สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เริ่มการประชุม
พิธีกร ได้กล่าวแนะนากรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
2. นายวราห์
สุจริตกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย
นะวงศ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางพรพริ้ง
สุขสันติสุวรรณ
กรรมการและกรรมการผู้อานวยการ
5. นายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายไพบูลย์
ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. พลตารวจโทวิสนุ
ปราสาททองโอสถ
2. นายจื้อ กัง

หลี่

3. นายสมภพ

กีระสุนทรพงษ์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางเตือนใจ
เจียรธนากุล
2. นางสาวกนกพร
ขาสอางค์
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กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ติดปฏิบัติภารกิจของทางราชการ)
กรรมการ
(ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)
กรรมการและกรรมการผู้อานวยการ
(ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และพิธีกร
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3. นางสาวภัทรา

กาญจนประภาศ

4. นางสาวสุพัตรา
5. นางสาวพิชญ์สินี
6. นางสาวพันธุภรณ์

พัฒนกิจการุณ
ทวีธนโชติพันธ์
มหังสา

ที่ปรึกษา
1. นายสมศักดิ์

ศิริชัยนฤมิตร

2. นางสาวสมพร

มโนดารงธรรม

3. นางสาววิทิตา

ศุภวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์
และเลขานุการบริษัท
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อานวยการ ฝ่ายสานักกรรมการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (‚IFA‛) จาก
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อัลเลน
แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อัลเลน
แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้
(1) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลาดับวาระการประชุม
ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุ ม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 9 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นก่อน จึงจะจัดให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เมื่อประธานที่ประชุม หรือผู้ได้รับ
มอบหมายอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ทั้งนี้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่ อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเดิน
ไปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง โดยผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก
[] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงความประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่า เห็นด้วย
ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ประธานที่ประชุม หรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งผลคะแนนการลงมติ
และสรุปมติที่ประชุมสาหรับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบในวาระนั้นทันที หรือหากต้องใช้เวลาในการ
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ตรวจนับคะแนน ประธานที่ประชุมหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผลคะแนนการลงมติ
และสรุปมติที่ประชุมภายหลังในวาระถัดไป
(4) ผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือ ใช้สิทธิล งคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้น ตอนการ
ลงทะเบียน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคาสั่งของผู้มอบฉันทะและ
ลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกาหนดไว้
(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระประชุมนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานที่ประชุมหรือผู้ได้รับมอบหมายจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น
ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย
ภายหลังการชี้ แจงขั้ นตอนการลงคะแนนเสี ยง นายชัช วาลย์ เจีย รวนนท์ ซึ่งดารงตาแหน่ง ประธาน
กรรมการทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ประธานฯ แถลงว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 127 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 356,995,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.90 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามวาระ
ต่าง ๆ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ ดาเนินการ
ประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์รวมถึงเหตุผลของการประชุมในวาระต่าง ๆ และสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้
ถือหุ้นได้ทราบ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
CEO ได้เสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2558 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดของสาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
CEO จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และขอให้ผู้
ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
356,995,600 เสียง
100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด ซึ่งถือ
เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทาธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
CEO ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
จากัด (“SBITO”) จากบริษทั หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด (“FSL”) จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท) ตามที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ บริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนให้กับ FSL
ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19
บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ซื้อหุ้นสามัญจาก FSL ตามที่ขออนุมัติในวาระ
นี้ บริ ษั ท ฯ จะไม่ พิ จ ารณาเรื่ อ งการออกและเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ กั บ ผู้ ล งทุ น โดย
เฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้กับ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามที่จะขออนุมัติในวาระถัดไป
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ชาระค่าหุ้นของ SBITO ให้กับ FSL
จากการเข้าทารายการในครั้งนี้
CEO ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปว่า บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL
จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท
โดยบริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนให้ FSL ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 31,347,993 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท
ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดโดยบริษัทฯ และ FSL
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มี
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (‚ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป‛) โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคานวณตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปเท่ากับร้อยละ
5.70 โดยคานวณจากงบการเงิ น รวมของบริ ษัท ฯ สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 ซึ่ ง เป็ น ขนาด
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รายการสูงสุดตามเกณฑ์การคานวณที่ 4 คือ เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ บริษัทจดทะเบียนออกให้
เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา อนึ่งเมื่อนาขนาดของรายการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น
มาคานวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 5.70 ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวเข้า
ข่ายเป็นการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป
นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ เข้าทารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก FSL ซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (‚ประกาศเรื่องรายการที่
เกี่ยวโยงกัน‛) ซึ่งจากการคานวณมูลค่าของรายการ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อ ยละ
