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 2.  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดสถานท่ีรับรองสําหรับ

ผู้ติดตามไว้แยกตา่งหากจากสถานท่ีประชมุในระหวา่งการรอคอย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ หรือนางสาวศิ ริภา สดมพฤกษ์ หรือ  

นางสาวซีทิง แซล้่อ สาํนกัเลขานกุารบริษัทฯ  

  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

   โทรศพัท์ 02 658 9104   และ 02 658 9124-25  

โทรสาร 02 658 9110 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
วนัท่ีและเวลา  วนัที ่25 เมษายน 2560 เวลา 14.05 น. 

สถานท่ีประชุม  หอ้ง 1A – 1B ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว ฟอรจ์นู กรุงเทพ 
  เลขที ่1 อาคารฟอรจ์นูทาวน์ ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เร่ิมการประชุม 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์ประธานกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีป่ระธานฯ ทีป่ระชุม (ประธานฯ) ไดแ้จง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ว่า จากการปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่10 มนีาคม 2560 โดยมผีูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 1,920 ราย ขณะนี้มผีูถ้อืหุน้มาประชุม
ด้วยตนเอง จ านวน 16 ราย และผู้รบัมอบฉันทะ จ านวน 30 ราย รวมทัง้สนิ 46 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 398,959,936 หุ้น ซึ่ง
เท่ากบัรอ้ยละ 67.07222 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิทัฯ จ านวน 581,403,025 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ แลว้ จงึไดเ้ปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560  

 พธิกีร ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิทัฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

 กรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
1. นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์  ประธานกรรมการ 
2. นายวราห ์สจุรติกุล    รองประธานกรรมการ 
3. นายช่วงชยั นะวงศ ์   กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์   กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ 
5. นางพรพริง้ สขุสนัตสิวุรรณ   กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ  
6. นายสม พศิาลโสภณ    กรรมการ 
7. พลต ารวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายไพบลูย ์ศริภิาณุเสถยีร   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธ ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
1. นางวมิล หล่อวจิติร    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
2. นางจารรีตัน์ เฟ่ืองฟูสกุล    ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
3. นายประพนัธ ์ฐติภิูมเิดชา  ผู้ช่ วยกรรมการผู้ จ ัดการฝ่ ายก ากับดู แลการปฏิบัติ ง านและ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวสพุตัรา พฒันกจิการุณ   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
5. นางสาวจติรคนึง แสงชวีงษ์   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
6. นางสาวกนกพร ข าสอางค ์  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยพฒันาธุรกจิ และพธิกีร 
7. นางสาวภทัรา กาญจนประภาศ   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยวางแผนเชงิกลยุทธแ์ละเลขานุการบรษิทัฯ 
8. นางสาวพนัธุภรณ์ มหงัสา   ผูอ้ านวยการ ฝา่ยส านกักรรมการ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่น 
1. นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์  ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  
2. นางสาวสมพร มโนด ารงธรรม  ทีป่รกึษาทางกฎหมาย จากบรษิทั อลัเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) 

จ ากดั 
3. นางสาววทิติา ศุภวฒัน์  ทีป่รกึษาทางกฎหมาย จากบรษิทั อลัเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) 

จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบนบัคะแนน 

ซึง่ทุกท่านไดอ้ยู่ในทีป่ระชุมฯ และพรอ้มทีจ่ะชีแ้จงขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 
นอกจากนี้ พิธกีรได้กล่าวแนะน า คุณสุนิสา โสมาภา อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคม

ส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ซึ่งเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และไดก้ล่าวเชญิชวนใหผู้้ถือหุ้นเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงร่วมกบั
ตวัแทนทีป่รกึษาทางกฎหมาย ซึง่ไม่มผีูหุ้น้รายใดแสดงความประสงคใ์นการร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ในการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้และการปฏบิัตต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทยีมกนั คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ลอืกใชว้นั Record Date เพื่อก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมผถ้อืหุ้น ในวนัที ่
9 มนีาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิี
ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่10 มนีาคม 2560 โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้  

 รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น รอ้ยละ 

1. บรษิทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 170,269,978 29.29 

2. ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 129,580,453 22.29 

3. นางสาวชยุดา เจยีรวนนท ์ 33,691,611 5.79 

4. นายชวลั เจยีรวนนท ์ 33,691,611 5.79 

5. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 18,491,037 3.18 

6. นายอนุชา สหินาทกถากุล 15,418,599 2.65 

7. นางสพุร วธันเวคนิ 15,071,944 2.59 

8. นายธวชัชยั สบืวงศล์ ี 8,239,699 1.42 

9. นายไพทรูย ์มานะศลิป์ 7,282,021 1.25 

10. นางเกศรา มานะศลิป์ 6,034,834 1.04 

11. ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 143,631,238 24.70 

 รวม 581,403,025 100.00 
 

ก่อนเขา้สูก่ารพจิารณาวาระการประชุม พธิกีรไดช้ีแ้จงรายละเอยีดและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง ดงันี้  
1. ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหก้ารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีง เท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่

และหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะโดยใหน้บัหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
2. ในการออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย  
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3. ผูถ้ือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างหน่ึงอย่างใด คอื เหน็ด้วยไม่เหน็ด้วย หรอืงดออก
เสยีง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian 

4. ในการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ / บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามทีป่ระชุมว่าผูถ้อื
หุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ยกมอืและท าเครื่องหมายยืนยนั การ
ลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขา้ไปตรวจนับและบนัทกึคะแนนเสยีงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) 
พร้อมทัง้เกบ็บตัรยนืยนัการลงคะแนนเสยีงดังกล่าว ส่วนผู้ถอืหุ้นที่เหน็ดว้ยไม่ต้องยกมอื โดยขอใหท้ าเครื่องหมายยนืยนัการ
ลงคะแนน และจะขอใหท้่านคนืบตัรยนืยนัการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ยทุกใบ พรอ้มกนัทัง้หมดเมื่อเสรจ็สิน้การประชุม  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการหรอืกรรมการอสิระนัน้ บรษิทัจะด าเนินการ ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 

