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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี  2565 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที ่

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ เมื่อวนัศกุรท่ี์  22 เมษายน  2565  เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดจาก หอ้ง
Auditorium ชัน้ 3 อาคารศรีสวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต
หลกัสี่  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  และแนะน า
กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 12 ราย จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 13 รายคิดเป็นเขา้รว่มประชุมทัง้หมดรอ้ย
ละ 92 โดยมีกรรมการที่เขา้รว่มประชมุในหอ้งประชมุดงันี ้

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

กรรมการอิสระ 
3. คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ 

     กรรมการอิสระ 
4. พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ 

     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. คณุฉตัรชยั  แกว้บตุตา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
6. คณุดวงใจ  แกว้บตุตา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
7. คณุวิชิต  พยหุนาวีชยั กรรมการ 
8. คณุสมยศ  เงินด ารง  กรรมการ 

และกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิคส ์มีดงันี ้

9. คณุสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 
10. คณุวีระ  วีระกลุ  กรรมการอิสระ 
11. คณุกดุั่น  สขุมุานนท ์ กรรมการ 
12. คณุพินิจ  พวัพนัธ ์  กรรมการ 

ผูบ้ริหารที่เขา้รว่มการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิคสม์ีดงันี ้

คณุวนาพร พรกิติพงษ ์ ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
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ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
       คณุไพบลู  ตนักลู  เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิคส ์
พิธีกรแจง้ต่อท่ีประชุมทราบว่า ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองเป็นจ านวน  16 ราย คิดเป็น 474,266,910 หุน้ 

และท่านผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉันทะเป็นจ านวน  1,524 ราย คิดเป็น 493,658,668  หุน้ รวมผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
อ านาจทั้งสิน้ 1,540 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด 967,925,578 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ทัง้หมด 1,373,152,393  หุน้ ซึง่ถือวา่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

นายสคุนธ ์ กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ไดก้ล่าว
เปิดการประชมุ  

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระการ
ประชุมและบุคคลที่จะเขา้รบัต าแหน่งกรรมการเป็นการลว่งหนา้แลว้ตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2564 แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระและบคุคลท่ีจะเขา้รบัต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด  

บริษัทไดแ้จง้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีใ้หผู้ถื้อหุน้ทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. ส่งหนงัสือเชิญประชมุ
ทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม 22 วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูและ
มีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมส ามัญผู้ถือหุ้นใน
หนงัสือพิมพร์ายวนั และ 3. ส่งขอ้ความเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไปยงัระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซดข์องบริษัทตัง้แต่วนัท่ี  31 มีนาคม 2565  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชุม
และหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวันนี ้ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้แต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุน้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าบตัรเสีย ยกเวน้กรณี
ของผูร้บัมอบฉันทะ จากผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึ่ง
ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.  ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์จากการกดปุ่ มลงคะแนนของทกุท่านโดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของ ปุ่ มเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง ในแต่ละวาระไดต้ลอดเวลาท่ียงัไม่มีการปิดวาระ หลงัจากปิดวาระไปแลว้หากผูถื้อหุน้มิได้กดปุ่ มลงคะแนน 
ระบบจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นดว้ย และไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้

3. นอกจากนี ้ส  าหรบัผูร้บัมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไวแ้ลว้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะ บริษัทฯ ไดท้  าการนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเลยเพ่ือความสะดวกของผูถื้อหุน้ 

4. ผู ้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองคป์ระชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระท่ีปิดไปแลว้ไดต้ลอด
ระยะเวลาการประชุมและ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ไดร้บัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้
บริษัทจะเผยแพรร่ายงานการประชมุผ่านเวป็ไซดข์องบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

