วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
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ตามแนบ
ในปกหลั45ง

ปกหลัง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

เรียน

ผู้ถือหุ้น บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
2. รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM)
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ
4. ข้ อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อประจําปี 2561
5. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
8. ข้ อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้ าประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
10. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
11. เคล็ด (ไม่) ลับ เตรี ยมตัวเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จํ ากัด
(มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “FSS”) ได้ มีมติอนุมตั ิการเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง แพลทินัม ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน กรุ งเทพฯ ตัง้ อยู่เลขที่ 1
อาคารฟอร์ จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมหนังสือเชิ ญ
ประชุมฉบับนี ้ บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
คะแนนเสียงสําหรับการอนุ มัติ มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ สรุ ปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลําดับที่ 2 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2560 แล้ ว เห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานเป็ นที่นา่ พอใจและรายงานประจําปี 2560 ของบริ ษัทฯ
มีข้อมูลถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 40 ซึ่ง
กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดทํางบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และสํานักงาน
อีวาย ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่
ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2 (หน้ าที่ 32 - 93) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยสรุปสาระสําคัญเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาได้ ดงั นี ้
รายการตามงบการเงินรวม

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม
2560

2559

สินทรัพย์รวม

5,953

6,541

หนี ้สินรวม

3,357

4,039

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2,596

2,502

รายได้ รวม

1,655

1,856

กําไรสุทธิ – ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

177

231

กําไรต่อหุ้น – ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (บาท/ หุ้น)

0.30

0.40
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุ มัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติก ารจั ดสรรกําไรเป็ นทุ น สํารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
43 กําหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ มี กํา ไรจากผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษัท ฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นเงินจํานวนทังสิ
้ ้น 88,948,467 บาท บริ ษัทฯ จึง
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
ทังสิ
้ ้น 4,447,424 บาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และ
เงินทุนสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ ขึน้ อยู่กับแผนการลงทุน ความจํ าเป็ น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคตของบริ ษัท ฯ สํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ ไม่มยี อดขาดทุนสะสม ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรจากผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 34,884,182 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 41 ของกําไรสุทธิหลังหักเงิน
สํารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิประจําปี ของบริ ษัทฯ ที่ต้องเสียภาษี เงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอคืนเครดิตภาษี ได้ ใน
อัตรา 20/80 เท่าของเงินปั นผลที่ได้ รับ
ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และ
กําหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
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อนึ่ง อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทฯ ซึ่งสามารถ
เปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ที่ผา่ นมาได้ ดังนี ้
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2560
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กํ า ไรสํ า หรั บ ปี ต ามงบการเงิ น เฉพาะ

(ปี ที่เสนอ)
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

88,948,467

267,503,227

162,503,285

243,679,648

414,629,027

บริษัทฯ (บาท)
581,403,025
581,403,025
550,055,032
467,216,082
2. จํานวนหุ้น (หุ้น)
581,403,025
0.13
0.31(1)
3. อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
0.06
0.13
0.17
34,884,182
75,582,393
75,582,393
93,509,355
144,836,985
4. จํานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
5. อัต ราส่วนการจ่ายเงิน ปั น ผลเทีย บกับ
41%
30%
49%
40%
37%
กําไรสําหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปั นผลในรูปของหุ้นปั นผลและเงินสด ดังนี ้ จ่ายเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา 5.64 หุ้น
เดิ ม ต่ อ 1 หุ้น ใหม่ หรื อ คิ ด เป็ นอัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั นผล 0.28 บาทต่ อ หุ้ น และจ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิ น สดในอั ต ราหุ้น ละ
0.03152088259 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนทังสิ
้ ้น 4,447,424
บาท และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 34,884,182 บาท จาก
ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุ มัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18
กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
ในการนี ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2561 ของบริ ษัทฯ มีกรรมการบริ ษัทที่จะต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ราย ดังนี ้
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(1)

นายช่วงชัย

นะวงศ์

[กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 8 ปี 6 เดือน )]