4.68 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูล ค่าสิ น ทรั พ ย์ ที่ มีตัวตนสุท ธิ ข องบริ ษัท ฯ เข้ าข่ ายเป็ น รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศเรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทารายงานและเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
รายละเอียดในสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ
ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ SBITO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ FSL ซึ่งถือเป็น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้
แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมแนจเม้นท์ จากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง
ๆ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย
CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้
คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม ดังนี้
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1) IFA จะมี Presentation หรือไม่
2) ก่อนที่ SBITO จะดาเนินการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น ใน SBITO อยู่ที่ร้อยละ 45 แต่
ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อซื้อ SET Membership จาก FSL ของ SBITO เหตุใดจึงทาให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO ลดลง แต่สัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ของกลุ่ม SBI ไม่ลดลง
3) เสนอแนะให้ทางบริษัทฯ ควรจะใช้เงินสดของบริษัทฯ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO โดยตรง
หรือกู้เงินจากทาง FSL น่าจะดีกว่า
4) ในหน้าที่ 30 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ระบุว่า
“จานวนบัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปีที่ 1 ประมาณ 30,000 ราย โดย SBITO กาหนดเป้าหมาย
ส่วนแบ่ งการตลาดเท่ากับ ร้อยละ 2.39 ของมูล ค่าซื้ อขายหลั กทรัพ ย์รวม และตั้งแต่ปี ที่ 2
ประมาณการจานวนบัญชีลูกค้าเติบโตขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีตามแผนการตลาดที่ได้รับจากบริษัท ฯ
ซึ่งประมาณการส่วนแบ่งการตลาดดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันไปตลอดจนกระทั่งปีที่ 5
กาหนดเป้าหมายส่วนแบ่ง การตลาดเท่ากับร้อยละ 4.24 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม” ขอ
สอบถาม IFA ว่ ามี ความเป็ น ไปได้มากน้อยเพีย งใด เพราะส่วนแบ่ง การตลาดร้ อยละ 4.24
เทียบเท่ากับส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ในปัจจุบัน 10 อันดับแรก และทาง IFA ได้
มีการคุยกับทางผู้บริหารของ SBITO หรือไม่
5) ในหน้ าที่ 33 ของสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วยล าดับ ที่ 3 ความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิส ระ เรื่ อ ง
ประมาณการงบกระแสเงินสด ซึ่ง IFA ได้ประมาณกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในปี 25582560 เท่ากับ (7.27) ล้านบาท (161.10) ล้านบาท และ 11.88 ล้านบาท ตามลาดับ ถือเป็นการ
ดาเนินการที่มีผลกาไรเร็วมาก ดังนั้น IFA ทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบัน SBITO มีความพร้อมในการ
เริ่มดาเนินการส่งคาสั่งซื้อขายแล้วหรือไม่ มีพนักงานจานวนเท่าไร
6) ขอสอบถามผู้ บ ริ ห ารของบริ ษัท ฯ หาก SBITO เติ บ โตอย่ า งที่ คาดการณ์ ไ ว้ คื อ มี ส่ วนแบ่ ง
การตลาดเท่ากับร้อยละ 4.24 จะกระทบกับลูกค้าในส่วนของ Internet Trading ของบริษัทฯ
หรือไม่
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
1) IFA จะท าการตอบข้ อ ซั ก ถามจากทางผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ข้ อ ๆ โดยไม่ ไ ด้ มี ก ารน าเสนอเป็ น
Presentation
2) เนื่องจากการเพิ่มทุนของ SBITO เป็นการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ ผู้ถือหุ้น
ของ SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แต่ทางบริษัทฯ ได้สละสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการรักษากระแสเงินสดไว้ จึงส่งผลให้
สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ ใน SBITO ลดลง ในขณะที่ทางกลุ่ม SBI ได้จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนที่มีอยู่ใน SBITO จึงทาให้สามารถรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นใน SBITO ของตนเองไว้ได้
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3) ก่อนการเริ่มจัดตั้ง SBITO บริษัทฯ ได้ทาการศึกษาภาวะตลาดไทยและภาวะตลาดต่างประเทศ
พบว่า ประเทศไทยมีฐานนักลงทุน ประมาณ 1,000,000 คน ซึ่งถือว่า เป็นฐานนักลงทุนที่ใหญ่
มาก แบ่งเป็นการส่งคาสั่งซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุนและอินเทอร์เน็ต ในสัดส่วนร้อยละ 50 :
50 ส่วนลูกค้าของบริษัทฯ ที่ Active คิดเป็นจานวนประมาณ 20,000 บัญชี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับฐานนักลงทุนที่ 1,000,000 คนแล้วถือว่า ยังคงมีฐานนักลงทุนที่เหลือมากกว่า 980,000 คน
การประกอบธุรกิจของ SBITO จึงไม่เป็นการแย่งฐานนักลงทุนจากบริษัทฯ นอกจากนี้ Model
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ SBITO ก็ไม่ทับซ้อนกัน เนื่องจากยังคงมีนักลงทุนที่ส่งคาสั่ง
ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตที่ยังคงพึ่งพาคาแนะนาจากที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งฐานนักลงทุนของ
บริษัทฯ ส่วนใหญ่นั้น จะมาจากที่ปรึกษาการลงทุนทั้งที่เป็นนักลงทุนที่ส่งคาสั่งซื้อขายผ่านที่
ปรึกษาการลงทุนและผ่านอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ ได้วางตาแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ
ไว้เป็น Premium Broker และเน้นให้มีที่ปรึกษาการลงทุนเป็นผู้ให้คาแนะนาการลงทุนแก่นัก
ลงทุนไม่ว่าจะส่งคาสั่งซื้อขายผ่านช่องทางใด รวมถึงบริษัทฯ จะจัดให้มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้ง
IPOs SBL การซื้อขายหุ้นต่างประเทศ การซื้อขายหน่วยลงทุน และบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
และกว้างขวางให้ครบถ้วนตามความต้องการของนักลงทุน ส่วน Model ในการดาเนินธุรกิจของ
SBITO นั้น เป็นการให้บริการแบบออนไลน์อย่างแท้จริง ซึ่งให้นักลงทุนบริการตนเองเป็นหลัก
โดยปัจจุบัน SBITO มีพนักงานจานวน 40-50 คนซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ที่มีพนักงาน
จานวนประมาณ 800 คน มีสาขาจานวน 36 สาขา ดังนั้น Model ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ และ SBITO จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ SBITO คือ นัก
ลงทุนที่จะไม่ใช้บริการในการรับคาแนะนาจากที่ปรึกษาการลงทุน โดยนักลงทุนเป็นผู้หาข้อมูล
การลงทุนด้วยตนเอง หาบทวิเคราะห์ด้วยตนเอง วิเคราะห์การลงทุนด้วยตนเอง และส่งคาสั่งซื้อ
ขายด้วยตนเอง แต่บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นมูลค่าในตัวที่ป รึกษาการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
จุดขายหลักของบริษัท ฯ พร้อมกับการมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกการลงทุนต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น
IFA ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
1) ในส่วนข้อสมมติฐานในเรื่องความเป็นไปได้นั้น IFA ดูจากการวิเคราะห์แผนงานของ SBITO
และการซักถามเป็นหลัก ซึ่งทาง IFA เห็นว่า ข้อสมมติฐานดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนว่า จะมี
ความเป็นไปได้ ส่วนในเรื่องการดาเนินธุรกิจและการกาหนดเป้าหมายของ SBITO ที่จะเป็นตัว
ผลักดันธุรกิจนั้น ทาง IFA ขอให้ทางผู้บริหารตอบเพิ่มเติม สาหรับเรื่องความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการนั้น ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ระบุไว้ว่า “ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ประมาณการส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SBITO โดยอ้างอิง
เป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดจากแผนการตลาดในการเพิ่มบัญชีลูกค้าแต่ล ะประเภทเป็นราย
เดือนส าหรั บปี ที่ 1 ตามข้ อมูลที่ไ ด้รั บจากบริษัท ฯ โดยก าหนดเป้าหมายส่ วนแบ่ ง การตลาด
สาหรับเดือนแรกที่เริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เท่ากับร้อยละ 0.32 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม”
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
้ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558

