รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ของ
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
วันที่และเวลา

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.05 น.

สถานที่ประชุม ห้อง 1A – 1B ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพ
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จนู ทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เริ่มการประชุม
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีป่ ระธานฯ ทีป่ ระชุม (ประธานฯ) ได้แจ้งทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ว่า จากการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีผถู้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 1,920 ราย ขณะนี้มผี ถู้ อื หุน้ มาประชุม
ด้วยตนเอง จานวน 16 ราย และผู้รบั มอบฉันทะ จานวน 30 ราย รวมทัง้ สิน 46 ราย นับจานวนหุ้นได้ 398,959,936 หุ้น ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 67.07222 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วของบริษทั ฯ จานวน 581,403,025 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ แล้ว จึงได้เปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
พิธกี ร ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษทั ฯ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล ดังนี้
กรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายช่วงชัย นะวงศ์
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
5. นางพรพริง้ สุขสันติสวุ รรณ
6. นายสม พิศาลโสภณ
7. พลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
8. นายไพบูลย์ ศิรภิ าณุเสถียร
9. นายกิตติศกั ดิ ์ เบญจฤทธ์
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางวิมล หล่อวิจติ ร
2. นางจารีรตั น์ เฟื่องฟูสกุล
3. นายประพันธ์ ฐิตภิ ูมเิ ดชา
4. นางสาวสุพตั รา พัฒนกิจการุณ
5. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์
6. นางสาวกนกพร ขาสอางค์
7. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ
8. นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ผู้ ช่ ว ย กรรม การ ผู้ จ ั ด ก ารฝ่ า ยก า กั บ ดู แ ลกา รปฏิ บ ั ติ ง า นและ
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ และพิธกี ร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยวางแผนเชิงกลยุทธ์และเลขานุการบริษทั ฯ
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยสานักกรรมการ
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่น
1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ
์ ชย์
2. นางสาวสมพร มโนดารงธรรม
3. นางสาววิทติ า ศุภวัฒน์

ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย จากบริษทั อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย จากบริษทั อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบนับคะแนน

ซึง่ ทุกท่านได้อยู่ในทีป่ ระชุมฯ และพร้อมทีจ่ ะชีแ้ จงข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ พิธกี รได้กล่าวแนะนา คุณสุนิสา โสมาภา อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับ
ตัวแทนทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ซึง่ ไม่มผี หู้ นุ้ รายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ในการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ และการปฏิบ ัตติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่า
เทียมกัน คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date เพื่อกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผ้ถอื หุ้ น ในวันที่
9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละ

1.

บริษทั ฟินนั ซ่า จากัด (มหาชน)

170,269,978

29.29

2.

ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)

129,580,453

22.29

3.

นางสาวชยุดา เจียรวนนท์

33,691,611

5.79

4.

นายชวัล เจียรวนนท์

33,691,611

5.79

5.

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

18,491,037

3.18

6.

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

15,418,599

2.65

7.

นางสุพร วัธนเวคิน

15,071,944

2.59

8.

นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี

8,239,699

1.42

9.

นายไพทูรย์ มานะศิลป์

7,282,021

1.25

10.

นางเกศรา มานะศิลป์

6,034,834

1.04

11.

ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ

143,631,238

24.70

รวม

581,403,025

100.00

ก่อนเข้าสูก่ ารพิจารณาวาระการประชุม พิธกี รได้ชแ้ี จงรายละเอียดและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียง เท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่
และหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะโดยให้นบั หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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3. ผูถ้ ือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ / บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามทีป่ ระชุมว่าผูถ้ อื
หุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทาเครื่องหมายยืนยัน การ
ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้ าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
พร้อมทัง้ เก็บบัตรยืน ยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถอื หุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทาเครื่องหมายยืนยันการ
ลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทีเ่ ห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทัง้ หมดเมื่อเสร็จสิน้ การประชุม
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษทั จะดาเนินการ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้
5. ในการนับคะแนน บริษทั ฯ จะใช้วธิ หี กั คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึง
การลงคะแนนเสียงทีผ่ ถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
6. จานวนผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผถู้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิม่ เติม
7. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิน้ สุดขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนทัง้ หมดกับเจ้าหน้าทีท่ บ่ี ริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม
8. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบภายหลังจากเสร็จ
สิน้ การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ / บุคคลทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากประธานฯ อาจจะขอให้ท่ปี ระชุมดาเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่ อไปก่อนเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ป ระชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อ ประธานฯ /
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทัง้ สถานะว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะด้วย
เมื่อพิธกี รชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถาม
เกีย่ วกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงทีไ่ ด้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มขี อ้ ซักถามใดๆ ประธานฯ จึง
มอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (“CEO”) เป็ นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีไ่ ด้จดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมฯ เป็ นการล่วงหน้าและชีแ้ จงวัตถุประสงค์ รวมถึงเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติในแต่ละ
วาระให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบ ดังนี้
ก่อนเริม่ เข้าสูว่ าระการประชุม CEO ได้รายงานเกีย่ วกับเหตุการณ์สาคัญของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559 ทีผ่ ่านมา ดังนี้
1. บริษทั ฯได้รบั การทบทวนจัดอับดับเครดิตองค์กรจากบริษทั ฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating) เป็ น
BBB+ (tha) ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2
2. วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาบริการออนไลน์ใหม่คอื FSS iSmart เป็ น Mobile Application เพื่อให้
ลูกค้าใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนทีม่ ี Function เด่นทีส่ ุด อาทิ Research, Breaking News, Stock
Scanner, Fundamental, Chart ต่างๆ และมีการแจ้ง Alert ทีท่ าให้นกั ลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุน
3. วันที่ 24 มกราคม 2560 ลงนามในข้อตกลงร่วมพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ กับบริษัทหลักทรัพย์
Kiwoom จากัด ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยในข้อตกลงดังกล่าวบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) จะได้รบั ระบบ
ซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และ ล้าสมัยที่สุดในเกาหลีใต้ มาต่ อยอด
พัฒนาการซือ้ ขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Home Trading System-HTS) และบนโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Trading SystemMTS)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจาปี 2559
CEO กล่าวว่า บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2559 โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริงตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
ลาดับที่ 1 ทีไ่ ด้สง่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
CEO สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุ้นท่ านใดซักถาม จึงขอให้ท่ี
ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 และขอให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนน
เสียงสาหรับการอนุมตั จิ ะต้องเป็ นเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียง
เป็ นฐานในการนับคะแนน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

391,733,868 เสียง
- เสียง
- เสียง

100.00
-

โดยในระหว่างประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 3 ราย รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงจานวน 49 ราย
มติ ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2559

CEO ได้แจ้งว่า ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ ปรากฎในรายงาน
ประจาปี 2559 ของบริษทั ฯ ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2 ซึง่ คณะกรรมกรบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ
โดยสรุปผลการดาเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งการตลาด ร้อยละ 5.61 เป็ นอันดับที่ 3 ในของบริษทั ฯ ใน
ธุรกิจหลักทรัพย์ทงั ้ หมด สัดส่วนลูกค้าแบ่งเป็ นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 78 และเป็ นลูกค้าสถาบัน ร้อยละ 22 ณ สิ้นปี 2559
บริษทั ฯ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทงั ้ หมด 63,309 บัญชี ซึง่ เป็ นบัญชีทม่ี กี ารเคลื่อนไหว 23,423 บัญชี คิดเป็ นร้อยละ 37
สาหรับธุรกิจวาณิชธนกิจ ในปี 2559 บริษทั ฯ เป็ นทีป่ รึกษาและเข้าร่วมการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญต่อประชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) จานวน 16 หลักทรัพย์ โดยทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหุน้ สามัญ
จานวน 5 บริษทั และเป็ นผูร้ ่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุน้ สามัญจานวน 11 บริษทั
ส่วนธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (DW) บริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants ในปี 2559
ในลักษณะเสนอขายผ่านระบบซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) โดยบริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทัง้ หมดเป็ น
จานวน 105 รุ่น
ผลการดาเนินงานในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้ทงั ้ หมด 1,856 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 จากปี 2558 โดยมี
กาไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 231 ล้านบาท ในส่วนฐานะทางเงินของบริษทั ฯ นัน้ มีสนิ ทรัพย์รวม 6,541 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 4,010
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 63 มีหนี้สนิ รวม 4,039 ล้านบาท หรือคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 143 และส่วนของผูถ้ อื หุน้ 2,502 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของหนี้สินเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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ของ 3 วันทาการสุดท้าย CEO สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม และ
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
มติ ที่ประชุม