(2)

พลตํารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ [กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 11 ปี 14 วัน )]

(3)

นายไพบูลย์

ศิริภาณุเสถียร

[กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 12 ปี 9 เดือน)]

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดี
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้
อนึง่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ (โดยกรรมการบริ ษัทฯ ที่ไม่มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการ
บริ ษัทฯ ที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็น
ว่า กรรมการบริ ษั ท ฯ ผู้ท่ี จ ะต้ อ งออกจากตํ า แหน่ง จํ า นวน 3 ท่ า น ดัง กล่า วข้ า งต้ น เป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้
ทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และ
กรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามทีป่ ระกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลและประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏ
ตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ (โดยกรรมการบริ ษัทฯที่ไม่มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ (1) นายช่วงชัย นะวงศ์
(2) พลตํารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ(3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุ มัติ บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะ
เลือกตังในครั
้
ง้ นันเป็
้ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
หมายเหตุ การลงมติออกเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาความเหมาะสมของ
การกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาถึงความ
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เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริ ษัทฯ ภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ ว มีความเห็น
ว่า ให้ กํ า หนดค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการชุด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ประจํ า ปี 2561 มี
รายละเอียดดังนี ้
1)

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ค่าเบี ้ยประชุม ให้ จ่ายค่าเบี ้ยประชุมตามตําแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการคณะย่ อยอื่นๆ

ประจําปี 2561

ประจําปี 2561

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

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

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

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงาน รอบเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ จ่ายโบนัสให้ แก่กรรมการ จํานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

2)

ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จํานวนไม่เกิน 10 ล้ านบาท

จํานวนไม่เกิน 10 ล้ านบาท
(จ่ายจริงจํานวน 8 ล้ านบาท)

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษัทฯ ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ น ทังนี
้ ้ รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ ูบริ หารของ
บริ ษัทฯ) เป็ นจํานวนเงิน 10,580,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจําปี 2560 ในหัวข้ อ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร หน้ า 149
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 37 กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ทุกรอบปี บญ
ั ชี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
สํานักงาน อีวายเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1)
แต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ จากสํา นักงาน อี ว าย โดยกํ า หนดให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี คนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
(1)

นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ / หรื อ

(2)

นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ / หรื อ

(3)

นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สํานักงาน อีวาย แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
รายอื่นของสํานักงาน อีวาย เข้ าทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แทนได้
ผู้สอบบัญชี ทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สง่ มา
ด้ วยลําดับที่ 4
2)
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 1,560,000
บาท และ
3)
รับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสํานักงาน อีวาย เป็ นผู้สอบบัญชีสาํ หรับบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท
หลักทรัพย์ท่ีปรึ กษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด ประจําปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี จํานวน 400,000 บาท และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทย่อย
(1)

นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรื อ

(2)

นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรื อ

(3)

นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172
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ทังนี
้ ้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจํานวนเท่ากันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ดังนี ้
ข้ อมูลการเปรียบเทียบค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2561 และ ปี 2560
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2561 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2560 (ปี ทีผ่ ่านมา)

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ

1,560,000 บาท

1,560,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย

400,000 บาท

400,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ค่าบริ การอื่น

ในการนี ้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น ๆ (Non-audit Services)
หมายเหตุ
1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก
ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ รวมแล้ ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน
และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิม ทําหน้ าที่ครบ 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน บริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน
2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อผู้สอบบัญชี

เคยได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ (ปี )

เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ (ปี )