5. ส  าหรบัการอา่นผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ท่านประธานจะเป็นผูเ้รียนใหท่ี้ประชมุทราบถงึผล
การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ี
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เขา้ประชุมทัง้มาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุม
ลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามได ้ผ่านทางหนา้ต่างแชท โดยผูถื้อหุน้ตอ้งคลิก
เขา้ไปท่ีเมนคู  าถาม พิมพข์อ้ความในกลอ่งขอ้ความ หากผูถื้อหุน้มีปัญหาทางเทคนิคในระหว่างการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์กรุณาติดตอ่ บริษัท ควิดแลบ ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์0800087616 หรืออีเมล ์ info@quidlab.com 

นายสุคนธ ์ กาญจนหัตถกิจ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ไดด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดงันี ้

 
วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 ประธานเป็นผูเ้สนอใหท่ี้ประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  
23  เมษายน  2564  บริษัทฯไดม้ีการบนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้ และมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุ
ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1.  
 ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 968,168,278 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 200 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2. พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บุตตา เป็นผูเ้สนอใหท่ี้ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2564 โดยในปี 2564 บริษัทฯมีก าไรจ านวน 5,037 ลา้นบาท เทียบกบัจ านวน 4,790 ลา้นบาทในปี
ก่อนหนา้ เพ่ิมขึน้ 247 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.16 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายไดด้อกเบีย้ในปี 2564 จ านวน 6,855 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับรายไดด้อกเบีย้ของปี 2563 จ านวน 
8,166 ลา้นบาท ลดลง 1,310 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 16.05 เน่ืองจากการท่ีบริษัทและธนาคารออมสิน ไดม้ี
การลงทุนรว่มกนัในบริษัท เงินสดทนัใจ จ ากดั ท าใหบ้ริษัท เงินสดทนัใจ จ ากดั ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทรว่ม จึงท าใหไ้ม่ไดน้  ารายไดด้อกเบีย้ของบริษัท เงินสดทันใจ จ ากดั เขา้มารวมใน
งบการเงินรวมของบริษัท ทัง้นีก้ารแปรสภาพจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ก็ส่งผลใหย้อดลูกหนีร้วมลดลงจาก 
42,266 ลา้นบาทในปี 2563 เหลือ 34,755 ลา้นบาท ในปี 2564  
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รายไดอ้ื่นๆ ของปี 2564 จ านวน 3,375 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 548 ลา้นบาท จากจ านวน 2,826 ลา้นบาทในปี 2563 
หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.41 โดยรายไดอ้ื่นๆ เติบโตขึน้จากธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

ในสว่นของคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานก็ลดลง เน่ืองจากการแปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทรว่ม และการ
บริหารจดัการคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดลงจ านวน 310 ลา้นบาท จากจ านวน 3,786 
ลา้นบาทในปี 2563 เป็นจ านวน 3,475 ลา้นบาทในปี 2564 หรือลดลงรอ้ยละ 8.21 รวมทัง้ตน้ทุนทางการเงินในปี 
2564 จ านวน 790 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 111 ลา้นบาท จากจ านวน 902 ลา้นบาทของปี 2563  
 นายวิชิต  พยุหนาวีชัย น าเสนอแผนการด าเนินธุรกิจในปี 2565 โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างความ
หลากหลายทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบครบวงจร มุ่งเนน้ในการเพ่ิมขนาดของธุรกิจ
จ าน าทะเบียนรถ พรอ้มทัง้น าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัใหแ้ก่ลกูคา้ เรง่การท าธุรกิจเช่าซือ้ซึ่งเริ่มด าเนินงาน
ตัง้แต่ปี 2563 ปัจจุบนัธุรกิจเช่าซือ้รถมอเตอรไ์ซคใ์หม่นัน้ บริษัทฯสามารถเขา้ชิงส่วนแบ่งการตลาดขึน้เป็นอนัดบั
หนึ่ง อนัดบัสองของประเทศ ในปีนีก้็จะมุ่งเนน้ขยายธุรกิจเช่าซือ้เพ่ือเพ่ิมขนาดของธุรกิจเช่าซือ้ใหเ้ติบโตมากขึน้ 
นอกเหนือจากนีบ้ริษัทยงัมีสินเช่ือสว่นบคุคลท่ีใหบ้ริการลกูคา้ระดบั Hi-end ก็จะมุง่เนน้ในธุรกิจนีเ้ช่นเดียวกนั โดย
การหาลูกคา้ใหม้ากขึน้ผ่านทางตวัแทนขายอิสระ  ทัง้นีใ้นไตรมาส 1 นี ้บริษัทฯไดเ้ริ่มธุรกิจ Buy now pay later 
เป็นการใหส้ินเช่ือเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึ่งใหส้ินคา้ไปก่อน ผ่อนจ่ายทีหลงั นอกจากนีใ้นกลุ่มบริษัทก็ยังมีธุรกิจบริหาร
สินทรพัยอ์ีกดว้ย  