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ง บดุล และบัญ ชี ก าไรขาดทุ น ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจ าปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2559
CEO ได้เสนองบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทีไ่ ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี 2559
CEO สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ใู้ ดซักถาม CEO จึงได้เสนอให้ท่ี
ประชุมฯ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
ขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั จิ ะต้องเป็ นเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 3

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
มติ ที่ประชุม

391,733,868 เสียง
- เสียง
- เสียง

100.00
-

อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการ
ดาเนิ นงานปี 2559
CEO ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจัดสรรเงินกาไรประจาปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ (2) บริษทั ฯ ไม่มยี อดขาดทุนสะสม (3) บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผล (4) การลงทุน
ในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต โดยกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิท่เี หลือหลังจากหักเงิน
สารองต่างๆ ทุกประเภททีบ่ ริษทั ฯได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั แผนการลงทุน ความ
จาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีกาไร
สุทธิสาหรับปี เท่ากับ 231,343,311 บาท
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯ พิจารณาอนุ มตั จิ ดั สรรกาไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2559 ส่วนหนึ่ง เป็ น (1) ทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื
หุ้น ของบริษัท ฯ ที่มีร ายชื่อ ปรากฏในสมุ ด ทะเบีย นผู้ ถือ หุ้น ณ วัน ที่ 9 มีน าคม 2560 ซึ่ง เป็ น วัน ที่ค ณะกรรมการบริษัท ฯ
กาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิรั์ บเงินปนั ผล (Record Date) ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน
ทัง้ สิ้น 75,582,393.25 บาท แม้ว่ า การจ่ า ยเงิน ป นั ผลครัง้ นี้ จ ะไม่ เ ป็ น ไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิน ป นั ผลของบริษัท ฯ แต่

วาระที่ 4

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมแล้ว เห็นควรให้สารองเงินสดไว้เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานของ
บริษทั ฯ ในอนาคต
CEO สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม CEO
จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั จิ ดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 เพื่อเป็ น (1) ทุนสารองตามกฎหมาย จานวน
13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มรี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันทีค่ ณะกรรมการบริษทัฯ กาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่จะมีสทิ ธิรั์ บเงินปนั ผล (Record
Date) ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 75,582,393.25 บาท และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่
22 พฤษภาคม 2560 และขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสาหรับอนุ มตั จิ ะต้องเป็ น เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ซึงผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

391,733,868 เสียง
- เสียง
- เสียง

100.00
-

มติ ที่ประชุม
อนุ ม ัติ จ ัด สรรก าไรจากผลการด าเนิ น งานปี 2559 เพื่ อ เป็ น (1) ทุ น ส ารองตามกฎหมาย จ านวน
13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ ที่มรี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9
มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการบริษทัฯ กาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิร์ บั เงินปนั ผล (Record
Date) ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 75,582,393.25 บาท ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอ
วาระที่ 5