หน้าที่ 7 / 21

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่บริษัท ฯ ตั้งไว้ และ IFA มองว่า มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ในรายงาน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ระบุเพิ่มเติมว่า “จานวนบัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปีที่ 1
ประมาณ 30,000 ราย โดย SBITO กาหนดเป้าหมายส่วนแบ่ง การตลาดเท่ากับร้อยละ 2.39
ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม และตั้งแต่ปีที่ 2 ประมาณการจานวนบัญชีลูกค้าเติบโตขึ้น ร้อย
ละ 3 ต่อปี ตามแผนการตลาดที่ได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งประมาณการส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้น
ในทิศทางเดียวกันไปตลอดจนกระทั่งปีที่ 5 โดยกาหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อย
ละ 4.24 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม” ซึ่ง IFA มองว่า SBITO มีกลยุทธ์และมองว่า กลุ่มนัก
ลงทุนที่มีการใช้บ ริการการส่งคาสั่งซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์มีการเติบโต และอีก
เหตุผลที่สาคัญที่ทาง IFA คิดว่า มีความเป็นไปได้เนื่องจาก SBITO ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่
ให้บริการแบบออนไลน์อย่างแท้จริงรายแรก
2) ในส่วนของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานนั้น มิใช่กาไรจากการดาเนินงาน แต่เป็นกระแสเงิน
สดจากการดาเนินงานซึ่งจะมีเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมาตรฐานบัญชี รวมถึง
การทาประมาณการรายได้ในปีที่ 1 และ 2 ไม่ได้ประมาณการไว้สูงมาก โดยเป็นการประมาณ
การในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Conservative) ในการเพิ่มจานวนบัญชี และการเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด จึงเป็นผลให้ในช่วง 1-2 ปีแรกกระแสเงินสดจากการดาเนินยังติดลบอยู่ และจะเป็น
บวกในปีที่ 3 อย่างไรก็ตาม ขอขยายความตามที่ทาง CEO อธิบายเรื่องการถูกลดสัดส่วนการถือ
หุ้น SBITO ของบริษัทฯ แต่ทางกลุ่ม SBI ไม่ได้ลดสัดส่วนไปด้วยว่า รายการนี้มีที่มาจากการที่
SBITO มีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินในการซื้อ SET Membership จาก FSL จึงดาเนินการเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นของ SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ซึ่งหากบริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO บริษัทฯ จะต้องทาการซื้อหุ้น
เพิ่ มทุ น ของ SBITO ตามสั ดส่ วนการถื อหุ้ น ที่ บ ริ ษัท ฯ มีอยู่ ใ น SBITO แต่ เ นื่ องจากบริ ษัท ฯ
ต้องการที่จะรักษาสภาพคล่อง จึงสละสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ในครั้งนั้น ซึ่ง FSL
ได้จองซื้อหุ้นเกินสิทธิของตนสาหรับหุ้นที่บริษัทฯ สละสิทธิในการจองซื้อ ในขณะที่ทางกลุ่ม SBI
ซึ่งมีความพร้อมด้านการเงินก็ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนที่มี
อยู่ใน SBITO รายการนี้เป็นรายการที่ต่อเนื่องกัน จึงได้เกิดการนาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาใน
วาระนี้ว่า การเข้าทารายการในครั้งนี้ คือ การที่ FSL จะนาหุ้นสามัญของ SBITO ที่ FSL ใช้สิทธิ
ในการจองเกินสิทธิ มาขายให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชาระค่าหุ้นสามัญของ SBITO ด้วยการ
นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นของ SBITO ที่ FSL ถืออยู่ (“Share Swap”)
ดังนั้น IFA จึงมองลักษณะของรายการว่า หุ้นสามัญของ SBITO ประมาณร้อยละ 13.85 นั้นถือ
เป็นสิทธิที่บริษัทฯ จะสามารถจองซื้อได้ อยู่แล้วตั้งแต่ต้น หากในการเพิ่มทุน และเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนของ SBITO ครั้งนั้น บริษัทฯ มีความพร้อมด้านการเงินก็จะสามารถใช้เงินสดในการจอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ตามสัดส่วนและก็จะไม่มีรายการนี้เกิดขึ้น บริษัทฯ ก็จะยังคงรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO อยู่ที่ร้อยละ 45 อย่างไรก็ดี ทาง IFA ได้แสดงความเห็นว่า กว่าจะ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
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ทาการก่อตั้ง SBITO ขึ้นมานั้น บริษัทฯ ได้มีการลงทุนทั้งในแง่การเงินและในแง่เวลา และ
ในขณะนี้ SBITO จะเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสที่จะได้ใช้ สิทธิในการซื้อหุ้น
