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วันที่ 25 มกราคม 2561

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน ศรี สวัสดิ์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่งมาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
สารสนเทศการปรับแผนการดาเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน
สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่ อง สัญญาบริ หารจัดการสินเชื่อ
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอร์ มลงทะเบียน
คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้ าประชุม
ข้ อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนที่สถานที่จดั ประชุม

เนื่องด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เงินทุน ศรี สวัสดิ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ” หรื อ “BFIT”) มี มติให้ เรี ยกประชุม
วิ สามัญ ผู้ถือ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 ในวัน จัน ทร์ ที่ 19 กุม ภาพัน ธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อ งประชุม 1103-1104 ชัน้ 11
อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 52
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 52 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 บริ ษัทได้ มีการบันทึก
ไว้ อย่างถูกต้ อง และได้ นาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย
กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว มีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 52 ได้ จดั ทาขึ ้นอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการดาเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ ได้ เปิ ด เผยไว้ ในค าเสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ คณะกรรมการของบริ ษั ท ศรี ส วัส ดิ์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด
(มหาชน) (“SAWAD”) ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อ ได้ กาหนดแผนการแบ่งแยกธุรกิจในเบื อ้ งต้ นไว้ ในกรณี ที่
SAWAD มี สัดส่วนการถือหุ้นใน BFIT ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อตัง้ แต่ร้อยละ 36.35 – ร้ อยละ 60 BFIT
และ SAWAD จะดาเนินธุ รกิจสิ นเชื่ อแบบมี หลัก ประกัน ในประเภทที่ ไม่ ทับ ซ้ อนกัน อย่ างไรก็ดี แผนการ
แบ่งแยกธุรกิจดังกล่าวยังเป็ นเพียงแผนในเบื ้องต้ นซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดและยังขึ ้นอยู่
กับการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายหลังการเข้ าหารื อกับธนาคารแห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ รับทราบว่า การให้ บริ การสินเชื่ อบางประเภท
ตามที่ ได้ ระบุไว้ ในคาเสนอซื อ้ หลักทรั พ ย์ นัน้ ไม่ สามารถกระทาได้ เนื่ องจากติดข้ อจากัดของกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องปรับแผนการดาเนินธุรกิจจากที่เคยเปิ ดเผยไว้ ในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึง่ จะมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงการให้ บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ของ BFIT 2 ประเภท ได้ แก่ สินเชื่อรถแลกเงิน
และสินเชื่อบ้ านแลกเงิน ดังนี ้
ประเภทสินเชื่อของ BFIT
สินเชื่อมอเตอร์ ไซค์แลกเงิน
สินเชื่อรถแลกเงิน – รถยนต์ 4 ล้ อ
สินเชื่อรถแลกเงิน – รถบรรทุก
สินเชื่อรถแลกเงิน – รถเพื่อการเกษตร
สินเชื่อบ้ านแลกเงิน

แผนเดิม
ไม่มี
ทังสั
้ ญญาเงินกู้และสัญญาเช่าซื ้อ
ไม่มี
ไม่มี
สัญญาเงินกู้ทงหมด
ั้