ทัง้นีจ้ากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าใหบ้ริษัทตอ้งเพ่ิมความระมดัระวังในการปล่อย
สินเช่ือใหแ้ก่ลกูคา้ ในปี 2565 บริษัทเริ่มท่ีจะผ่อนคลายความเขม้งวด ในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือบางอย่าง 
โดยไมใ่หม้ีผลกระทบตอ่คณุภาพหนีข้องบริษัท เช่น LTV  

บริษัทจะเพ่ิมช่องทางในการจดัจ าหน่ายใหม้ากขึน้ ส  าหรบัธุรกิจจ าน าทะเบียนรถ บริษัทมีนโยบายในการ
ขยายสาขา หาท าเลสาขาท่ีดี และพฒันาสาขาใหม้ีคณุภาพมากขึน้ ธุรกิจเช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์หม่ ก็จะมีการ
ขยายเครือข่ายรา้นขายรถจกัรยานยนตอ์ย่างตอ่เน่ืองเพ่ือใหไ้ดล้กูคา้ใหมม่ากขึน้ ช่องทางการขายตรงซึ่งเริ่มใชก้บั
ธุรกิจ Buy now pay later ควบคู่ไปกับการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเงินผ่อนผ่านทางสาขาของศรีสวัสดิ์ดว้ยเช่นกัน 
รวมทัง้การขยายฐานลกูคา้ทางออนไลน ์โดยจะโฆษณาทุกผลิตภณัฑข์องบริษัทผ่านโซเชียลมีเดีย โดยในปี 2565 
จะมีการเปิดช่องทางการขายใหม่คือช่องทางเครือข่ายตัวแทน ซึ่งจะแนะน าลูกคา้ท่ีมีหลกัประกัน เช่น รถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์บา้น ท่ีดิน ใหก้บัสาขาของศรีสวสัดิ์เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑส์ินเช่ือใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ
ช่วยขยายฐานลกูคา้และสินเช่ือคงคา้งไดม้ากขึน้ 

การเพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ บริษัทฯไม่หยุดยัง้ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพ่ือจะใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลูกค้า เช่น การให้สินเช่ือบ้านท่ีดิน ก็จะมีการให้บริการสินเช่ือท่ีระยะเวลายาวขึน้ หรือสินเช่ือเช่าซือ้
รถจกัรยานยนตท่ี์มี cc ต ่าๆ หรือ สินคา้ท่ีมีการ trade-in ในรา้นมอเตอรไ์ซค ์เป็นตน้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดอ้ย่างครบวงจร 

บริษัทฯเช่ือว่า การท่ีบริษัทฯมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกวา้งใหญ่ ก็จะมีการ
ใชส้าขาของบริษัทฯท่ีมีอยู่มากกวา่ 5 พนัสาขา มา synergy กบัสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์และในขณะเดียวกนั 
ก็จะน าเสนอผลิตภณัฑ ์สินเช่ือจ าน าทะเบียนกบัลกูคา้ท่ีเขา้มายงั dealer รถจกัรยานยนตท่ี์มีอยู่กวา่ 2,800 รา้นได้
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อีกดว้ย เป็นการหาลกูคา้ดว้ยสาขาท่ีมี ลดคา่ใชจ้่าย โดยมุง่เนน้ผลิตภณัฑท่ี์มี margin สงู สรา้งผลก าไรใหก้บักลุ่ม
ศรีสวสัดิใ์หเ้ติบโตเพ่ิมขึน้ 