5. ในการนบัคะแนน บรษิทัฯ จะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมในวาระนัน้ๆ และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ เหน็ดว้ย โดยในการพจิารณาคะแนนเสยีงดงักล่าวจะค านึงถึง
การลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสอืมอบฉนัทะดว้ย  

6. จ านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะและจ านวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนัเนื่องจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะบางรายออกจากหอ้งประชุมหรอืเขา้มาเพิม่เตมิ 

7. ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีวามประสงคจ์ะกลบัก่อนที่การประชุมจะสิน้สุดขอให้ส่งคนืบตัรยนืยนัการ
ลงคะแนนทัง้หมดกบัเจา้หน้าทีท่ีบ่รเิวณประตูทางออก เพื่อหกัออกจากฐานคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม  

8. ส าหรบัรายละเอยีดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบภายหลงัจากเสรจ็
สิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรกต็ามหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนนานกว่าปกต ิประธานฯ / บุคคลทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเจา้หน้าทีไ่ดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบรายละเอยีดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคดิเหน็ในที่ประชุม ขอให้ยกมอืขึ้นและเมื่อประธานฯ / 
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแลว้ ใหแ้จง้ชื่อ-นามสกุล รวมทัง้สถานะว่าเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะดว้ย 
 เมื่อพธิกีรชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงและเรื่องต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามว่าผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม
เกีย่วกบัระเบยีบการประชุมและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีงทีไ่ดแ้จง้ไปแลว้หรอืไม่ และเมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึ
มอบหมายให ้นายช่วงชยั นะวงศ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (“CEO”) เป็นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีไ่ดจ้ดัสง่หนงัสอื
เชญิประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าและชีแ้จงวตัถุประสงค ์รวมถงึเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมตใินแต่ละ
วาระใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบ ดงันี้   
 ก่อนเริม่เขา้สูว่าระการประชุม CEO ไดร้ายงานเกีย่วกบัเหตุการณ์ส าคญัของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 ทีผ่่านมา ดงันี้  

1. บรษิทัฯไดร้บัการทบทวนจดัอบัดบัเครดติองคก์รจากบรษิทั ฟิทช ์เรทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (Fitch Rating) เป็น 
BBB+ (tha) ต่อเนื่องเป็นปีที ่2 

2. วนัที ่28 ตุลาคม 2559 บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาบรกิารออนไลน์ใหม่คอื FSS iSmart เป็น Mobile Application เพื่อให้
ลูกคา้ใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคดิศูนยร์วมขอ้มูลการลงทุนทีม่ ีFunction เด่นทีสุ่ด อาทิ Research, Breaking News, Stock 
Scanner, Fundamental, Chart ต่างๆ และมกีารแจง้ Alert ทีท่ าใหน้กัลงทุนไม่พลาดทุกจงัหวะการลงทุน 

3. วนัที่ 24 มกราคม 2560 ลงนามในขอ้ตกลงร่วมพฒันาระบบซื้อขายหลกัทรพัย์ออนไลน์ กบับรษิัทหลกัทรพัย ์
Kiwoom จ ากดั ณ สาธารณรฐัเกาหล ีโดยในขอ้ตกลงดงักล่าวบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) จะไดร้บัระบบ
ซื้อขายหลกัทรพัย์ออนไลน์ ที่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นนวตักรรมที่มีความโดดเด่น และ ล ้าสมยัที่สุดในเกาหลีใต้ มาต่อยอด
พฒันาการซือ้ขายผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต (Home Trading System-HTS) และบนโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Trading System-
MTS) 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่น 
1. นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์  ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  
2. นางสาวสมพร มโนด ารงธรรม  ทีป่รกึษาทางกฎหมาย จากบรษิทั อลัเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) 

จ ากดั 
3. นางสาววทิติา ศุภวฒัน์  ทีป่รกึษาทางกฎหมาย จากบรษิทั อลัเลน แอนด ์โอเวอรี ่(ประเทศไทย) 

จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบนบัคะแนน 

ซึง่ทุกท่านไดอ้ยู่ในทีป่ระชุมฯ และพรอ้มทีจ่ะชีแ้จงขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 
นอกจากนี้ พิธกีรได้กล่าวแนะน า คุณสุนิสา โสมาภา อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคม

ส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ซึ่งเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และไดก้ล่าวเชญิชวนใหผู้้ถือหุ้นเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงร่วมกบั
ตวัแทนทีป่รกึษาทางกฎหมาย ซึง่ไม่มผีูหุ้น้รายใดแสดงความประสงคใ์นการร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ในการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้และการปฏบิัตต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทยีมกนั คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ลอืกใชว้นั Record Date เพื่อก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมผถ้อืหุ้น ในวนัที ่
9 มนีาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิี
ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่10 มนีาคม 2560 โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้  

 รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น รอ้ยละ 

1. บรษิทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 170,269,978 29.29 

2. ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 129,580,453 22.29 

3. นางสาวชยุดา เจยีรวนนท ์ 33,691,611 5.79 

4. นายชวลั เจยีรวนนท ์ 33,691,611 5.79 

5. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 18,491,037 3.18 

6. นายอนุชา สหินาทกถากุล 15,418,599 2.65 

7. นางสพุร วธันเวคนิ 15,071,944 2.59 

8. นายธวชัชยั สบืวงศล์ ี 8,239,699 1.42 

9. นายไพทรูย ์มานะศลิป์ 7,282,021 1.25 

10. นางเกศรา มานะศลิป์ 6,034,834 1.04 

11. ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 143,631,238 24.70 

 รวม 581,403,025 100.00 
 

ก่อนเขา้สูก่ารพจิารณาวาระการประชุม พธิกีรไดช้ีแ้จงรายละเอยีดและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง ดงันี้  
1. ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหก้ารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีง เท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่

และหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะโดยใหน้บัหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
2. ในการออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย  
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3. ผูถ้ือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างหนึ่งอย่างใด คอื เหน็ด้วยไม่เหน็ด้วย หรอืงดออก
เสยีง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian 

4. ในการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ / บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามทีป่ระชุมว่าผูถ้อื
หุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ยกมอืและท าเครื่องหมายยืนยนั การ
ลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขา้ไปตรวจนับและบนัทกึคะแนนเสยีงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) 
พร้อมทัง้เกบ็บตัรยนืยนัการลงคะแนนเสยีงดังกล่าว ส่วนผู้ถอืหุ้นที่เหน็ดว้ยไม่ต้องยกมอื โดยขอใหท้ าเครื่องหมายยนืยนัการ
ลงคะแนน และจะขอใหท้่านคนืบตัรยนืยนัการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ยทุกใบ พรอ้มกนัทัง้หมดเมื่อเสรจ็สิน้การประชุม  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการหรอืกรรมการอสิระนัน้ บรษิทัจะด าเนินการ ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 

5. ในการนบัคะแนน บรษิทัฯ จะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมในวาระนัน้ๆ และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ เหน็ดว้ย โดยในการพจิารณาคะแนนเสยีงดงักล่าวจะค านึงถึง
การลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสอืมอบฉนัทะดว้ย  

6. จ านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะและจ านวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนัเนื่องจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะบางรายออกจากหอ้งประชุมหรอืเขา้มาเพิม่เตมิ 

7. ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีวามประสงคจ์ะกลบัก่อนที่การประชุมจะสิน้สุดขอให้ส่งคนืบตัรยนืยนัการ
ลงคะแนนทัง้หมดกบัเจา้หน้าทีท่ีบ่รเิวณประตูทางออก เพื่อหกัออกจากฐานคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม  

8. ส าหรบัรายละเอยีดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบภายหลงัจากเสรจ็
สิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรกต็ามหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนนานกว่าปกต ิประธานฯ / บุคคลทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเจา้หน้าทีไ่ดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบรายละเอยีดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคดิเหน็ในที่ประชุม ขอให้ยกมอืขึ้นและเมื่อประธานฯ / 
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแลว้ ใหแ้จง้ชื่อ-นามสกุล รวมทัง้สถานะว่าเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะดว้ย 
 เมื่อพธิกีรชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงและเรื่องต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามว่าผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม
เกีย่วกบัระเบยีบการประชุมและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีงทีไ่ดแ้จง้ไปแลว้หรอืไม่ และเมื่อไม่มขีอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึ
มอบหมายให ้นายช่วงชยั นะวงศ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (“CEO”) เป็นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีไ่ดจ้ดัสง่หนงัสอื
เชญิประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าและชีแ้จงวตัถุประสงค ์รวมถงึเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมตใินแต่ละ
วาระใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบ ดงันี้   
 ก่อนเริม่เขา้สูว่าระการประชุม CEO ไดร้ายงานเกีย่วกบัเหตุการณ์ส าคญัของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 ทีผ่่านมา ดงันี้  

1. บรษิทัฯไดร้บัการทบทวนจดัอบัดบัเครดติองคก์รจากบรษิทั ฟิทช ์เรทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (Fitch Rating) เป็น 
BBB+ (tha) ต่อเนื่องเป็นปีที ่2 

2. วนัที ่28 ตุลาคม 2559 บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาบรกิารออนไลน์ใหม่คอื FSS iSmart เป็น Mobile Application เพื่อให้
ลูกคา้ใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคดิศูนยร์วมขอ้มูลการลงทุนทีม่ ีFunction เด่นทีสุ่ด อาทิ Research, Breaking News, Stock 
Scanner, Fundamental, Chart ต่างๆ และมกีารแจง้ Alert ทีท่ าใหน้กัลงทุนไม่พลาดทุกจงัหวะการลงทุน 

3. วนัที่ 24 มกราคม 2560 ลงนามในขอ้ตกลงร่วมพฒันาระบบซื้อขายหลกัทรพัย์ออนไลน์ กบับรษิัทหลกัทรพัย ์
Kiwoom จ ากดั ณ สาธารณรฐัเกาหล ีโดยในขอ้ตกลงดงักล่าวบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) จะไดร้บัระบบ
ซื้อขายหลกัทรพัย์ออนไลน์ ที่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นนวตักรรมที่มีความโดดเด่น และ ล ้าสมยัที่สุดในเกาหลีใต้ มาต่อยอด
พฒันาการซือ้ขายผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต (Home Trading System-HTS) และบนโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Trading System-
MTS) 
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั ประจ าปี 2559  
CEO กล่าวว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 เมษายน 

2559 โดยมสี าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่ไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่1 ทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม และ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ เหน็ว่าถูกต้องตามมติ 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัประชุมฯ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559  

CEO สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดซกัถาม จงึขอให้ที่
ประชุมฯ พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 และขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนน
เสยีงส าหรบัการอนุมตัจิะตอ้งเป็นเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีง
เป็นฐานในการนบัคะแนน ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้  

 
 

 

 

 

โดยในระหว่างประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 3 ราย รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงจ านวน 49 ราย 

มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2559 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 

