
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

เรียน ผู้ ถือหุ้น บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่จดัประชมุเมื่อวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 

2. รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) 

3. ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ 

4. ข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือประจําปี 2561 

5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นและการนบัคะแนนเสยีงและแจ้งผลการนบัคะแนน 

8. ข้อมลูเก่ียวกบัเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

11. เคลด็ (ไม)่ ลบั เตรียมตวัเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 

  เมื่อวนัอังคารท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FSS”) ได้มีมติอนมุตัิการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันอังคารที่  24 เมษายน 

2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แพลทินัม ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ตัง้อยู่เลขที่  1 

อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 โดยมี

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ้บริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

42 - 43
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  เมื่อวนัอังคารท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FSS”) ได้มีมติอนมุตัิการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันอังคารที่  24 เมษายน 

2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แพลทินัม ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ตัง้อยู่เลขที่  1 

อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
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บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 โดยมี

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ้บริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 

2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย

ลาํดบัท่ี 2 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประจําปี 2560 แล้ว เห็นวา่บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเป็นท่ีนา่พอใจและรายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ 

มีข้อมลูถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112  ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่ง

กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

ตอ่ไป  

ในการนี ้บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด และสาํนกังาน 

อีวาย ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมรีายละเอียดปรากฏตาม สิง่

ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2  (หน้าท่ี 32 - 93) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้

บริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

โดยสรุปสาระสาํคญัเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายการตามงบการเงินรวม รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี                                           

สิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 

2560 2559 

สนิทรัพย์รวม 5,953 6,541 

หนีส้นิรวม 3,357 4,039 

 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,596 2,502 

รายได้รวม 1,655 1,856 

กําไรสทุธิ – สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 177 231 

กําไรตอ่หุ้น – สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/ หุ้น) 0.30 0.40 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116  แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

43 กําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร

สทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 

ของทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 88,948,467 บาท บริษัทฯ จึง

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน

ทัง้สิน้  4,447,424 บาท  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และ

เงินทนุสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภทท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลง

ได้ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ ไมม่ยีอดขาดทนุสะสม ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเสนอให้

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากกําไรจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.06 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 34,884,182 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41 ของกําไรสทุธิหลงัหกัเงิน

สาํรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิประจําปีของบริษัทฯ ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอคืนเครดิตภาษีได้ใน

อตัรา 20/80 เทา่ของเงินปันผลท่ีได้รับ 

ในการนี ้บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 และ

กําหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 

2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย

ลาํดบัท่ี 2 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประจําปี 2560 แล้ว เห็นวา่บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเป็นท่ีนา่พอใจและรายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ 

มีข้อมลูถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112  ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่ง

กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

ตอ่ไป  

ในการนี ้บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด และสาํนกังาน 

อีวาย ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมรีายละเอียดปรากฏตาม สิง่

ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2  (หน้าท่ี 32 - 93) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้

บริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

โดยสรุปสาระสาํคญัเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายการตามงบการเงินรวม รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี                                           

สิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 

2560 2559 

สนิทรัพย์รวม 5,953 6,541 

หนีส้นิรวม 3,357 4,039 

 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,596 2,502 

รายได้รวม 1,655 1,856 

กําไรสทุธิ – สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 177 231 

กําไรตอ่หุ้น – สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/ หุ้น) 0.30 0.40 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116  แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

43 กําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร

สทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 

ของทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 88,948,467 บาท บริษัทฯ จึง

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน

ทัง้สิน้  4,447,424 บาท  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และ

เงินทนุสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภทท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลง

ได้ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ ไมม่ยีอดขาดทนุสะสม ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเสนอให้

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากกําไรจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.06 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 34,884,182 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41 ของกําไรสทุธิหลงัหกัเงิน

สาํรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิประจําปีของบริษัทฯ ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอคืนเครดิตภาษีได้ใน

อตัรา 20/80 เทา่ของเงินปันผลท่ีได้รับ 

ในการนี ้บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 และ

กําหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
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อนึ่ง อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีผา่นมาได้ ดงันี ้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2556 ถงึปี 2560 