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
CEO กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 18 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ซึง่ ปี 2560 มีกรรมการทีจ่ ะครบวาระออกจากตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
2. นายกิตติศกั ดิ ์ เบญจฤทธิ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสม พิศาลโสภณ
กรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มผี ถู้ อื
หุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการผูท้ จ่ี ะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการเดิมจานวน 2 ท่าน
ได้แก่ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ และนายกิตติศกั ดิ ์ เบญจฤทธิ ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เห็นว่า เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึง
มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี าร
แก้ไ ขเพิ่ม เติม ) ตลอดจนประกาศที่เ กี่ย วข้อ ง และกรรมการอิสระมีคุ ณสมบัติต ามนิ ย ามกรรมการอิสระตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน กอปรกับกรรมการทัง้ 2 ท่าน ได้ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งหน้าทีฐ่ านะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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แต่อย่างไรก็ดี ด้วยนายสม พิศาลโสภณ ติดภารกิจหลายประการ จึงขอพ้นตาแหน่ งตามวาระ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและนาเสนอ นายจือ้ เซิง้ สวี่ ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ประสบการณ์ มีความเชีย่ วชาญในด้านการเศรษฐกิจ
และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีความตัง้ ใจในการเข้า
ร่วมบริหารบริษทั ฯ เพื่อเป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ คือ นายสม พิศาลโสภณ คณะกรรมการบริษัท ฯ
ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ และนายกิตติศกั ดิ ์
เบญจฤทธิ ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอการแต่งตัง้ นายจือ้ เซิง้ สวี่
เข้าเป็ นกรรมการแทนนายสม พิศาลโสภณ ทีพ่ น้ ตาแหน่งตามวาระ จึงเสนอให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
ทัง้ นี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ / กรรมการชุดย่อยในปี ทผ่ี ่านมมา ข้อมูลการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ข้อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทัง้ ข้อมูลความสัมพันธ์ ของผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อ ปรากฏตามหนังสือ
เชิญประชุมฯ หน้า 31 – 35
CEO ได้สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ ที่
ประชุมฯ พิจารณาอนุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาะกลับมาเป็ นกรรมการบริษั ทฯ อีกวาระหนึ่งเป็ นรายบุคคล และ
ขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับเท่ากับจานวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ เป็ น
ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
ร้อ ยละของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
391,733,868 เสียง
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
มติ ที่ประชุม
อนุมตั ใิ ห้นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กลับเข้าเป็ นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
2. นายกิ ตติ ศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

100.00
-

ร้อ ยละของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
391,751,751 เสียง
99.99997
ไม่เห็นด้วย
117 เสียง
0.00003
งดออกเสียง
- เสียง
โดยในระหว่างประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงจานวน 50 ราย
มติ ที่ประชุม

อนุมตั ใิ ห้นายกิตติศกั ดิ ์ เบญจฤทธิ ์ กลับเข้าเป็ นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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3. นาย จือ้ เซิ้ ง สวี่

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
391,751,868 เสียง
- เสียง
- เสียง

100.00
-

มติ ที่ประชุม อนุมตั ใิ ห้นายจือ้ เซิง้ สวี่ เป็ นกรรมการ
พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560
CEO กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ ได้ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึง่ มีขนาดและลักษณะธุรกิจทีใ่ กล้เคียง
กันแล้ว มีความเห็นว่า ให้ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 มีจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 12.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าเบีย้ ประชุม ให้จ่ายค่าเบีย้ ประชุมตามตาแหน่งในอัตราคงเดิม เหมือนปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้

วาระที่ 6

เบี้ยประชุม

ประจาปี 2560

ประจาปี 2559

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ

50,000 บาท/ ครัง้
30,000 บาท/ ครัง้
20,000 บาท/ คน/ ครัง้

50,000 บาท/ ครัง้
30,000 บาท/ ครัง้
20,000 บาท/ คน/ ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

40,000 บาท/ ครัง้
20,000 บาท/ คน/ ครัง้

40,000 บาท/ ครัง้
20,000 บาท/ คน/ ครัง้

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสาหรับรอบเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ให้จ่ายโบนัสกรรมการจานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาแบ่งจ่าย
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวนไม่เกิน 8 ล้านบาท
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2. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ -ไม่ม-ี
CEO สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม CEO จึงได้
เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอไป
ข้างต้น และขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน ซึง่ จะต้องได้รบั อนุมตั ิไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุม โดยนับผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้วย และผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
388,026,254 เสียง
99.99485
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
20,000 เสียง
0.00515
ในวาระนี้ได้หกั คะแนนเสียงของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย จานวน 2 ราย คือ (1) พลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ จานวน
3,655,614 เสียง (2) นายช่วงชัย นะวงศ์ จานวน 50,000 เสียง
มติ ที่ประชุม

อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี สาหรับปี 2560
CEO กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษทั สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั ฯ และมีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลเป็ น
ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ ่าสอบบัญชี ดังนี้
1.แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ได้แก่ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
(3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4172 โดยผูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์และ/หรือไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
โดยมีค่าตอบแทนสาหรับการสอบบัญชีประจาปี 2560 ดังนี้
วาระที่ 7

