สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
วันที่และเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

สถานทีป่ ระชุม

ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม
นายช ั ช วา ลย์ เจี ย รวนน ท์ ป ระธา นกรร มการ บริ ษั ท ฯ ท า หน้ า ที ่ เ ป็ น ป ระธา นในท ี ่ ป ร ะชุ ม
(“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ทราบถึงจานวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 1,717 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจ านวน 14 ราย
และผู้รับมอบฉันทะจานวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจานวนหุ้นทั้งหมดได้ 395,483,694 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 68.02230 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกาหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
นางสาวกนกพร ขาสอางค์ ทาหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่
ปรึกษาของบริษัทฯ ทีร่ ่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้
กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
2. นายวราห์
สุจริตกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย
นะวงศ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสมภพ
กีระสุนทรพงษ์
กรรมการและกรรมการผู้อานวยการ
5. นางพรพริ้ง
สุขสันติสุวรรณ
กรรมการและกรรมการผู้อานวยการ
6. พลตารวจโทวิสนุ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายไพบูลย์
ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ:
บริ ษ ั ท ฯ มี ก รรมการทั ้ ง สิ ้ น จ านวน 9 ท่ า น เข้ า ร่ ว มประชุ ม จ านวน 8 ท่ า น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นของกรรมการ
ที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 89 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุพิน
นางสาวช่อเพชร
นายพิษณุ
นางสาวจิตรคนึง
นางสาวพันธุภรณ์
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สุระวิชัย
เรียมดี
วัฒนวนาพงษ์
แสงชีวงษ์
มหังสา

ประธานเจ้าหน้าที่กากับตรวจสอบกิจการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ายสานักกรรมการ
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ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวรัตนา

จาละ

2. นางสาวณัฐณิชา

อร่ามเธียรธารง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิตอล จากัด
1. นางสาววนิดา

ฐานีพานิชสกุล

ที่ปรึกษา

2. นางสาวฐิตาภา

ฤทัยสวัสดิ์

ทนายความ (ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน)

กาญจนประภาศ

เลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ
1. นางสาวภัทรา

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
จากนั ้ น พิ ธ ี ก รได้ ร ายงานให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ฯ ทราบถึ ง รายชื ่ อ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ใหญ่ 10 อั น ดั บ แรกของบริ ษ ั ท ฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

จานวนหุน้

ร้อยละ

1.

FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED

170,269,978

29.29

2.

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

129,580,453

22.29

3.

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

67,383,222

11.59

4.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

21,755,782

3.74

5.

นางสุพร วัธนเวคิน

15,671,944

2.70

6.

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

15,418,599

2.65

7.

นายไพทูรย์ มานะศิลป์

7,300,021

1.26

8

นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ

6,830,000

1.17

9.

นายจาเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์

5,500,000

0.95

10.

นางเกศรา มานะศิลป์

4,875,034

0.84

ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

136,817,992

23.52

รวม

581,403,025

100.00
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ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสาหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้
1.

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทาการลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

2.

ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถืออยู่และหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

3.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

4.

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

5.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดาเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

6.

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทาเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่
กาหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน

7.

บัตรเสีย คือ การทาเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน ลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งประเภท หรือไม่ลงชื่อกากับการแก้ไขออก
เสียงลงคะแนน
การแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนามา
รวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

8.

การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3,
4, 5 และ 7
-



วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ได้แก่ วาระที่ 6
-

9.

วิธีการคานวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียง
ตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการคานวนจะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วิธีการคานวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)
ออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 6 นั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย โดยฐานการคานวนจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับ คะแนนเสียงของผู้ที่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่าน
ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทาเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว เพื่อนาไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ
บาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทาเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
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10.