แผนใหม่
ไม่มี
สัญญาเงินกู้ยืม
สัญญาเงินกู้ยืม
สัญญาเงินกู้ยืม
สัญญาเงินกู้ยืมประเภทจด
จานองสาหรับมูลค่า < 10 ลบ.
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สิ นเชื ่อรถแลกเงิ น
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย BFIT ไม่สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสัญญา
เช่าซื ้อได้ ดังนั ้น จากเดิมที่ BFIT จะให้ บริ การสินเชื่ อเฉพาะหลักประกันประเภทรถยนต์ 4 ล้ อ ทั ้งประเภท
สัญญาเงินกู้ยืมและสัญญาเช่าซื ้อ หลังจากปรับแผนใหม่ BFIT จะให้ บริ การเฉพาะประเภทสัญญาเงินกู้ยืม
แต่จะครอบคลุมรถหลายประเภทมากขึ ้น ตั ้งแต่รถยนต์ 4 ล้ อ รถบรรทุก และรถเพื่อการเกษตร
สิ นเชื ่อบ้านแลกเงิ น
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย BFIT ไม่สามารถให้ บริ การสินเชื่อประเภทธุรกรรมขายฝากได้
ดังนั ้น จากเดิมที่ BFIT จะให้ บริ การสินเชื่อบ้ านแลกเงินทั ้งหมด หลังจากปรับแผนใหม่ BFIT จะให้ บริ การ
สินเชื่อบ้ านแลกเงินเฉพาะประเภทสัญญาจดจานองที่มีมูลค่าการกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้ านบาท เพื่อให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกลุม่ บริ ษัทที่ต้องการให้ BFIT เป็ นผู้ให้ บริการสินเชื่อแก่บคุ คลรายย่อยเท่านั ้น
ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทได้ จัดวางแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดย
การกาหนดบทบาทของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในการกากับดูแลความเสี่ยงใน
ด้ านดังกล่าว รวมถึงการออกนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนเพื่อลดความผิดพลาดของการแบ่งแยก
ธุรกิจสินเชื่อ นอกจากนี ้ ยังกาหนดให้ มีการวัดผล ติดตาม และรายงานผลต่อผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ รวมทั ้ง
จัดให้ มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงดังกล่า วในขัน้ ตอนสุดท้ าย อีกทั ้ง
บริ ษัทอยู่ในระหว่างการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดข้ อผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจที่อาจ
เกิดขึ ้น โดยบริ ษัทเชื่อว่ามาตรการทั ้งหมดดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถป้องกันและ
บริ หารจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ น้ จากการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่าง SAWAD
และ BFIT
การปรับแผนการดาเนินธุรกิจข้ างต้ น ถือเป็ นการดาเนินการที่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญ จากข้ อความที่ได้
ระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อหลักทรั พ ย์ โดยเป็ นการเปลี่ ยนแปลงการดาเนินการก่อนครบกาหนดระยะเวลา 12
เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุม และมี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การปรั บ แผนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ แบบมี
หลักประกันของบริษัทเงินทุน ศรี สวัสดิ์ จากัด (มหาชน) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า การปรับแผนการดาเนินธุรกิจดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็ น
การดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การสินเชื่อ
ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย การปรั บแผนการดาเนินธุรกิจสิน เชื่ อยังทาให้ บริ ษั ทและผู้ถือหุ้น
ได้ รับ ประโยชน์ ที่ไม่ด้อยลงไปกว่าเดิ มอย่างมี นัยสาคัญ นอกจากนี ้ แผนการแบ่งแยกธุรกิจใหม่ยังทาให้
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทเกิดความชัดเจน อีกทั ้งกลุ่มบริ ษัทได้ ร่วมกันจัดวางแนวทางและ
มาตรการต่างๆ ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงมีม ติให้ นาเสนอการปรับแผนการดาเนินธุรกิจสินเชื่อ
ใหม่ดงั กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเข้ าทาสัญญาบริหารจัดการสินเชื่อกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่บริ ษัทมี แผนจะขยายธุรกิจสินเชื่อจากเดิมที่ให้ บริ การสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่มพนักงานบริ ษัทเป็ น
หลัก สู่การให้ บริ การสินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ผ้ ปู ระกอบการขนาดเล็ก (Small SME) และบุคคลรายย่อย
บริ ษั ท มี ค วามจ าเป็ นต้ องจั ด หาบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ท าการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ เพื่ อเข้ าถึงกลุ่ม ลูกค้ าเป้าหมาย รวมถึงจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรั บ
ระบบการให้ บริ การสินเชื่อเพื่อรายย่อยได้ ขณะเดียวกัน บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“SAWAD”)
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท มี ความประสงค์ที่จะให้ บริ การแก่บริ ษัทในการบริ หารจัดการสินเชื่อแบบมี
หลักประกันในด้ านต่างๆ เพื่ อสนับ สนุ นแผนการขยายธุรกิจของ BFIT ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่ อยเพื่ อสร้ างความ
แข็งแกร่งของบริการทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินศรี สวัสดิ์ที่กาลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่ อวัน ที่ 10 มกราคม 2561 จึงมี ม ติอนุมัติให้ บ ริ ษัทเข้ าทา
สัญญาบริ หารจัดการสินเชื่อกับศรี สวัสดิ์ 2014 ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ SAWAD เพื่อให้ บริ ษัทสามารถขยาย
ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันไปยังกลุม่ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและบุคคลรายย่อยได้ ตามเป้าหมาย
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บริการของศรี สวัสดิ์ 2014 จะครอบคลุมกระบวนการให้ บริการสินเชื่อที่สาคัญ ดังนี ้
1)
2)
3)