ค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย
ค่าบริการการอื่น

ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)
1,560,000 บาท
400,000 บาท
ไม่มี

ปี 2559
(ปี ที่ผา่ นมา)
1,350,000 บาท
370,000 บาท
ไม่มี

CEO สอบถามทีป่ ระชุมฯ ว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม CEO จึงได้
เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคน
ใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ได้แก่ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
(3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4172 สาหรับปี 2560 โยมีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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2560 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,560,000 บาท และขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั จิ ะต้องเป็น
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ซึง่ ผูถ้ อื
หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

391,751,868 เสียง
- เสียง
- เสียง

100.00
-

มติ ที่ประชุม
อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคน
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ได้แก่ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
(3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4172 สาหรับปี 2560 โยมีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี
2560 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,560,000 บาท
พิ จารณาและอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้
CEO กล่าวว่าเพื่อเป็ นการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั ฯ และเพื่อชาระหนี้เดิมของ
บริษทั ฯ จึงเสนอขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ จานวนเงินต้นรวมไม่เกิน
1,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
: เพื่อใช้เพิม่ สภาพคล่อง และ/หรือใช้ชาระหนี้ และ/หรือใช้เพื่อเป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการ
ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ
ประเภท
: หุน้ กูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด ซึง่ อาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือ
คืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มปี ระกัน มีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกหุน้ กู้
วงเงิน
: มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ย่ี งั ไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กาหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราทีเ่ ทียบเท่า
อัตราดอกเบีย้
: ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั ้ ๆ
อายุของหุน้ กู้
: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอขายในวงจากัด และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่ผลู้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ทงั ้ หมดหรือบางส่วนซึง่ อาจแบ่งเป็ นการ
เสนอขายในครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ก็ได้
การไถ่ถอนก่อนกาหนด
: ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีสทิ ธิ หรืออาจไม่มสี ทิ ธิขอให้บริษทั ฯ ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนระยะเวลาไถ่ถอน บริษทั ฯ
อาจมีหรืออาจไม่มสี ทิ ธิทาการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของ
หุน้ กูท้ อ่ี อกในแต่ละครัง้

วาระที่ 8

ตลอดจนอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ มีอ านาจในการด าเนิ น การต่ า ง ๆ เพื่อ ประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุด ของ
บริษทั ฯ และ ผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกีย่ วกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้และมอบหมาย
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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อานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอานาจในการกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ตลอดจนดาเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
CEO สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม จึงเสนอให้ท่ี
ประชุ ม ฯ พิจ ารณาและอนุ ม ัติก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้แ ละมอบหมายอ านาจให้ค ณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายมีอานาจในการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ตลอดจน
ดาเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ และขอให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน โดยคะแนนเสียงสาหรับ
การอนุมตั จิ ะต้องไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ี
งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้วย ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

391,741,868 เสียง
10,000 เสียง
- เสียง

99.99745
0.00255
-

มติ ที่ประชุม
อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ละมอบหมายอานาจให้คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ มอบหมายมีอานาจในการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อข้ อเสนอแนะ หรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมี ซกั ถาม
และข้ อเสนอแนะ จานวน 1 ท่าน ดังนี ้
1. คุณสุนิสา โสมาภา ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นในบริ ษัทฯ จานวน 117 เสียง
คาถาม ขอเรี ยนถามว่า ควรจะหรื อไม่ ที่จะมีการสรุ ปการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน ในแต่วาระการประชุม เพราะ
เท่าที่เห็นคือ ถ้ าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีแค่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียงที่หน้ าจอโปรเจ็คเตอร์ แต่จะขานเฉพาะที่มีการ
เปลีย่ นแปลง จึงอยากฝากประเด็นนี ้ในการประชุมครัง้ หน้ า
คาตอบ ขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะ ทางบริ ษัทฯจะนาไปปรับปรุงแก้ ไข
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ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุมฯ และอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ในทุกวาระการประชุมด้ วยดี และกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เวลา 14.57 น.

ลงชื่อ _____________________________ ประธานกรรมการ
( นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ )
และประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ ______________________________ เลขานุการบริษทั ฯ
( นางสาว ภัทรา กาญจนประภาศ )
และผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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