CEO ได้แจ้งว่า ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2559 ของบรษิทัฯ ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 ซึง่คณะกรรมกรบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า ถูกต้องและเพยีงพอ 
โดยสรุปผลการด าเนินงานดา้นธุรกจิหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ มสีว่นแบ่งการตลาด รอ้ยละ 5.61 เป็นอนัดบัที ่3 ในของบรษิทัฯ ใน
ธุรกิจหลกัทรพัย์ทัง้หมด สดัส่วนลูกค้าแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 78 และเป็นลูกค้าสถาบนั ร้อยละ 22 ณ สิ้นปี 2559                        
บรษิทัฯ มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ัง้หมด 63,309 บญัช ีซึง่เป็นบญัชทีีม่กีารเคลื่อนไหว 23,423 บญัช ีคดิเป็นรอ้ยละ 37  

ส าหรบัธุรกจิวาณิชธนกจิ ในปี 2559 บรษิทัฯ เป็นทีป่รกึษาและเขา้ร่วมการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 16 หลกัทรพัย ์โดยท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญั
จ านวน 5 บรษิทั และเป็นผูร้่วมจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญัจ านวน 11 บรษิทั  

ส่วนธุรกจิใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(DW) บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขาย Derivative Warrants ในปี 2559 
ในลกัษณะเสนอขายผ่านระบบซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Direct Listing) โดยบรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขาย DW ทัง้หมดเป็น
จ านวน 105 รุ่น  

ผลการด าเนินงานในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดท้ัง้หมด 1,856 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จากปี 2558 โดยมี
ก าไรสทุธ ิ(หลงัหกัภาษ)ี 231 ลา้นบาท ในสว่นฐานะทางเงนิของบรษิทัฯ นัน้ มสีนิทรพัยร์วม 6,541 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 4,010 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63 มหีนี้สนิรวม 4,039 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 143 และส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,502 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 ซึง่การเพิม่ขึน้ของหนี้สินเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,733,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 
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ของ 3 วนัท าการสดุทา้ย  CEO สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และ
เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

 
มติท่ีประชุม  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559  
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีส้ินสุดวันท่ี                     

31 ธนัวาคม 2559 
   CEO ไดเ้สนองบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  และตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้ เหน็วา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ตามหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ตามที่ปรากฏในงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 2559  
   CEO สอบถามทีป่ระชมุฯ ว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไมม่ผีูใ้ดซกัถาม CEO จงึไดเ้สนอใหท้ี่
ประชุมฯ พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 และ
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตัจิะตอ้งเป็นเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,733,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานปี 2559 
  CEO ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมฯ ว่า บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจดัสรรเงนิก าไรประจ าปีโดยพจิารณาจาก (1) ผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ (2) บรษิทัฯ ไม่มยีอดขาดทุนสะสม (3) บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผล (4) การลงทุน
ในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต โดยก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธทิี่เหลอืหลงัจากหกัเงนิ
ส ารองต่างๆ ทุกประเภททีบ่รษิทัฯไดก้ าหนดไว ้ ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบรษิทัฯ  ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกี าไร
สทุธสิ าหรบัปีเท่ากบั 231,343,311 บาท  
  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรใหเ้สนอใหท้ีป่ระชุมฯ พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559 สว่นหนึ่ง เป็น (1) ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อื
หุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธิร์บัเงนิปนัผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิ้น 75,582,393.25 บาท แม้ว่าการจ่ายเงินปนัผลครัง้น้ีจะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบริษัทฯ แต่
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั ประจ าปี 2559  
CEO กล่าวว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 เมษายน 

2559 โดยมสี าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่ไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่1 ทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม และ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ เหน็ว่าถูกต้องตามมติ 
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัประชุมฯ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559  

CEO สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดซกัถาม จงึขอให้ที่
ประชุมฯ พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 และขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนน
เสยีงส าหรบัการอนุมตัจิะตอ้งเป็นเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีง
เป็นฐานในการนบัคะแนน ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้  

 
 

 

 

 

โดยในระหว่างประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 3 ราย รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงจ านวน 49 ราย 

มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2559 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 

CEO ได้แจ้งว่า ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2559 ของบรษิทัฯ ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 ซึง่คณะกรรมกรบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า ถูกต้องและเพยีงพอ 
โดยสรุปผลการด าเนินงานดา้นธุรกจิหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ มสีว่นแบ่งการตลาด รอ้ยละ 5.61 เป็นอนัดบัที ่3 ในของบรษิทัฯ ใน
ธุรกิจหลกัทรพัย์ทัง้หมด สดัส่วนลูกค้าแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 78 และเป็นลูกค้าสถาบนั ร้อยละ 22 ณ สิ้นปี 2559                        
บรษิทัฯ มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ัง้หมด 63,309 บญัช ีซึง่เป็นบญัชทีีม่กีารเคลื่อนไหว 23,423 บญัช ีคดิเป็นรอ้ยละ 37  

ส าหรบัธุรกจิวาณิชธนกจิ ในปี 2559 บรษิทัฯ เป็นทีป่รกึษาและเขา้ร่วมการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 16 หลกัทรพัย ์โดยท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญั
จ านวน 5 บรษิทั และเป็นผูร้่วมจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญัจ านวน 11 บรษิทั  

ส่วนธุรกจิใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(DW) บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขาย Derivative Warrants ในปี 2559 
ในลกัษณะเสนอขายผ่านระบบซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Direct Listing) โดยบรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขาย DW ทัง้หมดเป็น
จ านวน 105 รุ่น  

ผลการด าเนินงานในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดท้ัง้หมด 1,856 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จากปี 2558 โดยมี
ก าไรสทุธ ิ(หลงัหกัภาษ)ี 231 ลา้นบาท ในสว่นฐานะทางเงนิของบรษิทัฯ นัน้ มสีนิทรพัยร์วม 6,541 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 4,010 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63 มหีนี้สนิรวม 4,039 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 143 และส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,502 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 ซึง่การเพิม่ขึน้ของหนี้สินเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,733,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 
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ของ 3 วนัท าการสดุทา้ย  CEO สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และ
เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