หมายเหต:ุ (1) จา่ยเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดงันี ้จา่ยเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 5.64 หุ้น

เดิม ต่อ 1 หุ้ นใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.28 บาทต่อหุ้ น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ

0.03152088259 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนทัง้สิน้ 4,447,424 

บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้  34,884,182 บาท จาก

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตาม

รายละเอียดข้างต้น 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 

กําหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้

ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหนง่อีกได้ 

ในการนี ้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ราย ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
)ปีที่เสนอ(  

ปี 2560 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ )บาท(  
88,948,467 267,503,227 162,503,285 243,679,648 414,629,027 

2. จํานวนหุ้น )หุ้น( 581,403,025 581,403,025 581,403,025 550,055,032 467,216,082 

3. อตัราเงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.06 0.13 0.13 0.17 0.31(1) 

4. จํานวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ )บาท( 34,884,182 75,582,393 75,582,393 93,509,355 144,836,985 

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ

กําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
41% 30% 49% 40% 37% 
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(1) นายช่วงชยั นะวงศ์  [กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ดํารงตําแหนง่ 

    กรรมการของบริษัทฯ มาแล้ว 8 ปี 6 เดือน )] 

(2) พลตํารวจโทวิสน ุ ปราสาททองโอสถ  [กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ดํารง

  ตําแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 11 ปี 14 วนั )] 

(3) นายไพบลูย์  ศิริภาณเุสถียร [กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดํารงตําแหนง่ 

  กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี 9 เดือน)] 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 อย่างไรก็ดี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

อนึง่ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการบริษัทฯ ท่ีไมม่ีสว่นได้เสยี) ได้พิจารณาจากคณุสมบตัิของกรรมการ

บริษัทฯ ท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็น

ว่ากรรมการบริษัทฯ ผู้ ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้

ทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และ

กรรมการอิสระมีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระตามท่ีประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยข้อมลูและประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏ

ตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการบริษัทฯท่ีไม่มีสว่นได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561  พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้ (1) นายช่วงชยั นะวงศ์ 

(2) พลตํารวจโทวิสน ุปราสาททองโอสถ และ(3) นายไพบลูย์ ศิริภาณเุสถียร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัเท่ากบัจํานวนกรรมการท่ีจะ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้เป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

หมายเหตุ การลงมติออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของ

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความ
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อนึ่ง อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีผา่นมาได้ ดงันี ้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2556 ถงึปี 2560 

หมายเหต:ุ (1) จา่ยเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดงันี ้จา่ยเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 5.64 หุ้น

เดิม ต่อ 1 หุ้ นใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.28 บาทต่อหุ้ น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ

0.03152088259 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนทัง้สิน้ 4,447,424 

บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้  34,884,182 บาท จาก

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตาม

รายละเอียดข้างต้น 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 

กําหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้

ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหนง่อีกได้ 

ในการนี ้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ราย ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
)ปีที่เสนอ(  

ปี 2560 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ )บาท(  
88,948,467 267,503,227 162,503,285 243,679,648 414,629,027 

2. จํานวนหุ้น )หุ้น( 581,403,025 581,403,025 581,403,025 550,055,032 467,216,082 

3. อตัราเงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.06 0.13 0.13 0.17 0.31(1) 

4. จํานวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ )บาท( 34,884,182 75,582,393 75,582,393 93,509,355 144,836,985 

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ

กําไรสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
41% 30% 49% 40% 37% 
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(1) นายช่วงชยั นะวงศ์  [กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ดํารงตําแหนง่ 

    กรรมการของบริษัทฯ มาแล้ว 8 ปี 6 เดือน )] 

(2) พลตํารวจโทวิสน ุ ปราสาททองโอสถ  [กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ดํารง

  ตําแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 11 ปี 14 วนั )] 

(3) นายไพบลูย์  ศิริภาณเุสถียร [กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดํารงตําแหนง่ 

  กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี 9 เดือน)] 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 อย่างไรก็ดี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

อนึง่ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการบริษัทฯ ท่ีไมม่ีสว่นได้เสยี) ได้พิจารณาจากคณุสมบตัิของกรรมการ