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุม ไม่ว่าจะก่อนการประชุมจะสิ้นสุดหรือเมื่อการประชุม
สิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงลงคะแนนเสียงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 และมอบหมายให้นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ ของบริษัทฯ (Logo) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
2. ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท มี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห้ บ ริ ษ ั ท ฯ ใช้ ส ิ ท ธิ เ จรจาและด าเนิ น การขายหุ ้ น ส่ ว นที ่ เ หลื อ
ในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด ("SBITO") ทั้งหมดจานวน 1,645,554 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 118 ล้านบาท โดยคู่สัญญาจะต้องบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อเงินลงทุน ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับชาระค่าหุ้นในเวลาเดียวกัน
3. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ "Finansia HERO" ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทั นสมัย
ที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บริษัท ฯ และ KIWOOM Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี ณ
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เมื่ อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษั ท ฟิท ช์ เรทติ ้ง ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด คงอั นดั บความน่ าเชื่อ ถื อหรือ เครดิ ต
ภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัทฯ ที่ระดับ “BBB+ (tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “มี
เสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน ประกาศคงอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(tha)”
5. เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2019” ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่
ของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ และบริษัทจดทะเบียนชั้นนากว่า 40 บริษัท ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพฯ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ
ที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้
บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ทุกประการ
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าใน
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจานวน 4 ราย โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 16,646 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 42 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 395,500,340 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 2