 
มติท่ีประชุม  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559  
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีส้ินสุดวันท่ี                     

31 ธนัวาคม 2559 
   CEO ไดเ้สนองบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
ทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  และตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
แลว้ เหน็วา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ตามหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ตามที่ปรากฏในงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 2559  
   CEO สอบถามทีป่ระชมุฯ ว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไมม่ผีูใ้ดซกัถาม CEO จงึไดเ้สนอใหท้ี่
ประชุมฯ พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 และ
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตัจิะตอ้งเป็นเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,733,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานปี 2559 
  CEO ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมฯ ว่า บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจดัสรรเงนิก าไรประจ าปีโดยพจิารณาจาก (1) ผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ (2) บรษิทัฯ ไม่มยีอดขาดทุนสะสม (3) บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผล (4) การลงทุน
ในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต โดยก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธทิี่เหลอืหลงัจากหกัเงนิ
ส ารองต่างๆ ทุกประเภททีบ่รษิทัฯไดก้ าหนดไว ้ ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบรษิทัฯ  ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกี าไร
สทุธสิ าหรบัปีเท่ากบั 231,343,311 บาท  
  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรใหเ้สนอใหท้ีป่ระชุมฯ พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559 สว่นหนึ่ง เป็น (1) ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อื
หุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธิร์บัเงนิปนัผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิ้น 75,582,393.25 บาท แม้ว่าการจ่ายเงินปนัผลครัง้น้ีจะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบริษัทฯ แต่
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมแลว้ เหน็ควรใหส้ ารองเงนิสดไวเ้พื่อใชใ้นการขยายธุรกจิตามแผนงานของ
บรษิทัฯ ในอนาคต  
  CEO สอบถามทีป่ระชุมฯ ว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม CEO 
จงึไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 เพื่อเป็น (1) ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงนิปนัผลให้กบัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มรีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่                 
9 มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทฯั ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะมสีทิธิร์บัเงนิปนัผล (Record 
Date) ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 75,582,393.25 บาท และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่                    
22 พฤษภาคม 2560 และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนนเสยีงส าหรบัอนุมตัจิะต้องเป็นเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ซงึผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,733,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 เพื่อเป็น (1) ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ ที่มรีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 9 
มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการบรษิทฯั ก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิธิร์บัเงนิปนัผล (Record 
Date) ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 75,582,393.25 บาท ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอ  
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  CEO กล่าวว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ซึง่ปี 2560 มกีรรมการทีจ่ะครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
  1. นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์   กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ 
  2. นายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายสม พศิาลโสภณ   กรรมการ 
  บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวนัที ่16 พฤศจกิายน – 30 ธนัวาคม 2559 แต่ไม่มผีูถ้อื
หุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี2560 ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการผูท้ีจ่ะพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560                      
เป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ และมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาการแต่งตัง้กรรมการเดมิจ านวน 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ และนายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เหน็ว่า เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมถงึ
มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีาร
แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กอปรกบักรรมการทัง้ 2 ท่าน ไดป้ฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีฐ่านะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา  
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  แต่อย่างไรกด็ ีดว้ยนายสม พศิาลโสภณ ตดิภารกจิหลายประการ จงึขอพน้ต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาและน าเสนอ นายจือ้เซิง้ สวี ่ซึง่เป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตั ิประสบการณ์ มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการเศรษฐกจิ
และการลงทุน มปีระสบการณ์ในดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มคีวามตัง้ใจในการเขา้
ร่วมบรหิารบรษิทัฯ เพื่อเป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ คอื นายสม พศิาลโสภณ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้นายสมภพ   กรีะสุนทรพงษ์ และนายกติตศิกัดิ ์           
เบญจฤทธิ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง และพจิารณาอนุมตัใิหน้ าเสนอการแต่งตัง้ นายจือ้เซิง้ สวี ่
เขา้เป็นกรรมการแทนนายสม พศิาลโสภณ ทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ จงึเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล  
 ทัง้นี้ ประวตัิและข้อมูลของบุคคลที่ได้รบัการเสนอ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มูลการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ / กรรมการชุดย่อยในปีทีผ่่านมมา ขอ้มูลการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิัท / กจิการอื่นๆ รวมทัง้ขอ้มูลความสมัพนัธ์ของผูไ้ดร้บัเสนอชื่อ ปรากฏตามหนังสอื
เชญิประชุมฯ หน้า 31 – 35  
 CEO ไดส้อบถามทีป่ระชุมฯ ว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม จงึไดเ้สนอให ้ ที่
ประชุมฯ พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาะกลบัมาเป็นกรรมการบรษิัทฯ อกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล และ 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัเท่ากบัจ านวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ เป็น
ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 
 1. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  

   ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,733,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

มติท่ีประชุม อนุมตัใิหน้ายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการ อกีวาระหนึ่ง 
  
 2. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ  

   ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,751,751 เสยีง 99.99997 
ไม่เหน็ดว้ย 117 เสยีง 0.00003 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