และในส่วนเรื่องมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นบริษัทก็ไดม้ีประกาศนโยบายต่อตา้นคอรปัชั่นและมีช่องทาง

เพ่ือใหม้ีการแจง้เบาะแสเรียบรอ้ยแลว้ และในปัจจุบันก็ดูแลการปฏิบัติงานภายใน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่คา้ 

vendor และ supplier ตา่งๆใหค้  านงึถงึนโยบายตอ่ตา้นคอรปัชั่นนีด้ว้ย 

ในวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 

วาระที ่3.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564  
 ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บตุตา เป็นผูเ้สนอใหท่ี้ประชมุอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  โดยท่ีผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แสดง
ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯถกูตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 968,168,778 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 200 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรปี 2564 และจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานมอบหมายใหน้างสาวดวงใจ  แกว้บตุตา เป็นผูเ้สนอท่ีประชมุอนมุตัิการจดัสรรก าไรปี 2564 และ
จ่ายเงินปันผล  โดยตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯขอ้ 
29 ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ  ตอ้งจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสิบ ของทนุจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 จ านวน 3,765.76  ลา้นบาท และเสนอใหจ้ดัสรรก าไรจากการด าเนินงานของ
ปี 2564 ดงันี ้

1. จดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 93,108 บาท   ซึง่ท าใหส้  ารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯเป็นจ านวน 142.90 ลา้นบาท 
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2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน  2,471.67 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงิน
ปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 1.80 บาทตอ่หุน้ 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลทัง้หมดคิดเป็นรอ้ยละ 65.64  ซึง่จ่ายเกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนด
ไวท่ี้รอ้ยละ 40   
 และใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัท่ี  5 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี  20 พฤษภาคม 2565 

ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปัน
ผลเป็นเงินสด ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 968,168,778 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 200 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5.  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานมอบหมายให ้ พล.ต.อ.ภาณ ุ  เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ตอ้งตามวาระเป็นรายบคุคล โดยในวาระนี ้  ไดเ้ชิญใหก้รรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระจ านวน 5 ท่านออกจากหอ้งประชมุ  

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 14. 
ก าหนดใหก้ารประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการ
ท่ีครบวาระในปี 2565 นีม้ีดงันี ้

1. นายวินยั  วิทวสัการเวช 

2. นายสเุมธ  มณีวฒันา 

3. นายกดุั่น  สขุมุานนท ์

4. นายฉตัรชยั  แกว้บตุตา 

5. นายวิชิต  พยหุนาวีชยั 

ทัง้นีบ้ริษัทฯไดป้ระกาศในเว๊บไซดข์องบริษัทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเขา้รบั
การสรรหา เป็นกรรมการบรษัิท เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเขา้มาท่ี
บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ลว้ 
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เสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออก ตามวาระกลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกวาระ ประวตัิของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอ
ช่ือเขา้รบัต าแหน่งโดยสงัเขปปรากฎในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 รวมทัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้
พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 2 ท่านท่ีรบัเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ มีความเป็นอิสระท่ี
แทจ้ริง 

ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ
และลงมติเป็นรายบคุคล 

5.1 นายวินัย  วิทวัสการเวช 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 937,444,831 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 96.83 

ไมเ่ห็นดว้ย 30,724,147 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.17 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5.2  นายสุเมธ  มณีวัฒนา 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 964,012,328 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.57 

ไมเ่ห็นดว้ย 4,156,650 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.43 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5.3  นายกุด่ัน  สุขุมานนท ์
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 958,458,831 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 9,710,147 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.00 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5.4  นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 
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มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 956,233,958 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 98.77 

