะเริ่มแปลงสภาพในอีกประมาณสองปี 
ผูถื้อหุน้: มีความคิดจะแตกพารห์รือไม ่
ประธาน:  ยงัไมม่ี 
ผูถื้อหุน้: โควิดมีผลกระทบอย่างไร 
ประธาน:  มี บริษัทก็ยงัคงตอ้งช่วยเหลือลกูหนี ้แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัทคิดวา่ก็จะสามารถเติบโตไดเ้หมือนท่ีผ่านมา 
ผูถื้อหุน้: แนวโนม้อตัราดอกเบีย้ใน 5 ปีขา้งหนา้ 
ประธาน:  ไมท่ราบ 
ผูถื้อหุน้: NOBLE เขา้รว่มทนุกบั บริษัทบริหารสนิทรพัย ์เอสดบับลิวพี  มลูคา่ก าไรจะบนัทกึเป็นก าไรของบริษัทหรือไม่ 
ประธาน:  ในงบรวมจะไมบ่นัทกึเป็นก าไร 
ผูถื้อหุน้: SAWAD มีสินเช่ือประเภทใดบา้ง 
ประธาน:  จ าน าทะเบียนรถยนต ์รถมอเตอรไ์ซค ์สินเช่ือบา้น  
ผูถื้อหุน้: พอรต์สินเช่ือ ตัง้เป้าโตเท่าไร 
คณุดวงใจ:  ตัง้เป้าโต 15-20% 
ผูถื้อหุน้: ออมสินกบั SAWAD รว่มทนุในลกัษณะใด 
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ประธาน;  ออมสิน 49% SAWAD 49% ในบริษัทเงินสดทนัใจ 
ผูถื้อหุน้: คิดวา่จะขยายไปสูธุ่รกิจประกนัหรือไม ่
ประธาน:  บริษัทมีธุรกิจนายหนา้ขายประกนัภยัอยู่แลว้ 
 ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สนอแนะและซกัถาม  พรอ้มทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 14.20 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สคุนธ ์ กาญจนหตัถกิจ- 

 (นายสคุนธ ์ กาญจนหตัถกิจ) 

 ประธานทีป่ระชุม 

 -โฉมชบา  สถาพรพงษ-์ 

 (นางโฉมชบา  สถาพรพงษ)์ 

 เลขานุการทีป่ระชุม / ผู้บันทกึการประชุม 