โดยในระหว่างประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงจ านวน 50 ราย 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัใิหน้ายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์กลบัเขา้เป็นกรรมการ อกีวาระหน่ึง 
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมแลว้ เหน็ควรใหส้ ารองเงนิสดไวเ้พื่อใชใ้นการขยายธุรกจิตามแผนงานของ
บรษิทัฯ ในอนาคต  
  CEO สอบถามทีป่ระชุมฯ ว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม CEO 
จงึไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 เพื่อเป็น (1) ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงนิปนัผลให้กบัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มรีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่                 
9 มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทฯั ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะมสีทิธิร์บัเงนิปนัผล (Record 
Date) ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 75,582,393.25 บาท และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่                    
22 พฤษภาคม 2560 และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนนเสยีงส าหรบัอนุมตัจิะต้องเป็นเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ซงึผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,733,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2559 เพื่อเป็น (1) ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
13,375,161.38 บาท และ (2) จ่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ ที่มรีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 9 
มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการบรษิทฯั ก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิธิร์บัเงนิปนัผล (Record 
Date) ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 75,582,393.25 บาท ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอ  
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  CEO กล่าวว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ซึง่ปี 2560 มกีรรมการทีจ่ะครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
  1. นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์   กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ 
  2. นายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายสม พศิาลโสภณ   กรรมการ 
  บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวนัที ่16 พฤศจกิายน – 30 ธนัวาคม 2559 แต่ไม่มผีูถ้อื
หุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี2560 ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการผูท้ีจ่ะพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560                      
เป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ และมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาการแต่งตัง้กรรมการเดมิจ านวน 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ และนายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง เน่ืองจาก
เหน็ว่า เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมถงึ
มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีาร
แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กอปรกบักรรมการทัง้ 2 ท่าน ไดป้ฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีฐ่านะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา  
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  แต่อย่างไรกด็ ีดว้ยนายสม พศิาลโสภณ ตดิภารกจิหลายประการ จงึขอพน้ต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาและน าเสนอ นายจือ้เซิง้ สวี ่ซึง่เป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตั ิประสบการณ์ มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการเศรษฐกจิ
และการลงทุน มปีระสบการณ์ในดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มคีวามตัง้ใจในการเขา้
ร่วมบรหิารบรษิทัฯ เพื่อเป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ คอื นายสม พศิาลโสภณ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้นายสมภพ   กรีะสุนทรพงษ์ และนายกติตศิกัดิ ์           
เบญจฤทธิ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง และพจิารณาอนุมตัใิหน้ าเสนอการแต่งตัง้ นายจือ้เซิง้ สวี ่
เขา้เป็นกรรมการแทนนายสม พศิาลโสภณ ทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ จงึเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล  
 ทัง้นี้ ประวตัิและข้อมูลของบุคคลที่ได้รบัการเสนอ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มูลการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ / กรรมการชุดย่อยในปีทีผ่่านมมา ขอ้มูลการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิัท / กจิการอื่นๆ รวมทัง้ขอ้มูลความสมัพนัธ์ของผูไ้ดร้บัเสนอชื่อ ปรากฏตามหนังสอื
เชญิประชุมฯ หน้า 31 – 35  
 CEO ไดส้อบถามทีป่ระชุมฯ ว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม จงึไดเ้สนอให ้ ที่
ประชุมฯ พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาะกลบัมาเป็นกรรมการบรษิัทฯ อกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล และ 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัเท่ากบัจ านวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ เป็น
ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 
 1. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์  

   ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,733,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

มติท่ีประชุม อนุมตัใิหน้ายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการ อกีวาระหนึ่ง 
  
 2. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ  

   ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,751,751 เสยีง 99.99997 
ไม่เหน็ดว้ย 117 เสยีง 0.00003 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

โดยในระหว่างประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงจ านวน 50 ราย 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัใิหน้ายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์กลบัเขา้เป็นกรรมการ อกีวาระหน่ึง 
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 3. นาย จือ้เซ้ิง สว่ี  

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,751,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม   อนุมตัใิหน้ายจือ้เซิง้ สวี ่เป็นกรรมการ 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 
  CEO กล่าวว่า คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2560 โดยพจิารณาจากความรบัผดิชอบ และการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ซึง่มขีนาดและลกัษณะธุรกจิทีใ่กลเ้คยีง
กนัแล้ว มคีวามเหน็ว่า ใหค่้าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 มจี านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 12.88 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
 1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 ค่าเบีย้ประชมุ ใหจ้่ายค่าเบีย้ประชุมตามต าแหน่งในอตัราคงเดมิ เหมอืนปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

เบี้ยประชุม ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2559 

คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 
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 

คณะกรรมการคณะย่อยอ่ืน ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 โบนสักรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการส าหรบัรอบเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ใหจ้่ายโบนสักรรมการจ านวนไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาแบ่งจ่าย 
 

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวนไม่เกนิ 10 ลา้นบาท จ านวนไม่เกนิ 8 ลา้นบาท 
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 2. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ   -ไมม่-ี 
 CEO สอบถามทีป่ระชุมฯ ว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม CEO จงึได้
เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอไป
ขา้งตน้ และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม โดยนบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย และผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
  

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 388,026,254 เสยีง 99.99485 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง 0.00515 

 ในวาระนี้ไดห้กัคะแนนเสยีงของผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จ านวน 2 ราย คอื (1) พลต ารวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ จ านวน 
3,655,614 เสยีง  (2) นายชว่งชยั นะวงศ ์จ านวน 50,000 เสยีง  
 
มติท่ีประชุม อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560  
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2560 
      CEO กล่าวว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลอืกบรษิทั ส านกังาน 
อวีาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และมมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้บคุคลเป็น
ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบบญัช ีดงันี้ 
       1.แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต เลขทะเบยีน 3734 และ/หรอื (2) นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4499 และ/หรอื           
(3) นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4172  โดยผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ ไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละ/หรอืไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
       โดยมคี่าตอบแทนส าหรบัการสอบบญัชปีระจ าปี 2560 ดงันี้  
 

ค่าตอบแทนของ 
ผูส้อบบญัชี 

ปี 2560  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2559  
(ปีท่ีผา่นมา) 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ  1,560,000 บาท 1,350,000 บาท 
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย 400,000 บาท 370,000 บาท 
ค่าบรกิารการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี

 
      CEO สอบถามทีป่ระชมุฯ วา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม ่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม CEO จงึได้
เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีน
ใดคนหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3734 และ/หรอื (2) นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4499 และ/หรอื           
(3) นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4172 ส าหรบัปี 2560 โยมคีา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 
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 3. นาย จือ้เซ้ิง สว่ี  

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,751,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม   อนุมตัใิหน้ายจือ้เซิง้ สวี ่เป็นกรรมการ 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 
  CEO กล่าวว่า คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2560 โดยพจิารณาจากความรบัผดิชอบ และการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ซึง่มขีนาดและลกัษณะธุรกจิทีใ่กลเ้คยีง
กนัแล้ว มคีวามเหน็ว่า ใหค้่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 มจี านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 12.88 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
 1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 ค่าเบีย้ประชมุ ใหจ้่ายค่าเบีย้ประชุมตามต าแหน่งในอตัราคงเดมิ เหมอืนปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

เบี้ยประชุม ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2559 

คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 
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 

คณะกรรมการคณะย่อยอ่ืน ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 โบนสักรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการส าหรบัรอบเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ใหจ้่ายโบนสักรรมการจ านวนไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาแบ่งจ่าย 
 

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวนไม่เกนิ 10 ลา้นบาท จ านวนไม่เกนิ 8 ลา้นบาท 
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 2. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ   -ไมม่-ี 
 CEO สอบถามทีป่ระชุมฯ ว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม CEO จงึได้
เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอไป
ขา้งตน้ และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม โดยนบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย และผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
  

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 388,026,254 เสยีง 99.99485 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง 0.00515 

 ในวาระนี้ไดห้กัคะแนนเสยีงของผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จ านวน 2 ราย คอื (1) พลต ารวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ จ านวน 
3,655,614 เสยีง  (2) นายชว่งชยั นะวงศ ์จ านวน 50,000 เสยีง  
 
มติท่ีประชุม อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560  
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2560 
      CEO กล่าวว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลอืกบรษิทั ส านกังาน 
อวีาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และมมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้บคุคลเป็น
ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบบญัช ีดงันี้ 
       1.แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต เลขทะเบยีน 3734 และ/หรอื (2) นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4499 และ/หรอื           
(3) นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4172  โดยผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ ไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละ/หรอืไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
       โดยมคี่าตอบแทนส าหรบัการสอบบญัชปีระจ าปี 2560 ดงันี้  
 

ค่าตอบแทนของ 
ผูส้อบบญัชี 

ปี 2560  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2559  
(ปีท่ีผา่นมา) 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ  1,560,000 บาท 1,350,000 บาท 
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย 400,000 บาท 370,000 บาท 
ค่าบรกิารการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี

 
      CEO สอบถามทีป่ระชมุฯ วา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม ่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม CEO จงึได้
เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีน
ใดคนหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3734 และ/หรอื (2) นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4499 และ/หรอื           
(3) นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4172 ส าหรบัปี 2560 โยมคีา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 
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2560 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,560,000 บาท และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตัจิะตอ้งเป็น
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ซึง่ผูถ้อื
หุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้  

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,751,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคน
หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3734 และ/หรอื (2) นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4499 และ/หรอื          
(3) นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4172 ส าหรบัปี 2560 โยมคีา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 
2560 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,560,000 บาท 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
       CEO กล่าวว่าเพื่อเป็นการสนบัสนุนการขยายธุรกจิและการด าเนินงานของบรษิทัฯ และเพื่อช าระหนี้เดมิของ
บรษิทัฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ จ านวนเงนิตน้รวมไม่เกนิ 
1,000 ลา้นบาท (หรอืสกุลเงนิอื่นในจ านวนเทยีบเท่า)  โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
วตัถุประสงค ์ : เพื่อใชเ้พิม่สภาพคล่อง และ/หรอืใชช้ าระหนี้ และ/หรอืใชเ้พื่อเป็นเงนิลงทุน และ/หรอืใชเ้พื่อการ

ด าเนินกจิการของบรษิทัฯ และ/หรอืใชใ้นการขยายธุรกจิ 
ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซึง่อาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธชินิดทยอยคนืเงนิตน้หรอื

คนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรอืไมม่ปีระกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกหุน้กู ้

วงเงนิ : มลูค่ารวมของหุน้กูท้ีย่งัไม่ไดไ้ถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท
หรอืในสกุลเงนิอื่นในอตัราทีเ่ทยีบเท่า 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ 
อายุของหุน้กู ้ : ไม่เกนิ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขายในวงจ ากดั และ/หรอืเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ทัง้หมดหรอืบางสว่นซึง่อาจแบง่เป็นการ
เสนอขายในครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้กไ็ด ้

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมสีทิธ ิหรอือาจไมม่สีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนระยะเวลาไถ่ถอน บรษิทัฯ 
อาจมหีรอือาจไม่มสีทิธทิ าการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของ
หุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละครัง้ 

       ตลอดจนอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/
หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ           
บรษิทัฯ และ ผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอยีดเกีย่วกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ แลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้และมอบหมาย
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อ านาจให้คณะกรรมการบรษิัทฯ หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  

        CEO สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม จงึเสนอใหท้ี่
ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และมอบหมายอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตลอดจน
ด าเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้ือหุน้ และขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนนเสยีงส าหรบั
การอนุมตัจิะตอ้งไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่
งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนเสยีง ดงันี้  

 
 

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,741,868 เสยีง 99.99745 
ไม่เหน็ดว้ย 10,000 เสยีง 0.00255 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละมอบหมายอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการ
บรษิัทฯ มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