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
395,500,340
-

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00000
-

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี
2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย CEO ได้
รายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
ในปี 2561 สภาวะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีความผันผวนค่อนข้างสูง ต่าง
จากปี 2560 ที่สภาวะตลาดค่อนข้างดี โดยในปีนี้มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯรวมทั้งสัดส่วนของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 ในเดือนมกราคม 2561 เป็นร้อยละ 38 ในเดือนธันวาคม 2561 อันเป็นผลมาจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ (Algorithmic Trading หรือ Robot Trade) ในขณะ
ที่สัดส่วนนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 37 ในเดือนธันวาคมปี 2561 จากร้อยละ
44 ในเดือนมกราคมปี 2561 ทาให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสัดส่วนทีล่ ดลงดังกล่าว ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศ ยังคงที่ที่ร้อยละ 25
จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนจากต่างประเทศ อาจมีผลต่อสัดส่วนการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคล และอาจ
ส่งผลต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากสัดส่วนของนักลงทุนรายบุคคล บริษัทฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อ
ลดการพึ่งพารายได้หลักจากนักลงทุนรายบุคคล และเริ่มศึกษาธุรกิจอื่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไป
ปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.00 อยู่ในอันดับที่ 9 ในขณะทีส่ ่วนแบ่งการตลาด
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7.50 อยู่ในอันดับที่ 3 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์
ผลกระทบจากความซบเซาของตลาดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ลดลงจาก 121,858 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2561 เหลือ 53,349 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2561 การลดลงดังกล่าวแสดงให้
เห็นชัดถึงการชะลอการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลเมื่อเจอกับปริมาณการซื้อขายจากต่างประเทศ รวมทั้งการลดลงของมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากธุรกิจนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งลดลง
อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเปรียบเทียบรายได้ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้มีจานวน 111.24 ล้านบาท กับเดือน
ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้มีจานวน 45.74 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีผลการดาเนินงานที่ค่อนข้างดีในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้
รวมจานวน 72,463,790 บาท โดย DW และ Block Trade ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจากสภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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ดังนั้น ในสภาวะตลาดทีซ่ บเซานี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการลดต้นทุน โดยที่ผ่านมาได้มีการลดจานวนบุคลากร Front
Office จนกระทั่งมีจานวน 468 คนในเดือนธันวาคม 2561 และลดจานวนสาขาลงเหลือ 31 สาขาในปัจจุบัน รวมทั้งความพยายามรวม
สาขาเพื่อลดต้นทุนและปรับลดพนักงาน Back Office ลงด้วย โดยคาดว่าในอีก 2 เดือน จะเหลือ 27 สาขา อย่างไรก็ตาม การที่จะ
พัฒนาธุรกิจด้านอื่นให้ดี บริษัทฯ จะต้องมีทีม Research ที่ดี และมีทีมการตลาดที่รองรับจานวนของลูกค้าอย่างเพียงพอ อีกทั้งการมี
ทีมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีบ่ ริษัทฯ จาเป็นต้องปรับปรุงและส่งเสริมตลอดเวลา รวมถึงบุคลากร
ด้านการกากับดูแลการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีการเพิ่มจานวนบุคลากรดังกล่าวเพื่อรองรับ
ธุรกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น และจะดาเนินต่อไปในอนาคต
นอกจากนี ้ บริษัท ฯ ได้ถื อโอกาสปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ ในระหว่างที่ส ภาวะตลาดซบเซา โดยลงทุน เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างฐานธุรกิจที่มีความมั่นคงกว่าเดิมเพื่อพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้น
ด้าน (1) การซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (2) ธุรกิจวานิชธนกิจ (3) การเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าสถาบัน (4) ธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ และ (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลูกค้า
ในการลงทุนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์นั้น บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญากับ
Kiwoom Securities เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO อีกทั้งยังมีการลงทุนเพื่อจ้างบุคลากรต่าง
ๆ เช่น บุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลและพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว บุคลากรฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายที่มีความรู้ความสามารถในการทา
การตลาดผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ และบุคลากรที่ทาหน้าที่เป็น Call Center เพื่อคอยอานวยความสะดวกในการเปิดบัญชี ซึ่งบริษัทฯ อยู่
ในระหว่างผลักดันระบบการเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ภายใน 10 นาที