บริษัทฯ ท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็น

ว่ากรรมการบริษัทฯ ผู้ ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้

ทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และ

กรรมการอิสระมีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระตามท่ีประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยข้อมลูและประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏ

ตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการบริษัทฯท่ีไม่มีสว่นได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561  พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้ (1) นายช่วงชยั นะวงศ์ 

(2) พลตํารวจโทวิสน ุปราสาททองโอสถ และ(3) นายไพบลูย์ ศิริภาณเุสถียร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัเท่ากบัจํานวนกรรมการท่ีจะ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้เป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

หมายเหตุ การลงมติออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของ

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความ
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เหมาะสมประการตา่ง ๆ กลา่วคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัรา

คา่ตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกบับริษัทฯ และอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว มีความเห็น

ว่า ให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 มี

รายละเอียดดงันี ้

1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คา่เบีย้ประชมุ ให้จ่ายคา่เบีย้ประชมุตามตําแหนง่ในอตัราคงเดิมเหมือนปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

เบีย้ประชุม ประจาํปี 2561 ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

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 

 

40,000บาท/ ครัง้ 

20,000 บาท/ คน/ ครัง้ 

คณะกรรมการคณะย่อยอื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 

โบนสักรรมการ เพ่ือตอบแทนผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรับผลการดําเนินงาน รอบเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ให้จ่ายโบนสัให้แก่กรรมการ จํานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาแบง่จ่าย 

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนไมเ่กิน 10 ล้านบาท จํานวนไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

(จ่ายจริงจํานวน 8 ล้านบาท) 

2) สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

-ไมม่ี- 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารของ 

บริษัทฯ) เป็นจํานวนเงิน 10,580,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจําปี 2560 ในหวัข้อ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 149 
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คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยนบัผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 37 กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ทกุรอบปีบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้

สํานกังาน อีวายเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ จากสํานักงาน อีวาย โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3734 และ / หรือ  

(2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4499 และ / หรือ 

(3) นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้สํานกังาน อีวาย แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

รายอ่ืนของสาํนกังาน อีวาย เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แทนได้  

ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งท่ีสง่มา

ด้วยลาํดบัท่ี 4 

2) อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 1,560,000 

บาท และ 

3) รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีสาํหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท

หลกัทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากดั ประจําปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการ

สอบบญัชี จํานวน 400,000 บาท และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทยอ่ย   

(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ  

(2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4499 และ/หรือ 

(3) นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172 
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เหมาะสมประการตา่ง ๆ กลา่วคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัรา

คา่ตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกบับริษัทฯ และอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว มีความเห็น

ว่า ให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 มี

รายละเอียดดงันี ้

1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คา่เบีย้ประชมุ ให้จ่ายคา่เบีย้ประชมุตามตําแหนง่ในอตัราคงเดิมเหมือนปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

เบีย้ประชุม ประจาํปี 2561 ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหารของบริษัทฯ 

 

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 

 

40,000บาท/ ครัง้ 

20,000 บาท/ คน/ ครัง้ 

คณะกรรมการคณะย่อยอื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี 

โบนสักรรมการ เพ่ือตอบแทนผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สาํหรับผลการดําเนินงาน รอบเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ให้จ่ายโบนสัให้แก่กรรมการ จํานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาแบง่จ่าย 

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนไมเ่กิน 10 ล้านบาท จํานวนไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

(จ่ายจริงจํานวน 8 ล้านบาท) 

2) สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

-ไมม่ี- 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารของ 

บริษัทฯ) เป็นจํานวนเงิน 10,580,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจําปี 2560 ในหวัข้อ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 149 
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คะแนนเสียงสาํหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยนบัผู้ ท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 37 กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ทกุรอบปีบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้

สํานกังาน อีวายเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ จากสํานักงาน อีวาย โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3734 และ / หรือ  

(2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4499 และ / หรือ 

(3) นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้สํานกังาน อีวาย แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

รายอ่ืนของสาํนกังาน อีวาย เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แทนได้  

ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งท่ีสง่มา

ด้วยลาํดบัท่ี 4 

2) อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 1,560,000 

บาท และ 

3) รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีสาํหรับบริษัทยอ่ย คือ บริษัท

หลกัทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากดั ประจําปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการ

สอบบญัชี จํานวน 400,000 บาท และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทยอ่ย   

(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ  

(2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4499 และ/หรือ 

(3) นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4172 
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ทัง้นี ้อตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวนเท่ากันกับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา โดยมี

รายละเอียดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ดงันี ้

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2561 และ ปี 2560 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 (ปีทีผ่่านมา)

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 1,560,000 บาท 1,560,000 บาท 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 400,000 บาท 400,000 บาท

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี

ในการนี ้คา่ตอบแทนการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมถึงคา่บริการอ่ืน ๆ (Non-audit Services) 

หมายเหต ุ 

1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หาก

ผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบญัชีติดต่อกัน 

และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายเดิม ทําหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลา

อย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั 

2.  ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ชื่อผู้สอบบัญช ี
เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ (ปี) 

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ

การเงนิของบริษัทฯ (ปี) 

1.นางสาวรัตนา จาละ 2555-2560 2560 

2.นางสาวสมใจ คณุปสตุ 2555-2560 ไมเ่คยเป็นผู้ลงนาม 

3.นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย 2559-2560 ไมเ่คยเป็นผู้ลงนาม 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประจําปี 2561 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายตวัทางธุรกิจ กอปรกบัได้เปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัแล้ว 

พบวา่คา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ มีระดบัใกล้เคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชี ประจําปี 2561 ดงันี ้(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ (2) นางสาว

สมใจ คุณปสุต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 และ/หรือ (3) นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4172 แห่งสํานกังาน อีวาย และการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2561 เป็น

จํานวนเงินทัง้สิน้ 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกันนีข้องบริษัทย่อย โดยมี

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จํานวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ

ปรึกษาหารือกนัได้อย่างสะดวก และเป็นการประหยดัต้นทนุและระยะเวลาในการจดัการประชุม บริษัทฯ จึง

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่น

ท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดําเนินการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1) แก้ไขข้อ 25 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้ 

จากเดิม 

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ และมีรองประธาน

กรรมการอยู ่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ แตถ้่าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน

ท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ี

ประชมุการวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีง

ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เพ่ือเป็นเสยีงชีข้าด” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 25. ในการประชมุคณะกรรมการ ไมว่า่เป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ และให้

ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ี

ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุมการวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุม

คณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ง

มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่ (1) เพ่ือเป็นเสยีงชีข้าด” 
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ทัง้นี ้อตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวนเท่ากันกับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา โดยมี

รายละเอียดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ดงันี ้

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2561 และ ปี 2560 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 (ปีทีผ่่านมา)

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 1,560,000 บาท 1,560,000 บาท 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 400,000 บาท 400,000 บาท

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี

ในการนี ้คา่ตอบแทนการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมถึงคา่บริการอ่ืน ๆ (Non-audit Services) 

หมายเหต ุ 

1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หาก

ผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบญัชีติดต่อกัน 

และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายเดิม ทําหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลา

อย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั 

2.  ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ชื่อผู้สอบบัญช ี
เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ (ปี) 

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ

การเงนิของบริษัทฯ (ปี) 

1.นางสาวรัตนา จาละ 2555-2560 2560 

2.นางสาวสมใจ คณุปสตุ 2555-2560 ไมเ่คยเป็นผู้ลงนาม 

3.นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย 2559-2560 ไมเ่คยเป็นผู้ลงนาม 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประจําปี 2561 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายตวัทางธุรกิจ กอปรกบัได้เปรียบเทียบกบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัแล้ว 

พบวา่คา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ มีระดบัใกล้เคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชี ประจําปี 2561 ดงันี ้(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ (2) นางสาว

สมใจ คุณปสุต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 และ/หรือ (3) นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4172 แห่งสํานกังาน อีวาย และการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2561 เป็น

จํานวนเงินทัง้สิน้ 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกันนีข้องบริษัทย่อย โดยมี

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จํานวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ

ปรึกษาหารือกนัได้อย่างสะดวก และเป็นการประหยดัต้นทนุและระยะเวลาในการจดัการประชุม บริษัทฯ จึง

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่น

ท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดําเนินการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1) แก้ไขข้อ 25 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้ 

จากเดิม 

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ และมีรองประธาน

กรรมการอยู ่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ แตถ้่าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน

ท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ี

ประชมุการวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีง

ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เพ่ือเป็นเสยีงชีข้าด” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 25. ในการประชมุคณะกรรมการ ไมว่า่เป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ และให้

ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ี

ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุมการวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุม

คณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ง

มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่ (1) เพ่ือเป็นเสยีงชีข้าด” 
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2) เพ่ิมเติมข้อ 25/1 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

“ข้อ 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้หมด

จะต้องอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยหนึง่ในสาม (1/3) ขององค์ประชมุต้องอยู่

ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทําผ่านระบบการ

ควบคมุการประชมุท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทัง้

เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทัง้

ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักลา่ว และระบบควบคมุการประชุมต้องมีองค์ประกอบ

พืน้ฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด” 

3) แก้ไขข้อ 26 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

จากเดิม 

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวธีิอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หากเป็น

การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้” 

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตาม

คําสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็น

ฐานในการนบัคะแนนด้วย 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามกําหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

อนึง่ เพ่ือความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน

การประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข ท่ีแนบมาตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบั

ท่ี 9 ท่ีสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือ

แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้ 

หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 นี ้กรรมการอิสระท่ี

ไม่ได้ครบกําหนดออกตามวาระ (ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น ปรากฏตาม  

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 5 ท่ีสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี)้ ได้แก่ นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ  

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากทา่นผู้ ถือหุ้น โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีกําหนดมายงับริษัทฯ 

ลว่งหน้า เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับภายในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน เพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดหูนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และ

สามารถสง่คําถามเพ่ือสอบถามข้อมลูในแตล่ะวาระหรือข้อมลูอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าผ่าน E-mail 

address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังสํานักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท

หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18 ถนน

พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือสง่โทรสารมายงัหมายเลข 02-658-9110

โดยระบช่ืุอท่ีอยูห่รือข้อมลูท่ีใช้ในการติดตอ่ได้อยา่งชดัเจน เพ่ือบริษัทฯ จะสามารถติดตอ่กลบัได้ 
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2) เพ่ิมเติมข้อ 25/1 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

“ข้อ 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้หมด

จะต้องอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยหนึง่ในสาม (1/3) ขององค์ประชมุต้องอยู่

ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทําผ่านระบบการ

ควบคมุการประชมุท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทัง้

เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทัง้

ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักลา่ว และระบบควบคมุการประชุมต้องมีองค์ประกอบ

พืน้ฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด” 

3) แก้ไขข้อ 26 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

จากเดิม 

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หากเป็น

การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้” 

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตาม

คําสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็น

ฐานในการนบัคะแนนด้วย 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามกําหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

อนึง่ เพ่ือความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน

การประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข ท่ีแนบมาตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบั

ท่ี 9 ท่ีสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือ

แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้ 

หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 นี ้กรรมการอิสระท่ี

ไม่ได้ครบกําหนดออกตามวาระ (ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น ปรากฏตาม  

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 5 ท่ีสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี)้ ได้แก่ นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ  

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากทา่นผู้ ถือหุ้น โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารหรือหลกัฐานตามท่ีกําหนดมายงับริษัทฯ 

ลว่งหน้า เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับภายในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน เพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดหูนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และ

สามารถสง่คําถามเพ่ือสอบถามข้อมลูในแตล่ะวาระหรือข้อมลูอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าผ่าน E-mail 

address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังสํานักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท

หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18 ถนน

พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือสง่โทรสารมายงัหมายเลข 02-658-9110

โดยระบช่ืุอท่ีอยูห่รือข้อมลูท่ีใช้ในการติดตอ่ได้อยา่งชดัเจน เพ่ือบริษัทฯ จะสามารถติดตอ่กลบัได้ 
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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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  วนัที ่25 เมษายน 2560 

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 
 

 


