สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ของ
บริษทั หลักทรัพย์ ฟุนนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
วันที่และเวลา
สถานทีป่ ระชุม

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจานวนผู้ถือหุ้นจาก
รายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจานวน
ทั้งสิ้น 1,998 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จานวน 02 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย นับ
จานวนหุ้นทั้งหมดได้ 173,030,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.55463 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์
ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกาหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จากนั้นประธานฯ ได้
กล่าวเปิดการประชุม
นางสาวกนกพร ขาสอางค์ ทาหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่
ปรึกษาของบริษัททีร่ ่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้
กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
2. นายวราห์
สุจริตกุล
รองประธานกรรมการ (“รองประธานฯ”)
3. นายช่วงชัย
นะวงศ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสมภพ
กีระสุนทรพงษ์
กรรมการและกรรมการผู้อานวยการ
5. นางพรพริ้ง
สุขสันติสุวรรณ
กรรมการและกรรมการผู้อานวยการ
6. นายหยาง
หลิว
กรรมการ
7. พลตารวจโทวิสนุ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบูลย์
ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: จานวนกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุพิน
สุระวิชัย
ประธานเจ้าหน้าที่กากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร
2. นางสาวช่อเพชร
เรียมดี
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางปาริชาต
ขันทสีมา
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกากับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายประพันธ์
ฐิติภูมิเดชา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. นางสาวจิตรคนึง
แสงชีวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา
ผู้อานวยการฝ่ายสานักกรรมการ
7. นางสาวภัทรา
กาญจนประภาศ
เลขานุการบริษัทฯ
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ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวรัตนา
จาละ
2. นางสาวณัฐณิชา
อร่ามเธียรธารง
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิตอล จากัด
1. นายภราดร
เลียวสกุล
ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาววนิดา
ฐานีพานิชสกุล
ที่ปรึกษา
3. นางสาวศรัญญา
สกุลพิเชฐรัตน์
ทนายความ (ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน)
ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้พิธีกรได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
ดังต่อไปนี้
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
1.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.

จานวนหุน้
150,047,756
107,360,231
11,471,411
11,471,411
01,005,755
13,451,944
13,418,599
5,060,001
4,100,000
4002500
120,022,111
361,201,003

บริษัท ฟุนันซ่า จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
นางสาวชยุดา เจียรวนนท์
นายชวัล เจียรวนนท์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางสุพร วัธนเวคิน
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
นายไพทูรย์ มานะศิลป์
นายจาเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
รวม

ร้อยละ
29.29
22.29
5.79
5.79
3.40
2.70
2.65
1.03
1.06
1.05
24.21
100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการรับคะแนนเสียง

ดังต่อไปนี้
1. ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทาเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง
ดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท่านทาเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และขอให้ทา่ นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนน
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ที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดาเนินการลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออก
จากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงตามบัตรเสีย
จากกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
กรณีที่จะถือว่า เป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น
ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการ
แก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
6. จานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้น สุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนน
ทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ
8. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุม ฯ ทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมฯ ดาเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ป ระชุมฯ ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อ ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม
เกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 และมอบหมายให้นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญของบริษัท ฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบี
ไอ ไทย ออนไลน์ จากัด (“SBITO”) เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO
เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 45 เป็น ร้อยละ 40.51
2. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน SBITO ให้กับผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของ SBITO โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อเงินลงทุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะขายหุ้นจานวน 3,249,998 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั้งหมดของ SBITO) โดยขายในรอบแรกจานวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม
115 ล้านบาท และได้รับชาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ ทั้งนี้ สาหรับหุ้นส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ มีสทิ ธิจะขายให้แก่ผูซ้ อ้ื ดังกล่าวในราคาและเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาภายใน1 ปีนับจากวันที่
15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น ซึ่งภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO จะ
เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 20.51
3. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)จากบริษัท Fitch Rating
(ประเทศไทย) จากัด ในระดับ BBB+ (tha) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
4. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตัว “Finansia HERO” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเป็นการพัฒนาร่วมกับ Kiwoom Securities
บริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่
25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม แล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ทุกประการ
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจานวน 4 ราย โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,604,480 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 302 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 401,854,841 หุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
401,854,841
100.00000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560
CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฎในรายงานประจาปี 2560 ของบริษัทฯ ใน
รูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
CEO ได้รายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 5 เป็นอันดับที่ 4 ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด
สัดส่วนลูกค้าแบ่งเป็นบุคคลธรรมดาร้อยละ 80 ลูกค้าสถาบันร้อยละ 20 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 65,201
บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวจานวน 23,040 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 37
สาหรับธุรกิจวานิชธนกิจ CEO ได้ขอให้นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสมภพรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี
2560 บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเข้าร่วมการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จานวน 23 บริษัท โดย
ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญ จานวน 4 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหุ้นสามัญ จานวน 19 บริษัท บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจรวมทั้งหมด จานวน 90.61 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจการ
เป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญ จานวน 72.67 ล้านบาท และจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จานวน
20.14 ล้านบาท
ธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.31 เป็นอันดับที่ 7 ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ทั้งหมด ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) จานวน 301 รุ่น โดย
ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี
ผลการดาเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการจานวน 1,655 ล้านบาท ลดลงจาก 1,856 บาท ในปีก่อน
โดยปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่
ลดลง Market Share ของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 5.61 เป็นร้อยละ 5 และอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก
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ร้อยละ 0.12 เป็นร้อยละ 0.10 อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเนื่องจากการ
ขาย SBITO จานวน 22 ล้านบาท
ในส่วนของรายได้จากธุรกรรมอืน่ เพิม่ ขึ้นจากเดิม บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) จานวน
81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 77 ล้านบาทในปีก่อน และมีกาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้าจานวน 10 ล้านบาท
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจานวน 903 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 146 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี
ก่อน ต้นทุนทางการเงินจานวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 27 ล้านบาทในปีก่อน หนีส้ ูญและหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 6 ล้านบาท ขาดทุนจาก