ไมเ่ห็นดว้ย 11,935,020 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.23 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5.5  นายวิชติ  พยุหนาวีชัย 
มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 961,123,481 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.27 

ไมเ่ห็นดว้ย 7,045,497 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.73 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธาน เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้หอ้งประชมุอีกครัง้ 
 
วาระที ่6. พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการปี 2565 
 ประธานมอบหมายให ้พล.ต.อ.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็น
ผูเ้สนอท่ีประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2565 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 15. ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  
เงินรางวลั  เบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะ
พิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพิ้จารณาโดยค านงึถงึความเหมาะสมเทียบเคียงกบั
บริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและขนาด ธุรกิจใกลเ้คียงกนัจงึเสนอคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2564 
ค่าตอบแทนรายเดอืน   
  ประธานกรรมการ 135,000 135,000 
  รองประธานกรรมการ 90,000 90,000 
  กรรมการ 65,000 65,000 
  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไมไ่ดค้า่ตอบแทน ไมไ่ดค้า่ตอบแทน 
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  กรรมการชดุย่อย   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา    
      คา่ตอบแทน 

25,000 25,000 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 25,000 
    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันา 
      ความยั่งยืน 

25,000 - 

ค่าตอบแทนรายคร้ัง ไมม่ ี ไมม่ี 
ผลตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ ไมม่ ี ไมม่ี 

  
ทัง้นีเ้สนอใหก้ าหนดโบนสักรรมการของปี 2565 ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ ในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และรอ้ยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้
สามญั ทัง้นีโ้บนสักรรมการตอ้งไมเ่กิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเม่ือมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ 

มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 965,600,129 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.73 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,640,150 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.27 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีี 2565 
 ประธานมอบหมายใหน้ายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอท่ีประชมุ
อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2565 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 29. ก าหนดใหพิ้จารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่ตรวจ 
สอบบญัชี โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงาน ไมม่ีความสมัพนัธห์รือ
มีสว่นไดเ้สีย กบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่  จงึเสนอช่ือผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพร้
ซวอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นปีท่ีสอง โดยมรีายช่ือดงันี ้

นายไพบลู          ตนักลู             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน        4298     และ/หรือ 
น.ส.สินสริ ิ ทงัสมบตัิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  7352 และ/หรือ 
นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  6552 
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และเสนอใหพิ้จารณาก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2565 จ านวน  7,899,500 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้
จากปี 2564 รอ้ยละ 18.37 โดยเป็นการเพ่ิมปกติของคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเดิม และมีสว่นท่ีมี
บริษัทย่อยเพ่ิมเติมซึง่ผูส้อบบญัชีตอ้งท างานเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทย่อยท่ีเพ่ิมขึน้มาใชร้ะบบงานท่ีแตกตา่งจาก
บริษัทย่อยของบริษัท สว่นคา่บริการอื่นๆ ไมม่ี 
 

ในวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีปี 2563  ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นดว้ย 962,648,512 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.42 