ในด้ า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ด้ า นวานิ ช ธนกิ จ ซึ ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที ่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของบริ ษ ั ท ฯ เนื ่ อ งจากบริ ษ ั ท ฯ
มี ห ุ ้ น ที ่ จ ั ด จ าหน่ า ยต่ อ ประชาชนทั ่ ว ไปเป็ น ครั ้ ง แรก (IPO) ซึ ่ ง เป็ น ที ่ ต ้ อ งการของนั ก ลงทุ น สถาบั น นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท ฯ
มีแผนการเพิ่มสัดส่วนการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันโดยได้พัฒนาการให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้ตรงกับความต้องการของ
นักลงทุนสถาบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา ซึ่งมีชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (“FSSIA”) เพื่อดาเนินการจัดทาบทวิเคราะห์แก่นักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ ยังได้จัดงาน Investment Conference ไปเมื่อ
เดือนมกราคม 2562 ตามที่ได้รายงานแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนที่บริษัทฯ คาดหวังว่าจะทารายได้ค่านายหน้าจากนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
ในด้านการพัฒนาธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management) นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ก าลัง
ดาเนินการสร้างทีมปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบดาเนินการ และยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล (Private Fund) โดยบริษัทฯ มีฐานลูกค้ารายบุคคลค่อนข้างมากจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงมองเห็นช่องทางใน
การต่อยอดการให้บริการลูกค้ารายบุคคลเหล่านี้จากการให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ลงทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าธุรกิจนี้จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างเป็นนัยสาคัญในอนาคตอันใกล้นี้
ฉะนั ้ น เมื ่ อ พิ จ ารณาผลประกอบการในปี 2561 จากงบการเงิ น รวมของบริ ษ ั ท ฯ จะเห็ น ว่ า บริ ษ ั ท ฯ
มีรายได้รวมทัง้ สิ้น 1,463.3 ล้านบาท ขาดทุนเป็นจานวน 23.7 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ า
รายบุคคลจานวน 987.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เหลือส่วนที่เป็นกาไรสุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
จากลูกค้ารายบุคคล จานวน 64 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการจากธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (EBusiness) นั้นขาดทุนจานวน 97.5 ล้านบาท อันเป็นผลจากการใช้เงินลงทุนเพื่อดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมบุคลากรที่มา
ดูแลแพลตฟอร์ม ค่าสิทธิการใช้ระบบ การจัดการอบรมให้ความรู้เรือ่ งวิธีการใช้งานโดยได้เช่าพืน้ ที่ภายในอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อ
จัดทาเป็นศูนย์อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าและนักลงทุนที่สนใจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งการทาการตลาดออนไลน์ ด้วย
ต้นทุนดังกล่าว ทาให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนในส่วนรายได้สทุ ธิค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคลจานวน 33.6 ล้านบาท
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ด้านรายได้จากฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันนั้น บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าสถาบันในต่างประเทศเป็นจานวน 89.9
ล้านบาท แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทาให้มีผลกาไรสุทธิจานวน 21 ล้านบาท ส่วนรายได้จากลูกค้าสถาบันในประเทศมีจานวน
43.7 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหลือกาไรสุทธิ 1.5 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเริ่มต้นวางรากฐานทาง
ธุรกิจของ FSSIA จึงทาให้มีต้นทุนจานวนมาก และขาดทุนสุทธิจานวน 43.2 ล้านบาท ทาให้ผลรวมของกลุ่มลูกค้าสถาบันมีผลขาดทุน
สุทธิจานวนทั้งสิ้น 20.7 ล้าน จากสัดส่วนรายได้ของลูกค้าสถาบัน แต่บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศจะ
เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญในอนาคตอันใกล้นี้
ด้านธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจวานิชธนกิจมี กาไรสุทธิ 31.8 ล้านบาท ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสาร
อนุพันธ์มกี าไรสุทธิ 32.2 ล้านบาท กาไรสุทธิจากการค้าหลักทรัพย์เพื่อ บัญชีบริษัท (Proprietary Trading) จานวน 20.1 ล้านบาท
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ามีผลขาดทุนสุทธิ 3.8 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ในระหว่างเริ่มดาเนิ นการ สาหรับธุรกิจ Block Trade
และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 1.9 ล้านบาท รวมกาไรสุทธิจากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท เท่ากับ
78.3 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดาเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2557 โดยนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการผู้อานวยการ ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุ
เป็นสมาชิก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นจากสถาบันไทยพัฒน์
ของบริษัทฯ ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมี
การตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
นายกาจร อรุณวิไลรัตน์
ผูถ้ อื หุน้
CEO