2555-2560
2555-2560
2559-2560

2560
ไม่เคยเป็ นผู้ลงนาม
ไม่เคยเป็ นผู้ลงนาม

1.นางสาวรัตนา จาละ
2.นางสาวสมใจ คุณปสุต
3.นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาค่า ตอบแทนการสอบบัญ ชี
ประจําปี 2561 แล้ ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจ กอปรกับได้ เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ ว
พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีระดับใกล้ เคียงกับบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี ประจําปี 2561 ดังนี ้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรื อ (2) นางสาว
สมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรื อ (3) นางนงลัก ษณ์ พุ่มน้ อย ผู้สอบบัญชี รั บ
อนุญาตเลขที่ 4172 แห่งสํานักงาน อีวาย และการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ น
จํานวนเงินทังสิ
้ ้น 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดียวกันนี ้ของบริ ษัทย่อย โดยมี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จํานวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
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คะแนนเสียงสําหรั บการอนุ มัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อ
ปรึกษาหารื อกันได้ อย่างสะดวก และเป็ นการประหยัดต้ นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุม บริ ษัทฯ จึง
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถดําเนินการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1)

แก้ ไขข้ อ 25 ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังนี ้

จากเดิม
“ข้ อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํ านวน
กรรมการทัง้ หมดจึ ง จะครบองค์ ป ระชุ ม และให้ ประธานกรรมการทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ และมีรองประธาน
กรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่
ประชุมการวินิจฉัยชี ้ขาดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่วา่ เป็ นการประชุมด้ วยตนเองหรื อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม การวิ นิ จ ฉัย ชี ข้ าดของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่ง
มีส่วนได้ เ สียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ (1) เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด”
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2)

เพิ่มเติมข้ อ 25/1 ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังนี ้

“ข้ อ 25/1 ในกรณี เป็ นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมทัง้ หมด
จะต้ องอยูใ่ นราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยหนึง่ ในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้ องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทังนี
้ ้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้ องกระทําผ่านระบบการ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทัง้
เสียงและภาพ (แล้ วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทัง้
ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้ องมีองค์ประกอบ
พื ้นฐานเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องประกาศกําหนด”
3)

แก้ ไขข้ อ 26 ของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังนี ้

จากเดิม
“ข้ อ 26. ในการเรี ย กประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้ ”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 26. ในการเรี ย กประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ หากเป็ น
การเรี ยกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ”
ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดข้ างต้ น
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุ มัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ น
ฐานในการนับคะแนนด้ วย
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
อนึง่ เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข ที่แนบมาตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับ
ที่ 9 ที่สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ หรื อสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อ
แบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น) ได้ จาก www.fnsyrus.com โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 นี ้ กรรมการอิสระที่
ไม่ไ ด้ ค รบกํ า หนดออกตามวาระ (ข้ อ มูล ของกรรมการอิ ส ระที่ บ ริ ษั ท ฯ เสนอเป็ น ผู้รั บ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น ปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5 ที่สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้) ได้ แก่ นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
ทังนี
้ ้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารหรื อหลักฐานตามที่กําหนดมายังบริ ษัทฯ
ล่วงหน้ า เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับภายในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับปิ ดในหนังสือ
มอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.fnsyrus.com) และ
สามารถส่งคําถามเพื่อสอบถามข้ อมูลในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าผ่าน E-mail
address: companysecretary@fnsyrus.com หรื อทางไปรษณี ย์มายังสํานักเลขานุการบริ ษัทฯ บริ ษัท
หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อส่งโทรสารมายังหมายเลข 02-658-9110
โดยระบุชื่อที่อยูห่ รื อข้ อมูลที่ใช้ ในการติดต่อได้ อย่างชัดเจน เพื่อบริ ษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับได้
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2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีผ้ ตู ิดตามมาด้ วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดสถานที่รับรองสําหรับ
ผู้ติดตามไว้ แยกต่างหากจากสถานที่ประชุมในระหว่างการรอคอย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี

นางสาวภั ท รา กาญจนประภาศ หรื อนางสาวศิ ริ ภา สดมพฤกษ์ หรื อ
นางสาวซีทิง แซ่ล้อ สํานักเลขานุการบริ ษัทฯ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02 658 9104 และ 02 658 9124-25
โทรสาร 02 658 9110

- 12 -