การด้อยค่าการลงทุนจานวน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจาก 367 ล้านบาท เป็น 360 ล้านบาททาให้ก าไรสุทธิจากผลการ
ดาเนินงานในปี 2560 เป็น 177 ล้านบาท ลดลงจาก 231 ล้านบาทในปีก่อน และบริษัทฯ มีกาไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 945 ล้านบาท เป็น 1045
ล้านบาท
บริษัทฯ มีเงินลงทุนจ านวน 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 519 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ และ Block Trade ในส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลงเนื่องจากการขายหุ้นของ SBITO ที่บริษัทฯ ถือ
อยู่ ส าหรับทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านบาท เป็น 235 ล้านบาท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท
หลักทรัพย์ในประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันทา Application สาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดาเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านธุรกิจคอรัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม”โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และหลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีนโยบายที่
จะเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ CAC ต่อไป และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน เรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นจาก
สถาบันไทยพัฒน์ในปี 2558 อยู่ในระดับที่ 4
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปราฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถาม
เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
1) จากงบการเงิน บริษัทฯ มีก าไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 900 กว่าล้านบาท เป็น 1000 กว่าล้านบาท
ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เงินจานวนนี้อย่างไร จะเก็บไว้เพื่อบริหารกิจการของ
บริษัท หรือจะจ่ายเป็นเงินปันผลในอนาคต
2) การลงทุนด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ในปีที่ผ่านมาครบถ้วนแล้วหรือไม่ หรือจะต้องมี
การลงทุนอีกในปีหน้า
CEO
1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
ดาเนินนโยบายอย่างเคร่งครัด เช่น Margin Loan แม้ว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับ
ต้น แต่บริษัทฯ ปล่อยกู้เพียง 1,000 ล้านบาท ในขณะที่หลาย ๆ บริษัทซึ่งมี ส่วนแบ่งการตลาดเพียง
ครึ่งหนึ่งของบริษัทฯ ปล่อยกู้ 3,000-4,000 ล้านบาท ส่วนเงินกาไรสะสมที่เพิ่มจานวน 100 กว่าล้าน
บริษัทฯ ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน บริษัทฯ จะได้ลดการกู้ยืมเงิน
2) การลงทุนด้าน Software น่าจะลงทุนเพิ่มเป็นจานวนไม่มากเท่ากับปีก่อน เพราะเป็นค่าปรับปรุง
พัฒนาระบบที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดพอสมควร
ผูถ้ อื หุน้
ขอให้อธิบายลักษณะของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Derivative Warrant (“DW”) และไม่ทราบว่า
บริษัทฯออก DW เพื่อไปขายในตลาด หรือเป็นการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นตัวติด
ลบของบริษัทฯ จากที่ CEOรายงาน ไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือไม่
CEO
ขออธิบายเกี่ยวกับธุรกรรม DW ต่างประเทศเรียกว่า Cover Warrant คือการออก DW ให้แก่นักลงทุน
โดยที่บริษัทฯ จะไปซื้อหุ้นที่เป็น Underlying มาเป็นหลักประกัน และออก DW ขายให้แก่นักลงทุนเพื่อ
ซื้อไปเก็งกาไร
รองประธานฯ
บริษัทฯ ไม่ได้ออก DW ในหุ้นของบริษัทฯ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ทาคือ หากมีหลักทรัพย์ ในตลาดที่นักลงทุน
สนใจจะซื้อ บริษัทฯ จะออกเป็น DW บนหลักทรัพย์ตัวนั้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ขายให้นักลงทุน เพราะเป็น
การลงทุนที่ใช้เงินจ านวนไม่มาก ซึ่งนี่คือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกิจ DW ท าก าไรให้บริษัทฯ
ค่อนข้างมาก ในปี 2560 บริษัทฯ มี กาไรจากธุรกิจนี้ประมาณ 97 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า 42 ล้านบาท
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ในเรื่องความเสี่ยง หากมีหลักทรัพย์ตัวหนึ่งในตลาดราคา 100 บาท เรามาสามารถออกเป็น DW บนหุ้น
ตัวนั้น โดยกาหนดได้ว่านักลงทุนจะใช้เงินจานวนเท่าไรเพื่อที่จะได้สิทธิในหุ้นตัวนั้น เช่น นักลงทุนซื้อ DW
โดยใช้เงินเพียงแค่ 3 บาท สมมุติหุ้นตัวนั้นขึ้นจาก 100 บาท เป็น 110 บาท นักลงทุนที่ซื้อ DW สามารถ
จะได้กาไร 10 บาท โดยใช้เงินเพียงแค่ 3 บาท ในทางกลับกัน 3 บาทนั้นก็อาจจะสูญไปเลย หากราคาหุ้น
ลดลง สาหรับบริษัทฯ ถ้าหากมีการออก DW บนหุ้นที่มีความเสี่ยงก็จะมีการเข้าไป Lock in ความเสี่ยง
โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว
จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม CEO จึงแจ้งต่อที่
ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนีเ้ ป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจานวนหุ้น
ได้ 401,854,941 หุ้น
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กาหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทางบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถาม
เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
1) ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ได้แก่ Finansia Hero ลงทุนในปีที่ผ่านมา จะต้องมีการทยอยตัดจาหน่ายทรัพย์สินไม่
มีตัวตนนี้ ในช่วงต้นไม่ทราบว่ารายได้ของที่เกิดขึ้นจะมากกว่าค่าตัดจาหน่ายส่วนนี้ได้หรือไม่
2) การขายหุ้น SBITO ปัจจุบันเหลือสัดส่วนร้อยละ 20 ในส่วนนี้ ถ้าบริษัทฯ ขายออกไปในปีนี้ จะทาให้บริษัทฯ
ขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือถูกด้อยค่าในงบไปแล้ว
CEO
1) ค่า Goodwill และ License ราคารวมประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งการตัดจาหน่ายจะใช้ระยะเวลา 15
ปีตามข้อตกลงการซื้อสิทธิการใช้จากประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 12 ล้านบาท บริษัทฯ เห็นว่าการทากาไรจากค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เดือนละ 2 ล้านบาท ไม่น่าจะเป็นเรื่อง
ยาก อีกทั้งทุกวันนี้บริษัทฯ จ่ายค่าบริการออนไลน์เดือนละประมาณ 1 ล้านบาทให้ Settrade ดังนั้น การที่
บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในระบบของตนเองจะทาให้มีระบบที่เหนือกว่าระบบเดิมซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า
2) บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายหุ้น SBITO ก่อนเดือน
สิงหาคม 2561 ซึ่งหากบริษัทฯ ขายเพิ่มจะไม่ทาให้บริษัทฯ มีขาดทุนเพิ่มเติม แต่ถ้าขายได้ดีกว่า ก็จะกลับจาก
ขาดทุนกลับมาเป็นกาไร
จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงเสนอขอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รั บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจ านวนหุ้นได้
401,854,941 หุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
401,854,841
100
-

ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00000
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กาหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 88,948,467 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรร
กาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 4,447,424 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และ
เงินทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุ น
ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสารองตามกฎหมายแล้ว
เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 84,501,043 บาท และบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่
ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 34,884,182 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41 ของกาไรสุทธิ
หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการ
จ่ายเงินปันผลจากกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาได้ ดังนี้
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2560
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

(ปีทเี่ สนอ)
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

1. ก าไรส าหรั บปี ตามงบการเงิ น เฉพาะ
88,948,467 267,503,227 162,503,285 043,679,648 212,629,027
บริษัทฯ (บาท)
0. จานวนหุ้น (หุ้น)
581,403,025 361,201,003 361,201,003 330,033,010 245,014,060
1. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
0.06
0.11
0.11
0.15
0.11(1)
2. จานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
34,884,182
53,360,171 53,360,171 71,307,135 122,614,763
3. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ
ก าไรส าหรั บปี ตามงบการเงิ น เฉพาะ
41%
30%
49%
20%
17%
บริษัทฯ
หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้ จ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1
หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03152088259 บาท
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ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบั เงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 401,854,941
หุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
401,854,841
100.00000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
100
บัตรเสีย
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กาหนดไว้ว่า ใน
การประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3
คน ดังนี้
1. นายช่วงชัย
นะวงศ์
กรรมการบริษัทฯ
2. พลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการอิสระ
3. นายไพบูลย์
ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระ
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้ พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
จานวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายช่วงชัย
2. พลตารวจโทวิสนุ
3. นายไพบูลย์

นะวงศ์
ปราสาททองโอสถ
ศิริภาณุเสถียร
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กรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

CEO ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน จะดารงตาแหน่งเกิน 9 ปีแต่การจะหากรรมการอิสระจริงๆ ที่มีคุณสมบัติ
ครบและเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นคนดี จึงขอเสนอให้ดารงตาแหน่งอีกวาระ
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคาถาม
เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ มีการวางเกณฑ์การกาหนดวาระของกรรมการอิสระในอนาคต เพื่อไม่ให้มีการดารง
ตาแหน่งเกินกว่า 9 ปีหรือไม่
ประธานกรรมการ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการวางเกณฑ์ แต่จะดูให้มีการวางเกณฑ์ดังกล่าวในอนาคต
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ
(3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
1) นายช่วงชัย นะวงศ์
ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
401,526,235
100.00000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
35,100
บัตรเสีย
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจานวน 2 ราย โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,394 หุ้น และหักผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้เสียออก 1 ราย จานวน 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 304 ราย
รวมจานวนหุ้นได้ 401,761,335 หุ้น
2) พลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
398,559,404
99.99997
ไม่เห็นด้วย
117
0.00003
งดออกเสียง
35,100
บัตรเสีย
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิม่ เติมจานวน 1 ราย โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 388,900 หุ้น และหักผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสียออก 1 ราย จานวน 1,433,412 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 305 ราย
รวมจานวนหุ้นได้ 398,594,621 หุ้น
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3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
402,072,518
99.99997
ไม่เห็นด้วย
117
0.00003
งดออกเสียง
177,600
บัตรเสีย
หมายเหตุ: ในวาระนีไ้ ม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม เติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น
306 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2561
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกาหนดเป็นจานวน
แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็
ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าให้
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการคณะย่อยอืน่ ๆ
ค่าเบี้ยประชุม

ประจาปี 2561

ประจาปี 2540

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

30,000 บาท/ ครั้ง
10,000 บาท/ ครั้ง
00,000 บาท/ คน/ ครั้ง

20,000 บาท/ ครั้ง
00,000 บาท/ คน/ ครั้ง
ไม่มี

20,000 บาท/ ครั้ง
00,000 บาท/ คน/ ครั้ง
ไม่มี

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตาแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

โบนัสกรรมการ
เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสาหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ให้จ่ายโบนัสกรรมการจานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย
ระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540

จานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

จานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท
(จ่ายจริงจานวน 6 ล้านบาท)
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2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
-ไม่ม-ี
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียน
เพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีสว่ นได้เสียออก 0 ราย จานวน 1,533,412 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้
ทั้งสิ้น 304 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 398,494,621 หุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
398,459,521
99.99119
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
35,100
0.00881
บัตรเสีย
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
(1) นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
(0) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
(1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น
ของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เข้าทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็นจานวน
เงิน 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่
ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี จานวน 400,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจานวนเท่ากันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2561 (ปีทเี่ สนอ)
ปี 2560 (ปีทผี่ า่ นมา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
1,560,000 บาท
1,560,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
400,000 บาท
400,000 บาท
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ในการนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)
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หมายเหตุ
1. ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัตหิ น้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบ
บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทาหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
เดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชือ่ ผูส้ อบบัญชี
เคยได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีของ เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงิน
บริษทั ฯ (ปี)
ของบริษทั ฯ (ปี)
1. นางสาวรัตนา จาละ
0333-0340
0340
0. นางสาวสมใจ คุณปสุต
0333-0340
ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
1. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
0333-0340
ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม เติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รั บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจานวนหุ้นได้
402,250,235 หุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 ของ
บริษัทฯ และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
402,250,135
100
-

ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00000
-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ
CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรึกษาหารือกันได้
อย่างสะดวก และเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ฯ พิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
ดาเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
จากเดิม
“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”
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แก้ไขเป็น
“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
อยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”
(0)
เพิ่มเติมข้อ 25/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
“ข้อ 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่
ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทาผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด”
(1) แก้ไขข้อ 26 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
จากเดิม
“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”
แก้ไขเป็น
“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่ ง
หนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม CEO จึงได้
เสนอขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม เติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจ านวนหุ้นได้
402,250,235 หุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
402,250,135
100
-

ร้อยละของผู้ถอื หุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.99998
0.00002
-

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคาถาม
และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
ข้อเสนอแนะ
หากท่านกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถท ากาไรให้แก่บริษัทฯ ได้มากขึ้น ก็ควรให้
Incentive เพิ่มตามสัดส่วนของกาไรสุทธิ และพนักงานก็ควรจะได้รับโบนัสมากขึ้นด้วย
CEO
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้
ข้อเสนอแนะ
1) บทวิเคราะห์ของบริษัทฯ ในช่วงหลังเห็นได้ว่าพัฒนาขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จึงขอให้ทางผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนทีมงานต่อไป
2) การที่บริษัทฯ พยายามจะขยายตลาด DW เพื่อสร้างผลกาไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ DW ที่บริษัทฯ ออก
ส่วนใหญ่ จะเป็นประเภท out of the money ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาลงทุนจะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ ความชานาญ ซึ่ง
บริษัทฯ ก็จะได้ลูกค้ากลุ่มนั้นไป แต่ยังมีลูกค้าอีกจานวนไม่น้อยซึ่งสนใจ DW ประเภท in the money จึง
อยากขอให้บริษัทฯ พิจารณาออก DW ประเภทนี้บ้าง
CEO
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจากปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เพื่อเพิ่ม Market Share
CEO

ผูถ้ อื หุน้

CEO

ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง แต่สัดส่วนของลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ลดลง ในด้านออนไลน์
บริษัทฯ เป็นลาดับที่ 2 รองจาก Maybank KimEng ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าใกล้ลาดับ 1 มากขึ้น แต่สาหรับส่วน
แบ่งการตลาดกลุ่มลูกค้านิติบุคคล บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้านิติบุคคลต่างประเทศส่งคาสั่งโดย
ใช้ระบบ Trade online ซึ่งการส่งคาสั่งในลักษณะนี้มีประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
รายวัน ซึ่งบริษัทฯ ไม่เน้นลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้น จะสังเกตได้ว่า Broker ที่เน้นนักลงทุนต่างประเทศจะได้ส่วนแบ่ง
การตลาดที่ในส่วนนี้ไป อย่างไรก็ดี การ trade onlineประเภทนี้ ไม่เสียค่า Commission บริษัทฯ ขอเรียนว่า
การที่บริษัทฯ มี application จากประเทศเกาหลีใต้เข้ามาเสริม คือ Finansia Hero ซึ่งเป็น Application ที่ดี
ที่สุดในเอเชีย จะยิ่งทาให้บริษัทฯ มั่นใจที่จะเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจ
จะนานวัตกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้เป็นระบบออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี
หลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ จะต้องสามารถทาผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ร่วมมือกับ Broker ในประเทศเวียดนามสร้าง Application ตัวใหม่เพื่อซื้อขายหุ้นในตลาดเวียดนาม ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก และบริษัทฯ จะมุ่งเน้นในด้านนี้ เพื่อพัฒนาต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอให้เลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นช่วงปลายเดือนปลายมีนาคม หรือต้นเมษายน เนื่องจากผู้ถือหุ้นมา
เข้าร่วมประชุมค่อนข้างน้อย หากเลื่อนวันประชุมไปน่าจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามและให้ข้อเสนอแนะได้
มากกว่านี้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแจ้งว่าบริษัทฯ จะนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
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CEO สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

-ลงนาม(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

-ลงนามผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ
(เลขานุการบริษัทฯ)
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