นายฉัตรชัย งามวิภาส
ผูร้ บั มอบฉันทะ

เพราะเหตุใดผลประกอบการของบริษัท ฯ จึง ไม่ มีก าไร เมื่อพิ จารณาจากปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่สูงกว่าบางบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา ในขณะที่
บริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต่ากว่ากลับมีกาไร
เนื่องจากแต่ละบริษัทมีรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยบางบริษัทอาจไม่ได้เน้นการดาเนิน
ธุรกิจด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงทาให้มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่น้อยกว่าบริษัทฯ แต่เนื่องจากมีฐานเงินทุนมาก
และไปเน้นด้านธุรกรรมอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือ การค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชี
บริษัท เป็นต้น และคาดว่ากาไรที่กล่าวถึงนั้นมาจากรายได้จากการทาธุรกิจอื่น ๆ เหล่านี้
1) อยากทราบว่าการที่บริษัทฯ พยายามขยายการประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การ
ขยายฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน ธุรกิจออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ลงทุนลูกค้านั้น บริษัทฯ มีจุดเด่นหรือจุดแข็งอะไรบ้างเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัท
หลักทรัพย์อื่นได้ ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ก็พยายามมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้านเหล่านี้
เช่นกัน นอกเหนือจากธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่บริษัทฯ ทาได้ค่อนข้างดี
2) ต้ น ทุ น ของธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ อ อนไลน์ จ านวนกว่ า 100 ล้ า นบาท
จะเป็นต้นทุนที่ต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปหรือไม่ เพราะคาดว่าบริษัทฯ จะต้องมีต้นทุนในการพัฒนา
ซอทต์แวร์ต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินค่อนข้างสูง
3) จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการนาเสนอหรือเผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นต่อผู้ค้า บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทาธุรกิจอย่างไรบ้าง
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1) คู่แข่งของบริษัทฯ ปัจจุบันมีทั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และบริษัท
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้เปรียบในเรื่องของ
เครือข่ายและเงินทุน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มี
บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน ทาให้มีข้อได้เปรียบเรื่องความคล่องตัว โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เจาะ
ตลาดธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เนื่องจากพบว่าใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภท
Out of the Money กาลังเป็นที่ต้องการในตลาด แต่ยังไม่มีบริษัทใดออกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นประเภท In the Money ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลตอบแทนดีมาก อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ กาลังมองหาช่องทางเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ด้านฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันนั้น บริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรกับ BNP Paribas Asia
Securities ที่ฮ่องกง ซึ่งจะช่วยในการจัดทาบทวิเคราะห์และส่งคาสั่งซื้อขายเข้ามา ด้วยเหตุนี้
จึงไม่คิดว่าบริษัทฯ มีข้อเสียเปรียบใด ๆ เพราะเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่ค่อนข้างแข็งแรง และใน
อนาคตก็อาจจะมีพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศอื่นที่จะเข้ามาเสริมด้านฝ่ายค้าหลักทรัพย์
สถาบัน
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้านั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาเนิน
ธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจนี้ในต่างประเทศ เพื่อนาเสนอวิธีการดาเนินธุรกรรมที่แตกต่างจาก
ที่มีอยู่ในขณะนี้
2) ต้นทุนของธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านระบบ Finansia HERO นั้น
ยอมรับว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง โดยบางส่วนเป็นต้นทุนที่จ่ายครั้งเดียว และบางส่วนเป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้า (Recurring Cost) เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ค่าเสื่อมของระบบ ค่า ใช้
สิทธิ ค่าใช้จ่ายในการทาการตลาด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่มดาเนินการ จึง
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการบุกตลาดและยัง ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ แต่บริษัทฯ มี
เป้า หมายที่ จะเพิ่ มรายได้ จากธุรกรรมนี้ ให้ม ากขึ้นเรื่ อย ๆ และขอชี้ แจงว่า บริ ษัทฯ ได้ ใช้
งบประมาณส่วนต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลงทุนในการดาเนินการที่
จาเป็นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกิจทางด้านออนไลน์
3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแก่ ทุกหน่วยงานที่มีการ
จัดซื้อ หรือมีการติดต่อผู้ค้าต่างๆ และจัดให้มีโครงสร้างการจัดการจัดซื้อให้มี ขั้นตอนการ
ตรวจสอบและการแข่งขันกันของผู้ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีกรณีการทุจริตคอรัปชั่นต่าง ๆ

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม CEO
จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 142,502 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น
หมายเหตุ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40
กาหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่
จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทางบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากสานักงาน อีวาย จากัด และ
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี
2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 หน้าที่ 34 ถึง 84 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
โดยสรุปสาระสาคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ – ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
กาไร ( ขาดทุน)ต่อหุ้น – ส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ (บาท/ หุ้น)

หน่วย: ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุด
ณ วันที่ 31ธันวาคม
2561
2560
4,754
5,953
2,223
3,357
2,531
2,596
1,463
1,655
(23.7)
177
(0.04)
0.30

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมี
การตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
นายสวง กิตติสริ พิ นั ธุ์
ผูถ้ อื หุน้