 
        ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือข้อเสนอแนะ  หรือไม่  โดยมีผู้ ถือหุ้นมีซกัถาม

และข้อเสนอแนะ จ านวน 1 ทา่น ดงันี ้
       1. คณุสนุิสา โสมาภา ผู้ รับมอบฉนัทะจาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  117 เสยีง  
       ค าถาม  ขอเรียนถามวา่ ควรจะหรือไม่ ที่จะมีการสรุปการลงคะแนนเสียงอย่างชดัเจน ในแต่วาระการประชุม เพราะ

เท่าที่เห็นคือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีแค่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงที่หน้าจอโปรเจ็คเตอร์  แต่จะขานเฉพาะที่มีการ
เปลีย่นแปลง จึงอยากฝากประเด็นนีใ้นการประชมุครัง้หน้า 

      ค าตอบ ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ ทางบริษัทฯจะน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560                                     - 22 - 
  วนัที ่25 เมษายน 2560 

2560 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,560,000 บาท และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนนเสยีงส าหรบัการอนุมตัจิะตอ้งเป็น
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ซึง่ผูถ้อื
หุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้  

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,751,868 เสยีง 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง - 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคน
หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3734 และ/หรอื (2) นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4499 และ/หรอื          
(3) นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4172 ส าหรบัปี 2560 โยมคีา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 
2560 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,560,000 บาท 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
       CEO กล่าวว่าเพื่อเป็นการสนบัสนุนการขยายธุรกจิและการด าเนินงานของบรษิทัฯ และเพื่อช าระหนี้เดมิของ
บรษิทัฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ จ านวนเงนิตน้รวมไม่เกนิ 
1,000 ลา้นบาท (หรอืสกุลเงนิอื่นในจ านวนเทยีบเท่า)  โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
วตัถุประสงค ์ : เพื่อใชเ้พิม่สภาพคล่อง และ/หรอืใชช้ าระหนี้ และ/หรอืใชเ้พื่อเป็นเงนิลงทุน และ/หรอืใชเ้พื่อการ

ด าเนินกจิการของบรษิทัฯ และ/หรอืใชใ้นการขยายธุรกจิ 
ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซึง่อาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธชินิดทยอยคนืเงนิตน้หรอื

คนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรอืไมม่ปีระกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกหุน้กู ้

วงเงนิ : มลูค่ารวมของหุน้กูท้ีย่งัไม่ไดไ้ถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท
หรอืในสกุลเงนิอื่นในอตัราทีเ่ทยีบเท่า 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ 
อายุของหุน้กู ้ : ไม่เกนิ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขายในวงจ ากดั และ/หรอืเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ทัง้หมดหรอืบางสว่นซึง่อาจแบง่เป็นการ
เสนอขายในครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้กไ็ด ้

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมสีทิธ ิหรอือาจไมม่สีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนระยะเวลาไถ่ถอน บรษิทัฯ 
อาจมหีรอือาจไม่มสีทิธทิ าการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของ
หุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละครัง้ 

       ตลอดจนอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/
หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ           
บรษิทัฯ และ ผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอยีดเกีย่วกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ แลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้และมอบหมาย
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อ านาจให้คณะกรรมการบรษิัทฯ หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  

        CEO สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม จงึเสนอใหท้ี่
ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และมอบหมายอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตลอดจน
ด าเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้ือหุน้ และขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสยีงลงคะแนน โดยคะแนนเสยีงส าหรบั
การอนุมตัจิะตอ้งไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่
งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนเสยีง ดงันี้  

 
 

   รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 391,741,868 เสยีง 99.99745 
ไม่เหน็ดว้ย 10,000 เสยีง 0.00255 
งดออกเสยีง - เสยีง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละมอบหมายอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการ
บรษิัทฯ มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

 
        ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือข้อเสนอแนะ  หรือไม่  โดยมีผู้ ถือหุ้นมีซกัถาม

และข้อเสนอแนะ จ านวน 1 ทา่น ดงันี ้
       1. คณุสนุิสา โสมาภา ผู้ รับมอบฉนัทะจาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน  117 เสยีง  
       ค าถาม  ขอเรียนถามวา่ ควรจะหรือไม่ ที่จะมีการสรุปการลงคะแนนเสียงอย่างชดัเจน ในแต่วาระการประชุม เพราะ

เท่าที่เห็นคือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีแค่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงที่หน้าจอโปรเจ็คเตอร์  แต่จะขานเฉพาะที่มีการ
เปลีย่นแปลง จึงอยากฝากประเด็นนีใ้นการประชมุครัง้หน้า 

      ค าตอบ ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ ทางบริษัทฯจะน าไปปรับปรุงแก้ไข 
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     ประธานฯ สอบถามในท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดมีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในทกุวาระการประชมุด้วยดี และกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เวลา 14.57 น.  

 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ _____________________________  ประธานกรรมการ 
( นาย ชชัวาลย ์ เจยีรวนนท ์)              และประธานทีป่ระชุม 

 
 
            
 

ลงชื่อ ______________________________ เลขานุการบรษิทัฯ 
( นางสาว ภทัรา กาญจนประภาศ )       และผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตัง้: กรรมการ 
อายุ  56 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

-ไมม่-ี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 100,000 หุ้น 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการ
อบรม 

- ปริญญาโท Business Administration  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD - ประกาศนียบตัร DAP รุ่นท่ี 23/2004 
- ประกาศนียบตัร CGI รุ่นท่ี 2/2015 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 19 มิถนุายน 2552 (8 ปี 6 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกครัง้ จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็น
เวลา 11 ปี 6 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ - กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน - กรรมการ บมจ.หลกัทรัพย์ เอสบีไอ รอยลั , พนมเปญ 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

- กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) บจ.หลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษา       
การลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ -  บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 