ของ SBITO ร้อยละ 13.85 กลับคืนมา โดยการทา Share Swap กับหุ้นของบริษัทฯ ทาง IFA จึง
เห็นว่า รายการมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ในประมาณการที่ IFA ได้จัดทาขึ้นจึงได้ประมาณการ
ออกมาถึงความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม จากคาถามถึงความเป็นไปได้หรือไม่
ของข้อสมมติฐานต่าง ๆ นั้น เป็นประเด็นที่ทางผู้ร่วมก่อตั้งทั้งคู่ ทั้ง กลุ่ม SBI และบริษัทฯ ได้
พิจารณาผ่านมาแล้วก่อนการก่อตั้ง SBITO โดยสรุปในแง่ความเห็นของ IFA ที่ทางบริษัทฯ เข้า
ทารายการนั้น มีความเหมาะสมในการเข้าทารายการ และประเด็นที่สาคัญของรายการนี้อยู่ที่ว่า
มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคา 3.19 บาท สมเหตุสมผลกับ จานวนหุ้น ที่จะออกให้กับทาง FSL
เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ SBITO หรือไม่ ทั้งนี้ การอธิบายข้างต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจไป
ในทางเดียวกันก่อนที่จะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ว่า จานวนลูกค้าใหม่โดยเฉลี่ยต่อปีของ
บริษัทฯ มีกี่ราย คิดเป็นลูกค้าที่ Active กี่ราย และมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า ลูกค้าใหม่ดังกล่าวมีการ
ซื้อขายและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ เป็นร้อยละเท่าใด
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยเฉลี่ยต่อปี บริษัทฯ มีจานวนลูกค้าใหม่ประมาณ 10,000-15,000 คน
คิดเป็นอัตรา Active ที่ค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 50
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้
1) มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์จากฐานนักลงทุน 1,000,000 รายคิดเป็นจานวนเท่าไร และบริษัทฯ มี
ส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด
2) ส่วนการตลาดของ SBITO จะได้มาจากฐานนักลงทุนญี่ปุ่นบ้างหรือไม่
3) ทาไม SBITO ถือเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
4) บริษัท SBI Royal Securities Plc. (“SBIR‛) ที่ประเทศกัมพูชามีผลการดาเนินงานอย่างไร และ
เริ่มดาเนินการมาแล้วกี่ปี
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
1) มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง 20,000-50,000 ล้าน
บาทต่อวัน และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 5-6 ซึ่งเป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์รองจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(MBKET) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด (CIMB)
2) ปัจจุบันลูกค้าของกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่นได้ทาการซื้อขายหุ้นไทยโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์อื่น
ซึ่งภายหลังจากที่ SBITO เปิดดาเนินการแล้ว คาดว่าจะเปลี่ยนมาส่งคาสั่งซื้อขายผ่าน SBITO
แทน ขณะเดียวกัน ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างซบเซา ดังนั้น SBITO
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
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คงจะทาแผนการตลาดในการกระตุ้นให้นักลงทุนญี่ปุ่นหันมาสนใจตลาดหุ้น ในประเทศไทยมาก
ขึ้น
3) SBITO เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชี
4) SBIR เปิดดาเนินการมาแล้วมากว่า 2 ปี และเกรงว่า จะต้องใช้เวลานานในการอธิบาย จึงขอ
อนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดาเนินการลงมติและสรุปผลมตินี้ก่อน และให้นาเรื่อง SBIR ไป
ซักถามในภายหลัง
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้
1) การลงทุนใน SBITO ในครั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อเงินปันผล หรือมีส่วนร่วมในการบริหาร กาหนด
นโยบายหรือวิธีการดาเนินงาน และจะมีการ Share ลูกค้าจากบริษัทฯ ไปที่ SBITO หรือไม่ หรือ
จะมีการ Share ที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทฯ ไปที่ SBITO หรือไม่
2) กรณีนักลงทุนไทยสนใจที่จะไปซื้อขายหุ้นที่ตลาดญี่ปุ่นได้หรือไม่ และกรณีต้องการบทวิเคราะห์
ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น จะมีบทวิเคราะห์ที่แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือไม่
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