งานบริการด้ านสินเชื่อ
งานบริการรับชาระหนี ้
งานบริการจัดการหนี ้

ทั ้งนี ้ ศรี สวัสดิ์ 2014 ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) เนื่องจากผู้ให้ บริ การตามสัญญา ซึง่
ได้ แก่ ศรี สวัสดิ์ 2014 เป็ นบริ ษัทย่อยของ SAWAD ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 36.35
ของทุนชาระแล้ วทั ้งหมด
สัญญาบริ หารจัดการสินเชื่อที่บริ ษัทจะเข้ าทากับศรี สวัสดิ์ 2014 ครอบคลุมระยะเวลาให้ บริการตั ้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 รวมทัง้ สิน้ 2 ปี คิด เป็ นมูลค่าของสัญ ญาบริ การรวมทัง้ สิน้
ประมาณ 3,000 ล้ า นบาท คิ ดเป็ น ขนาดรายการเท่ า กับ ร้ อยละ 144.96 ซึ่งมากกว่ า 20 ล้ า นบาท และ
มากกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ตามงบการเงินของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการเกี่ยวโยง บริ ษัทจึงต้ องขออนุมัติ
การเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ มีมติแต่งตั ้งบริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึกษาการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อการเข้ า
ทารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิส ระได้ จดั ส่งให้ กบั
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ าทาสัญญาบริ หารจัดการสินเชื่อกับบริ ษัท ศรี
สวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จากัด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
นอกจากนี ้ เพื่ อให้ การดาเนินการต่างๆ เป็ นไปอย่างคล่องตัว เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ กรรมการ
ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายเป็ นผู้ เจรจา ท าความตกลง ก าหนด แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวกับการเข้ าทาสัญญาดังกล่าว ตลอดจน
ดาเนินการต่างๆ ภายใต้ กรอบและหลักการที่คณะกรรมการกาหนดตามที่จาเป็ นและสมควรโดยคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นต่อการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ดังนี ้
รายการมี ความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันของบริ ษัท
เพื่อให้ บริ ษัทสามารถขยายธุรกิจดังกล่าวได้ ทนั ทีและเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทยังมี
บุคลากรด้ านสินเชื่อไม่เพียงพอและยังขาดประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจดังกล่าว บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องใช้
บริ การจากบุคคลภายนอกที่ มีป ระสบการณ์ และความสามารถ ซึ่งศรี สวัสดิ์ 2014 ถือเป็ นหนึ่งในผู้นาใน
อุตสาหกรรมที่บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ามีศกั ยภาพและมีบริ การที่จะตอบสนองโอกาสทางธุรกิจได้ เพื่อผลตอบแทนที่
สูงขึ ้นและผลประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เมื่อเทียบกับผู้ให้ บริการภายนอกที่เป็ นอิสระรายอื่น ซึง่ มี
ขนาดเล็กและศักยภาพที่ต่ากว่า
อัตราค่าบริ การมี ความเหมาะสม ซึง่ ภายหลังการชาระค่าตอบแทนบริ การทุกประเภทให้ แก่ศรี สวัสดิ์ 2014
บริษทั จะมีกาไรจากการดาเนินงานและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่เพิ่มสูงขึ ้นกว่าในอดีต
เงื ่ อ นไขของสัญ ญามี ค วามเป็ นธรรม เป็ นไปตามปกติ ข องธุ ร กิ จ โดยไม่ มี เงื่ อ นไขที่ ท าให้ บริ ษั ท เสี ย
ผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2560 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ บริษทั เข้ าทาสัญญาบริ หารจัดการสินเชื่อกับศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทในสัดส่วนร้ อยละ 36.35 ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วาระนี ้กาหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อเพื่อให้ คณะกรรมการได้ ชี ้แจงข้ อซักถามหรื อข้ อ
สงสัยต่างๆ (ถ้ ามี) ดังนั ้น จะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆ
ในวาระนี ้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ดังนั ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
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บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่ าว โดยพร้ อมเพรี ยงกัน ซึ่งบริ ษัท จะ
เปิ ดรับลงทะเบียนตั ้งแต่เวลา 8.00 น. สาหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ และประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง่ มีประวัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 หรื อบุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ กรุ ณ ากรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมนี ้ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อม
หลักฐาน ยื่นเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
บริ ษั ท ได้ เผยแพร่ ห นังสื อเชิ ญ ประชุม วิส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 ฉบับ นี พ้ ร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และ
แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะไว้ ในเว็บไซด์ของบริษัท www.bfit.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานกรรมการ
เลขานุการบริษัท
โทร 0 2677 4300