ไมเ่ห็นดว้ย 5,591,767 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.58 

งดออกเสียง - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 -ไมม่ี- 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะและซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้เสนอแนะซกัถามดงันี  ้
ผูถื้อหุน้: BFIT มียอดสินเช่ือท่ีลดลงเรื่อยๆ ไมท่ราบวา่บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารจดัการ BFIT อย่างไร 
ประธาน:  สืบเน่ืองจากสถานการณโ์ควิด แตอ่ย่างไรก็ตามทาง BFIT ก็น่าจะก าลงัพิจารณาเพ่ิมยอดอยู่ 
ผูถื้อหุน้: เม่ือ SCAP มีกลุม่เป้าหมายเป็น Hi-end ลกูคา้กลุม่นีน้่าจะมีใชเ้ทคโนโลยีมากกวา่ระดบัอื่น ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ระบวุา่ สนิเช่ือดิจิทลั อาจแย่งสว่นแบ่งตลาดไป บริษัทมี platform เพ่ือรองรบัลกูคา้เหลา่นี ้
หรือไม ่หรือจะยงัคงใหบ้ริการแบบเดิม 
คณุวิชิต  พยหุนาวีชยั:  ในสว่นของลกูคา้ Hi-end ของ SCAP สว่นใหญ่ก็ตอ้งการใหม้ีคนบริการและด าเนินการทกุ
อย่างแทนตนเอง ดงันัน้บริษัทฯจงึยงัคงใหบ้ริการแบบ personalized service รวมทัง้บริษัทฯยงัจดัเตรียม platform 
ส าหรบัรองรบั digital lending ส าหรบัลกูคา้ท่ีมีขนาดของสินเช่ือท่ีเลก็กวา่สินเช่ือแบบเดิม โดยจะพฒันาใหง้่ายขึน้
และใหบ้ริการจ านวนลกูคา้ไดม้ากขึน้ 
ผูถื้อหุน้: platform ของการขายประกนั จะเหมือนของ TQM หรือไมจ่ะเปิดตวัเม่ือไร 
คณุวิชิต  พยหุนาวีชยั:  ปัจจบุนับริษัทฯขายประกนัผ่านสาขาของบริษัทฯ โดยพฒันาระบบ Insurance Brokerage 
System ขึน้มาเพ่ือสนนัสนนุการขายประกนัผ่านสาขาของบริษัท ซึง่ระบบอาจแตกตา่งจาก TQM เพราะบริษัทฯมี
จดุจ าหน่ายมากมาย ลกูคา้สามารถซือ้ประกนัและรบักรมธรรมไ์ดเ้ลย โดยระบบของบริษัทฯมีความคลอ่งตวั และ
ไดเ้ปรียบคูแ่ข่งโดยบริษัทใหบ้รกิารผ่อนเบีย้ประกนัเป็น 4,6,8,12 งวด 
ผูถื้อหุน้: บริษัทฯมีแนวคิดท่ีจะเปิดบริษัทย่อยในการลงทนุธุรกิจบริหารหนีส้นิหรือไม ่ เน่ืองจากเห็นวา่มีธนาคาร
ออมสินเป็นพนัธมิตร 
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ประธาน:  บริษัทฯมีบริษัทบรหิารสินทรพัยแ์ลว้ แตย่งัไมม่ีบริษัทฯบริหารหนี ้ เพราะบริษัทใชพ้นกังานของบริษัทท า
เอง 
ผูถื้อหุน้:   ธุรกิจสินเช่ือเครื่องใชไ้ฟฟ้า ตอนนีม้ีผลการด าเนินงานอย่างไร และในอีก 1-3 ปีขา้งหนา้ตัง้เป้าหมายไว้
เท่าไร มีอตัราหนีเ้สียคิดเป็นก่ีเปอรเ์ซน็ต ์
คณุวิชิต  พยหุนาวีชยั:  บริษัทเพ่ิงเริ่มการใหส้ินเช่ือ buy now pay later ไปเมื่อเดือนกมุภาพนัธท่ี์ผ่านมาโดยผ่าน
ช่องทางการขายตรง จงึอยู่ในชว่งทดสอบตลาด ปัจจบุนัก็จะเริ่มการขายผ่านสาขาของบริษัทท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ โดย