1) ขอให้อธิบายสาเหตุที่เงินลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561 ลดลงจาก 973 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ
820 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 34 ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากข้อ 10.1 จะเห็นว่า
จานวนเงินลงทุนในตราสารทุนลดลงจาก 969 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 440 ล้านบาทในปี 2561 จึง
อยากทราบว่าส่วนต่างที่ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากธุรกรรมที่บริษัทฯ ดาเนินการแล้วขาดทุน หรือ
เป็นการลดลงตามมูลค่าตลาดของหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่
2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ซึ่งลดลงจาก 225 ล้านบาท เหลือ 119 ล้านบาท
ตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 34 อยากทราบว่าในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้าง
3) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 36 นั้น ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงใช่หรือไม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จานวน 414 ล้าน ที่ระบุว่าตามหมายเหตุ 28.2 นั้น
เหตุใดในหมายเหตุดังกล่าวจึงไม่มีคาอธิบายทีช่ ัดเจน
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน 1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10. เงินลงทุน ประกอบด้วยเงินลงทุน 3 ส่วน ได้แก่
- เงินลงทุนเพื่อค้า ซึ่งประกอบด้วย (1) เงินลงทุนในการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท (2)
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ (3) Block Trade ซึ่งโดยลักษณะเป็นการซื้อมาขายไป ซึ่ง
ถ้าพิจารณาผลประกอบการแบบแยกประเภทธุรกิจตามที่ได้นาเสนอในตอนต้นจะพบว่าส่วนนี้
เป็นส่วนที่ทากาไร
- ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด เป็นตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ถือไว้ในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนของบริษัท
- เงิ น ลงทุ น ทั ่ ว ไป คื อ เงิ น ลงทุ น ทั ่ ว ไปที ่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เช่ น
การถือหุ้นอื่น ๆ
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ ส่ ว นที ่ ล ดลงอย่ า งเห็ น ได้ ช ั ด มาจากการลดลงของเงิ น ลงทุ น เพื ่ อ ค้ า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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นางรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ

ซึ่งสัมพันธ์กับจานวนธุรกรรมการลงทุน ในการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ และ Block Trade
2) สาเหตุทเี่ งินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ในปี 2561 ลดลง เนื่องจากการที่ขายเงิน
ลงทุนใน SBITO ตามที่ CEO ได้ชี้แจงไปแล้วในตอนต้น ซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินให้พิจารณา
จากข้อ 10 หน้า 56 ซึ่งการขายเงินลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยส่วนแรกเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน
ปี 2560 และส่วนที่สองเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2561 โดยเงินลงทุนจานวน 119 ล้านบาทเป็นเงิน
ลงทุนใน SBI Royal Securities Public Company ที่กัมพูชาที่ยังคงมีอยู่
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ปรากฏดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร และ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นต้นทุนคงที่ อีกส่วน คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ถือ
เป็น ต้น ทุน การด าเนิน งานเพื ่อ สนั บ สนุน ธุร กิจ ซึ ่ง โดยหลั กเป็น ค่า ใช้ จ่ า ยเกี ่ ยวกับ การลงทุน ใน
แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม
ดังกล่าว และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนอื่น ๆ รวมทั้งค่าเสื่อม (Depreciation) ที่เพิ่มขึ้นด้วย
การเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากรายการบางรายการไม่ได้อยู่ในขอบข่าย
ข้อบังคับที ่ต้องเปิดเผย เช่น ค่ าใช้จ่ายอื่ น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก โดยทั่วไปแล้วจึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด แต่โดยหลักแล้ว
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ มักจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในส่วนของ Back Office ทั้งหมด

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงเสนอ
ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระ
นีไ้ ม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจานวนหุ้น
ได้ 395,642,842 หุ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 4