1) การลงทุนในครั้งนี้เป็นลักษณะการร่วมทุน มีการส่งกรรมการจากบริษัทฯ ไปดารงตาแหน่งใน
SBITO โดยการบริหารงานจะมีการกาหนด Chinese Wall ระหว่ างบริษัทฯ และ SBITO
เนื่ องจากเป็ น บริษัท หลั กทรั พ ย์ เหมือนกั น และไม่มีก ารส่งลู ก ค้าไปให้ SBITO ทาง SBITO
จะต้องทาการตลาดของตนเอง เว้นแต่ หากมีกิจกรรมใดที่ร่วมมือกันได้และเป็นประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน เช่น การทา Co-branding Research เพื่อลดต้นทุนของทั้งสองฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้
SBITO จะไม่มีที่ปรึกษาการลงทุนในเชิงที่ให้คาแนะนาแก่ลูกค้าเหมือนบริษัทฯ SBITO จะมีแค่
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนกลางเท่านั้นจึงไม่มีการโอนย้ายพนักงานจากบริ ษัทฯ ไปยัง SBITO
สาหรับการกาหนดนโยบายหรือแผนงานต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการจากบริษัท ฯ เข้าไปอยู่ใน
คณะกรรมการ SBITO ทั้งนี้ ผู้บริหารของ SBITO ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นจะต้องนาเสนอแผนงานต่อ
คณะกรรมการ SBITO ก่อน และท้ายที่สุด หาก SBITO มีการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ก็
จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล
2) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการให้บริการซื้อขายในตลาดต่างประเทศมากกว่า 30 ตลาด ใน 25 ประเทศ
ซึ่งตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งตลาดต่างประเทศ สาหรับบทวิเคราะห์ ปกติบริษัทฯ ทาการแปลเป็น
ภาษาไทยแค่บทวิเคราะห์ในบางตลาดฯ ส่วนบทวิเคราะห์ที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย บริษัทฯ จะ
ใช้บทวิเคราะห์จาก Partner ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ ในการจัดหาบทวิเคราะห์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ และนามาแปลเป็นสรุปให้แก่นักลงทุน
คุณ สุพ จน์ เอื้อชัย เลิ ศกุ ล ผู้ ถือหุ้น ได้ กล่ าวชื่น ชมคณะผู้บ ริห ารว่า เห็น ด้วยกับ การลงทุ น ร่ วมกั บ
Partner ญี่ปุ่น เนื่องจากตลาดหุ้นของประเทศญี่ปุ่นใหญ่กว่าตลาดหุ้นของประเทศไทยมาก และคาด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
้ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558
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ว่า จะมีนักลงทุน ต่างชาติซึ่งต้องการที่จะมาลงทุ นในต่างประเทศอย่างประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
อยากขอให้ช่วย Share สิ่งที่เป็นประโยชน์จากการร่วมทุนว่ามีอะไรบ้าง
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดอันเป็นกลยุทธ์ทางการค้าของกลุ่ม
SBI ได้ แต่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานจากกลุ่ม SBI ในการส่งบุคลากรที่สาคัญ คือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของ SBITO ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์
ออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้บริหารจากญี่ปุ่นที่เข้ามามีบทบาทสาคัญตั้งแต่การ
วางระบบซื้อขายและระบบ Back Office ต่าง ๆ การออกแบบ Function ต่าง ๆ บนระบบซื้อขาย
การออกแบบเว็บไซต์ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริการด้วยตนเองได้ และยังมีบริษัทการตลาดส่งตรง
จากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คาแนะนาในการทาการตลาดในลักษณะ Digital ให้ได้ผลอีก
ด้วย
CEO สอบถามที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่ อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL
จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยบริษัท
ฯ จะชาระค่าตอบแทน ด้วยหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท การเข้าซื้อหุ้น
ดังกล่าวถือเป็นการเข้าทารายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี้จานวน 2 ท่าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด และพลตารวจโทวิสนุ ปราสาททอง
โอสถ ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ CEO ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จานวน
1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยบริษัทฯ จะ
ชาระค่าตอบแทน ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท ซึ่งถือเป็นการเข้าทา
รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
214,370,239 เสียง
99.98