บริษัทมีการวางแผนในระยะ 5 ปี โดยวางแผนจะใหม้ีสนิเช่ือคงคา้งหรือมลูหนีค้งคา้ง 10,000 ลา้นบาท 
ผูถื้อหุน้: การเพ่ิมอตัราดอกเบีย้และกรอบการคิดดอกเบีย้ของ ธปท. มีผลตอ่ก าไรเท่าไร มีการวางแผนรองรบัไว้
อย่างไร 
ประธาน:  ยงัไมม่ีผลกระทบ 
ผูถื้อหุน้: เหตใุดจงึมีการกลบัรายการตัง้ส  ารองในปีท่ีแลว้ สง่ผลใหก้ารตัง้ส  ารองเพียงพอหรือไม ่ และแนวโนม้การ
ตัง้ส  ารองในปีนี ้ เป้าการเติบโตของสินเช่ือในปีนีแ้ละระยะยาวจะเป็นเท่าไร ภาพรวมแนวโนม้การปลอ่ยสินเช่ือใน
ไตรมาส 1 ท่ีผ่านมา 
นายฉตัรชยั  แกว้บตุตาและนายวิชิต  พยหุนาวีชยั:  จากประสบการณม์ากกวา่ 30 ปีของผม คิดวา่ส  ารองใน
ปัจจบุนัเพียงพอ ไปขา้งหนา้กย็งัเพียงพอและเหมาะสม หลงัจากท่ีบริษัทเผชิญวิกฤตสถานการณท์างเศรษฐกิจมา
หลายครัง้ในอดีต  ในสว่นของการเติบโตของสินเช่ือ เราตัง้เป้าหมายวา่สินเช่ือคงคา้งจะเติบโตในอตัรา 30 
เปอรเ์ซน็ต ์ และในอนาคตอตัราการเติบโตของยอดสินเช่ือก็จะเพ่ิมมากขึน้ เม่ือสินเช่ือท่ีบรษัิทเริ่มตน้ในวนันีห้รือปี
ก่อนเติบโตขึน้ โดยคาดวา่อตัราการเติบโตจะเป็นตวัเลขสองหลกั สว่นภาพรวมการปลอ่ยสินเช่ือไตรมาส 1 ปีนี ้
บริษัทฯจะมีการประกาศผลการด าเนินงานในเรว็ๆนี ้จงึขอไมก่ลา่วถงึในท่ีประชมุนี ้
ผูถื้อหุน้: ดว้ยสถานการณห์นีค้รวัเรือนในปัจจบุนั บริษัทคิดวา่มีผลกระทบหรือไม่ 
นายฉตัรชยั  แกว้บตุตา:  สินเช่ือสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นสินเช่ือท่ีมหีลกัประกนั ซึง่การบริหารจดัการหนีท่ี้มี
หลกัประกนัจะง่ายกวา่ใชเ้วลาสัน้กวา่ในการแกไ้ข ซึง่หากหนีค้รวัเรือนเพ่ิมขึน้ บริษัทก็ประเมินวา่ยงัไมม่ีผลกระทบ
แตอ่ย่างไร  
ผูถื้อหุน้: บริษัทมีกลยทุธอ์ย่างไรกบัการแข่งขนัท่ีเพ่ิมขึน้จากคูแ่ข่งรายใหม ่รวมทัง้ธนาคารพาณิชย ์
นายฉตัรชยั  แกว้บตุตา:  บรษัิทมีโครงสรา้งการท าธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยจะประเมินคูแ่ขง่วา่ บริษัทจะสามารถ
เป็นคูต่อ่สูไ้ดห้รือไม ่ ถา้ประเมินแลว้สามารถสูก้็ บริษัทก็จะสู ้ แตถ่า้ประเมินแลว้ไมส่ามารถสูไ้ดก้็จะชวนใหม้าเป็น
พนัธมิตรกบับริษัทฯ เช่นกรณีของธนาคารออมสิน  
ผูถื้อหุน้: ดว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีก าลงัเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง แตด่อกเบีย้ท่ีบริษัทปลอ่ยสว่นใหญ่เป็น fixed rate ไมท่ราบมี
ผลกระทบกบับริษัทหรือไม่ 
ประธาน:  หนีส้ว่นใหญ่เป็นหนีร้ะยะสัน้ ดงันัน้ผลกระทบจงึมีไมม่าก 
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 ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สนอแนะและซกัถาม  พรอ้มทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 14.10 น. 
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