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
395,511,842
131,000
-

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.96689
0.03311
-

พิจารณาอนุมตั กิ ารไม่จดั สรรผลการดาเนินงานปี 2561 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
จากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43
กาหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน
78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 35,789,842 บาท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 หน้าที่ 34 ถึง 84 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการ
ดาเนินงานปี 2561 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักเงินทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในอดีต จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06
บาท คิดเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกาไรของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ
20 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ
อนึ ่ ง การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากก าไรสะสมที ่ ย ั ง ไม่ จ ั ด สรรของบริ ษ ั ท ฯ ทั ้ ง นี ้ เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อั ต รา
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2561
รายละเอียด
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
การจ่ายเงินปันผล
(ปีทเี่ สนอ)
1. กาไร (ขาดทุน)
ประจาปีตามงบการเงิน
(35,789,842)
88,948,467
267,503,227
เฉพาะกิจการ (บาท)
2. จานวนหุ้น (หุ้น)
581,403,025
581,403,025 581,403,025
3. อัตราเงินปันผลจ่าย
0.06
0.06
0.13
ต่อหุ้น (บาท: หุ้น)
4. จานวนเงินปันผลจ่าย
34,884,181.50 34,884,181.50 75,582,393
ทั้งสิ้น (บาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงิน
ปันผลเทียบกับกาไร
N/A(1)
41%
30%
สาหรับปีตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
หมายเหตุ : (1) จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

ปี 2558

ปี 2557

162,503,285

243,679,648

581,403,025

550,055,032

0.13

0.17

75,582,393

93,509,355

49%

40%

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกาหนดการ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าใน
วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวม
จานวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดาเนินงานปี 2561 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 35,789,842 บาท แต่เนื่องจาก
บริษัทฯ ยังคงมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดาเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม
2562ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติทลี่ ง
จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ และ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
ผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
395,642,842
100.00000
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18
กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ราย

(1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
(2) นายวราห์ สุจริตกุล
(3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ และ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ และ
กรรมการผู้อานวยการ

ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 16 ปี
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 9 ปี
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 10 ปี

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
ที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 แล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
จานวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
กรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุ มฯ พิ จารณาอนุ ม ัต ิก ารแต่ง ตั้ ง (1) นายชัช วาลย์ เจี ยรวนนท์ (2) นายวราห์ สุ จริ ตกุ ล (3) นางพรพริ ้ ง
สุขสันติสุวรรณ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
จากนั ้ น พิ ธ ี ก รได้ ข อให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ฯ ลงมติ ใ นวาระนี ้ ด้ ว ยมติ แ ต่ ง ตั ้ ง กรรมการเป็ น รายบุ ค คล โดยมติ
ในวาระนี ้ จ ะต้ อ งได้ ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ซึ ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยไม่ น ั บ
ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ (2) นายวราห์ สุจริตกุล และ
(3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
มติทลี่ ง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

395,642,842
-

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00000
-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น
2) นายวราห์ สุจริตกุล

ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท

มติทลี่ ง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

395,642,842
-

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00000
-

หมายเหตุ :ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

ได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท

มติทลี่ ง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

395,628,833
14,009
-

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00000
-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2562

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดเป็น
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
ทั ้ ง นี ้ คณะกรรมการบริ ษ ั ท ได้ พ ิ จ ารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และขนาด
ธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
อัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตาแหน่ง ดังนี้
เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการความมัน่ คงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562

ประจาปี 2562

ประจาปี 2561

50,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)
30,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)
20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)

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

40,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)
20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)

40,000 บาท/ ครั้ง
20,000 บาท/ คน/ ครั้ง

40,000 บาท/ ครั้ง
20,000 บาท/ คน/ ครั้ง

ไม่มี
ไม่มี

40,000 บาท/ ครั้ง

ไม่มี

หน้า 14 จาก 19

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2562
กรรมการความมั่นคงปลอดภัย
20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการชุด ย่อ ยอื่นที่อาจมี
การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท
ตามความจ าเป็ น และเหมาะสมใน
อนาคต
ประธานกรรมการ
40,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการ
20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะอื่นๆ
ค่าเบีย้ ประชุมทีจ่ า่ ยให้กรรมการที่เข้า
ร่ว มประชุ ม ในคณะกรรมการฝ่า ย
จัดการที่แต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริ ห าร หรื อ คณะอื ่ น ที่
คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณา
แต่งตัง้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ในอนาคต
ประธานกรรมการ
20,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ คน/ ครั้ง
หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ประจาปี 2561
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

โบนั ส กรรมการ เพื ่ อ ตอบแทนผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของคณะกรรมการบริ ษ ั ท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาแบ่งจ่าย
ระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท
2)

ระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท
(จ่ายจริงจานวน 2 ล้าน)

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
-ไม่ม-ี
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจานวน 2 ราย รวมจานวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 42 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 391,887,228 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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มติที่ประชุม

ที ่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พ ิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ั ท และกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 7

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
391,887,228
-

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00000
-

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่
(1) นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ

(3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายอื่นของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เข้าทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
เป็นจานวนเงิน 2,150,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 โดยมี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จานวน 400,000 บาท โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย
ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้
(1) นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ

(3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2562 และ ปี 2561
หน่วย : บาท
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2562 (ปีทเี่ สนอ)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1
250,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน
590,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3
250,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี
650,000
การนา IFRS 9 มาบังคับใช้
350,000
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance
60,000
รวม
2,150,000
ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

ปี 2561
225,000
480,000
225,000
570,000
60,000
1,560,000

หมายเหตุ
1.

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัท
จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

2.

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชือ่ ผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

เคยได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูส้ อบ เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั
บัญชีของบริษทั ฯ (ปี)
ฯ (ปี)
2555 – 2561
2560-2561
2555 – 2561
ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
2559 - 2561
ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมี
การตอบคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
นายฉัตรชัย งามวิภาศ
ผูร้ บั มอบฉันทะ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562

1) การนา IFRS 9 มาปรับใช้ ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ น่าจะเตรียมพร้อมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาบ้างแล้ว จึงขอ
สอบถามว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และในฐานะผู้ลงทุน อยากทราบว่า
การใช้ IFRS 9 จะมีผลกระทบต่องบการเงิน หรือผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
2) งบการเงินปีนี้จะเริ่มมีการนา IFRS 9 มาปรับใช้ก่อน (Early Adoption) สาหรับงบการเงินของ
บริษัทฯ หรือไม่
1) ในการเตรียมความพร้อม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีคณะทางานใน
การจัดทา IFRS 9 เพื่อพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินในแต่ละรายการ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหารือในภาพรวมส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ว่า
การปรับใช้ IFRS 9 มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการตามรูปแบบ
ใหม่แล้ว และอยู่ในระหว่างรอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณา สาหรับธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ในส่วนสินทรัพย์
ทางการเงิ น จะใช้ ว ิ ธ ี ก ารค านวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ โ ดยให้ ส ะท้ อ นราคาตลาดที ่ เ ป็ น ธรรม
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
(Mark to Market) ซึ่งรายการที่ได้รับผลกระทบคือเงินลงทุน ซึ่ง บริษัทฯ คานวณโดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value) อยู่แล้ว ในส่วนนี้จึงไม่มีผลกระทบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายการที่ได้
รับผลกระทบจริง ๆ คือ ส่วนของบัญชี Margin ของลูกค้า ซึ่งจะเกิดผลกระทบเมื่อลูกหนี้ผิดนัด แต่
ที่ผ่านมายังไม่มีกรณีลูกหนี้ผิดนัดที่เป็นสาระสาคัญ เพราะฉะนั้นจึงสรุปประมาณการขั้นต้นได้ว่ายัง
ไม่น่ามีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
2) ยังไม่ได้นามาปรับใช้ เพราะหลัก ๆ กระทบแค่ลูกหนี้ Margin เป็นหลัก และ สินทรัพย์ทางการเงิน
อื่น ๆ บริษัทฯ ได้ใช้มูลค่ายุติธรรมอยู่แล้ว
ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่ค่อยเห็นการนา IFRS 9 มาปรับใช้ก่อนในปีนี้ โดยจากข้อมูลเท่าที่หารือได้
ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ในเดือนมกราคมปี 2563

นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชี

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ใน
วาระนีไ้ ม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวม
จานวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติทลี่ ง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

395,642,842
-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562

ร้อยละของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00000
-
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและ
ซักถามคาถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ
(เลขานุการบริษัทฯ)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
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