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
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วาระที่ 3

ไม่เห็นด้วย
47,900 เสียง
0.02
งดออกเสียง
- เสียง
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยการตั ด หุ้ น สามั ญ ที่ ยั ง มิ ไ ด้
ออกจาหน่าย
CEO ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ ได้ด าเนิ น การจ่ า ยหุ้ น ปั น ผลให้ กั บ ผู้ ถื อหุ้ น และ
ภายหลังการจ่ายหุ้นปันผลยังคงมีหุ้นเหลืออยู่จานวน 781 หุ้น และเนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย นดั ง ที่ จ ะกล่ า วต่ อ ไปในวาระที่ 5 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 136 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับข้อกาหนดใน
การเพิ่มทุน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้น จดทะเบีย นที่ยังมิได้ออกจาหน่าย
จานวน 781 หุ้น เป็น ทุน จดทะเบี ยนใหม่จ านวน 880,088,051.20 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้ นสามัญ
จานวน 550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท)
CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
CEO จึ งได้เสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาและอนุ มัติก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จากทุ น จด
ทะเบียนเดิมจานวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย จานวน
781 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 880,088,051.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงคะแนน
มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีกจานวน 427 หุ้น
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย จานวน 781 หุ้น
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 880,088,051.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 550,055,032
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
356,996,027 เสียง
100.00
เสียง
-

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
้ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558

หน้าที่ 12 / 21

งดออกเสียง
วาระที่ 4

-

เสียง

-

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
CEO ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย จานวน 781 หุ้น ดังกล่าวในวาระที่ 3 ข้างต้นแล้วนั้น CEO
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน 880,088,051.20

บาท

แบ่งออกเป็น

550,055,032

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

1.60

บาท

550,055,032

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

หุ้น

(แปดร้ อ ยแปดสิ บ ล้ า นแปด
หมื่นแปดพั นห้ าสิ บ เอ็ดบาท
ยี่สิบสตางค์)
(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นห้า
พันสามสิบสองหุ้น)
(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)
(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นห้า
พันสามสิบสองหุ้น)
(-)

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
356,996,027 เสียง
100.00
เสียง
เสียง
-
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
CEO ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นการชาระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้น
สามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จาก FSL ตามวาระ
ข้างต้น CEO จึงเสนอให้ที่ ประชุม พิจ ารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นแบบ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคา
หุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดในแบบรายงาน
เพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้
1) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่ม ทุนเป็นอัตราเท่าไร และหลังจาก
การเพิ่มทุนเป็นอัตราเท่าไร
2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยเรื่องกระแสเงินสดของบริษัทฯ หรือไม่
3) รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ มี การเปลี่ยนแปลงจาก 996.06 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เหลือ 429.10 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 การลดลง
มีสาเหตุจากอะไร
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.28 เท่า และ
ภายหลังการเพิ่มทุนจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.22 เท่า
2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อเป็นการชาระค่าตอบแทนให้กับ FSL ในการเข้าซื้อหุ้น
สามัญของ SBITO จาก FSL โดยบริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสด จึงสามารถรักษาสภาพคล่องของ
บริษัทฯ ไว้และสามารถนาเงินสดที่มีอยู่ไปใช้ในการดาเนินธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ เพิ่งได้รับการจัดอันดับ เครติดภายในประเทศระยะยาว (National Long-term
Rating) ที่ ‘BBB+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และให้อันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะสั้นที่ ‘F2(tha)’ โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะ
ยาวได้
3) เมื่อต้นปี 2558 บริษัทฯ มีการนาเงินสดไปซื้อหน่วยลงทุน (Unit Trust) ซึ่งได้ทาการบันทึกบัญชี
อยู่ภายใต้รายการเงินลงทุน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มียอดเท่ากับ 442.15 ล้านบาท
จาก 14.61 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
้ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558

หน้าที่ 14 / 21

CEO ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ครั้งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จานวน 2 ท่าน
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด และพลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ทั้งนี้ วาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน
แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นการชาระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ
SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จาก FSL โดยบริษัทฯ จะออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
214,418,428 เสียง
100.00
เสียง
เสียง
-

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
CEO ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ จ ะเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จ านวน
50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60
บาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจานวน 880,088,051.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 581,403,025 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท)
เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นของ SBITO จาก FSL ตามรายละเอียดในวาระที่ 2
CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ณ
วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
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เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จานวน 2 ท่าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
และพลตารวจโทวิ ส นุ ปราสาททองโอสถ ทั้งนี้ วาระนี้ จ ะต้องได้รั บ การอนุ มัติ โดยผู้ ถื อหุ้น ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือ
หุ้นออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ ใหม่ เ พื่ อ เสนอขายต่ อ ผู้ ล งทุ น แบบเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) จากทุนจดทะเบียน
ปัจจุบันจานวน 880,088,051.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจานวน 5581,403,025 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นของ
SBITO จาก FSL ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
214,418,428 เสียง
100.00
เสียง
เสียง
-

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
CEO ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จากการที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จ านวน
50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60
บาท) ดังกล่าวในวาระที่ 6 ข้ างต้น CEO จึ งเสนอให้ ที่ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน 930,244,840
แบ่งออกเป็น

581,403,025

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

1.60

บาท (เก้ า ร้ อ ยสามสิ บ ล้ า นสองแสนสี่
หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาท)
หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสาม
พันยี่สิบห้าหุ้น)
บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)

581,403,025

หุ้น
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หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

หุ้น

พันยี่สิบห้าหุ้น)
(-)

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่
8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จานวน 2 ท่าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด และพล
ตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
214,418,428 เสียง
100.00
เสียง
เสียง
-

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
CEO แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจานวน
50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60
บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเป็นการชาระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก
FSL จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท
จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ ให้กับผู้ลงทุน
แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท)
โดยจัดสรรให้แก่ FSL ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท
ตามวาระที่ 2 ตามรายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามั ญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจากัดตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้น
ของบริ ษัท ฯ ที่ ท าการซื้ อขายอยู่ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ย้ อนหลังสิ บ ห้ าวัน ท าการ
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ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อขออนุมัติให้
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทาการซื้อขายอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้
เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุน คือช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เท่ากับ 3.19 บาท
(ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
จากรายละเอียดข้างต้น CEO จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมั ติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จานวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) และมอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์
และ/หรือนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ระยะเวลาการ
เสนอขาย การชาระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจั ดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต
เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และมี อานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้
1) การบันทึกบัญชีของการลงทุนใน SBITO ของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากผลการดาเนินงาน
ที่ขาดทุนของ SBITO อย่างไร ภายหลังจากที่ได้ทาการซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL
2) บริษัทฯ ได้มีการร่วมกาหนดนโยบายเงินปันผล (Dividend Policy) ใน SBITO หรือไม่ ถ้ามี
กาหนดเป็นอัตราเงินปันผลไว้ที่เท่าใด
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
1) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทาการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน SBITO ตั้งแต่เริ่มลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งผลกระทบ
ต่องบการเงิน รวมของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของ SBITO อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
มองว่า การลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนทางยุทธศาสตร์ มิใช่เป็นการลงทุนที่หวังเพียงผลกาไร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน
้ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558

หน้าที่ 18 / 21

ในระยะสั้น เพราะ SBITO ต้องใช้เวลาในการสร้างส่วนแบ่งการตลาด การทาการตลาดและการ
สร้างฐานนักลงทุน จึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บ้าง
2) ไม่มีการกาหนดเป็นนโยบายเงินปันผล แต่จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
SBITO ในแต่ละปี
CEO แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใด
สอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ลงทุน
แบบเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นี้ จานวน 2 ท่าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด และพลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ ผู้ ล งทุ น แบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวนไม่เกิน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60
บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท เพื่อเป็นการชาระ
ค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จานวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท และมอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ และ/หรือนาง
พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ มีอานาจดาเนินการตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
214,418,428 เสียง
100.00
เสียง
เสียง
-

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ
- ไม่มีCEO แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่
ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
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คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในที่ประชุม ว่า ขอให้เปิดเผยแผนงานของ SBITO ที่
จะทาให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.39 ในปีแรกเป็นร้อยละ 4.24 ในสิ้นปีที่ 5 ซึ่งขอให้
เปิดเผยในส่วนที่พอจะเปิดเผยได้และไม่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
CEO ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายมาขอความเห็นเกี่ยวกับการตอบคาถาม และ CEO จึงได้แจ้งต่อที่
ประชุ ม ว่ า ในส่ วนนโยบายการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของ SBITO นั้ น ขอให้ คุณ วราห์ สุ จ ริ ตกุ ล ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการของ SBITO เป็นผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของ
SBITO แทน
คุณวราห์ สุจริตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมนี้เป็นที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะตอบเรื่องของ SBITO ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้
1) ยังไม่ได้มีการตอบข้อซักถามเรื่อง SBIR ว่า มีผลการดาเนินงานเป็นกาไรหรือไม่
2) ถ้าต้องการลงทุนในหุ้นประเทศกัมพูชาต้องเปิดบัญชีผ่านใคร SBITO มีบริการนี้หรือไม่ เพราะมี
การคิดอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ถูกกว่าบริษัทฯ
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
1) ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งในแง่กฎระเบียบในการพิจารณา
บริ ษั ท เพื่ อ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข องประเทศกั ม พู ช า ความพร้ อมในการน า
มาตรฐานบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับมาใช้สาหรับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศกัมพูชา และความพร้อมของผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเดิม การพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนเป็นอุปสรรค
สาหรับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา เพราะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการนาบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี SBIR ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้เข้าไป
ลงทุ น ร่ วมกั บ กลุ่ ม SBI ประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ งเป็ น กลุ่ มเดี ย วกั บ ที่ ร่ วมทุ น ใน SBITO และ Royal
Group ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นที่มีธุรกิจหลากหลาย โดย SBIR ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินและอยู่ระหว่างการให้บริการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับ
บัญชี จึงส่งผลให้ล่าช้าในการนาเข้าจดทะเบียนในปีนี้ไม่ทัน และคาดว่า จะสามารถเข้าจด
ทะเบียนได้ในปีหน้าแทน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ SBIR ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้น
IPOs: Phnom Penh Special Economic Zone ซึ่งเป็นบริษัทนิคมอุตสาหกรรมที่ทางนักลงทุน
ในประเทศกัมพูชาและประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกันพัฒนา อยู่ระหว่างการทา Road Show โดย
บริษัทฯ ได้มีส่วนสนับสนุนในการทา Road Show ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน และได้รับผลตอบ
รับจากนักลงทุนสถาบันบางแห่งเป็นอย่างดี ดังนั้น ผลประกอบการของ SBIR ในปีนี้จะมาจาก
รายได้ในส่วนงานวาณิชธนกิจเป็นหลักทั้งจาก IPOs ที่กล่าวมาข้างต้นและการทา M&A ซึ่ง
ประเทศกัมพูชาถือเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่ต้องการนักลงทุนและเงินทุน
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2) ถ้าต้องการลงทุนในหุ้นประเทศกัมพูชาสามารถเปิดบัญชีผ่านบริษัทฯ ได้โดยตรง ซึ่งการเปิด
บั ญ ชี ครั้ งเดี ย วจะสามารถซื้ อขายหุ้ น ต่างประเทศได้ถึ ง มากกว่ า 30 ตลาด ใน 25 ประเทศ
ปัจจุบัน SBITO ยังไม่มีการให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ มีเพียงแต่การซื้อขายหุ้นเท่านั้น
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุมว่า เนื่องจาก SBITO เพิ่งเริ่มต้นดาเนินธุรกิจ
และยังต้องขยายธุรกิจอีกมาก ส่งผลให้อาจจะต้องมีการเพิ่มทุนอีกครั้ง และหากบริษัทฯ ต้องการที่
จะรักษาสภาพคล่องอีกครั้ง บริษัทฯ จะใช้วิ ธีการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงอีกหรือไม่ บริษัทฯ ได้มี
การวิเคราะห์เรื่องของความพอเพียงของเงินทุนใน SBITO ไว้อย่างไร
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ของ SBITO คาดว่าน่าจะเพียงพอไปอีกสักระยะ
ในช่วง 1-2 ปี ซึ่งหาก SBITO จะดาเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัทฯ
ก็จะพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้ง
CEO สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม จึงได้ขอเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมใน
ครั้งนี้
พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าประชุมในครั้งนี้ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากท่านเช่นนี้ตลอดไป
ปิดประชุม เวลา 15.34 น.

ลงชื่อ

ประธานทีป่ ระชุม
(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)
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