รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
ของ
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
วันที่และเวลา วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.05 น.
สถานที่ประชุม ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เริ่มการประชุม
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งที่
ประชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 25 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะ จานวน 30 ราย รวมทัง้ สิ้น 55
ราย นับจานวนหุน้ ได้ 422,369,527 หุน้ ซึง่ เท่ากับร้อยละ 72.64660 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ จานวน 581,403,025 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ แลว้ จึงได้เปิ ดการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
พิธกี ร ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษทั ฯ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล ดังนี้
กรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
2. นายวราห์
สุจริตกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย
นะวงศ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4. นางสมภพ
กีระสุนทรพงษ์
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
5. พลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายไพบูลย์
ศิรภิ าณุเสถียร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกิตติศกั ดิ์
เบญจฤทธิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นางพรพริ้ง
สุขสันติสุวรรณ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
(ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)
2. นายสม
พิศาลโสภณ
กรรมการ
(ติดปฏิบตั ภิ ารกิจของธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย)
จากัด (มหาชน))
ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางวิมล
หล่อวิจติ ร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
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2. นางจารีรตั น์

เฟื่ องฟูสกุล

3. นางสาวนวรัตน์

สันติกุล

4. นางสาวสุพตั รา
5. นางเตือนใจ
6. นางสาวกนกพร

พัฒนกิจการุณ
เจียรธนากุล
ขาสอางค์

7. นางสาวภัทรา

กาญจนประภาศ

8. นางสาวพันธุภรณ์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอืน่
1. นางสาวรัชดา
2. นายพงศ์ธร
3. นางสาวสมพร

มหังสา

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายตลาดทุนและฝ่ าย
บริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า และเลขานุ การ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายกากับดูแลการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านและฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และพิธกี ร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายวางแผนเชิงกลยุทธ์
และเลขานุการบริษทั
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสานักกรรมการ

ยงสวัสดิ์วาณิชย์
กนกกุลชัย
มโนดารงธรรม

ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย จากบริษทั อัลเลน
แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
4. นางสาววิทติ า
ศุภวัฒน์
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย จากบริษทั อัลเลน
แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ซึง่ ทุกท่านได้อยู่ในทีป่ ระชุมฯ และพร้อมทีจ่ ะชี้แจงข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
เพือ่ ให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ในการให้สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ิต่อผู ้
ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เลือกใช้วนั Record Date เพือ่ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื ห้นทีม่ ี
สิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมีรายชื่อผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
รายชื่อผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้
ร้อยละ
1. บริษทั ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
170,269,978
29.29
2. ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
129,580,453
22.29
3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท์
33,691,611
5.79
4. นายชวัล เจียรวนนท์
33,691,611
5.79
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผูถ้ อื หุน้
นายธวัชชัย สืบวงศ์ล ี
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
นางสุพร วัธนเวคิน
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายอรัญ สันทัดคุณ
นายไพฑูรย์ มานะศิลป์
รวม

จานวนหุน้
16,704,299
15,418,599
15,071,944
13,801,876
9,153,938
6,870,521
444,254,830

ร้อยละ
2.87
2.65
2.59
2.37
1.57
1.18
76.41

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธกี รได้ช้ แี จงรายละเอียดและขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้
(1) การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ในครัง้ นี้ จะพิจารณาเรียงตามลาดับวาระการประชุม
ตามทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ จะมีทงั้ สิ้น 7 วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นก่ อน จึงจะจัดให้มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ โดยขอให้ผูถ้ ือหุน้ ยกมือ เมื่อประธานฯ หรือผูไ้ ด้รบั
มอบหมายอนุญาตแล ้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทัง้ จานวนหุน้ ทีถ่ อื ปัจจุบนั ทัง้ นี้ หากเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ขอให้แจ้งชื่อ-สกุลของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
(2) นับ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
(3) วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะนับคะแนนเสียงตามบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ โดยผูถ้ อื หุน้
ทีป่ ระสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผูถ้ อื หุน้ ยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
จะเดินไปรับบัตรลงคะแนนของผูท้ ่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยผู ไ้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะต้องกา
เครื่องหมายถูก [] ลงในกรอบสี่เหลีย่ มตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการ
ลงทะเบียน
สาหรับผู ถ้ ือหุน้ ที่ไ ม่ได้แสดงความประสงค์จ ะออกเสียงไม่เห็น ด้ว ยหรืองดออกเสีย งให้ถือว่า
เห็นด้วย
ในวาระที่ 2 เป็ นเรื่องแจ้งเพือ่ ทราบจะไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
ในวาระที่ 5 เรื่องการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2559 การลงคะแนนเสียง ให้ถอื
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิลงคะเนนเสียง
เมือ่ เสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ประธานฯ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจะแจ้งผลคะแนนการลงมติและ
สรุปมติท่ปี ระชุมสาหรับวาระนัน้ ๆ ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบในวาระนัน้ ทันที หรือหากต้องใช้เวลาในการ
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ตรวจนับคะแนน ประธานฯ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายอาจขออนุญาตทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้งผลคะแนนการลงมติและ
สรุปมติทป่ี ระชุมภายหลังในวาระถัดไป
(4) ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะโดยระบุค วามเห็นหรือใช้สทิ ธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแลว้ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการ
ลงทะเบียน บริษทั ฯ จะนับคะแนนเสียงตามทีผ่ ูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะมาทุกประการ
สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม ขอให้ผูร้ บั มอบฉันทะตรวจสอบคาสัง่ ของผูม้ อบฉันทะและ
ลงคะแนนเสียงให้ถกู ต้องตรงตามทีผ่ ูม้ อบฉันทะกาหนดไว้
(5) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ ลงทะเบียนแลว้ แต่ยงั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่
ร่วมประชุมจนแลว้ เสร็จ บริษทั ฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงล่วงหน้าแก่
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เพือ่ บันทึกคะแนนเสียงในวาระประชุมนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนทีร่ ะบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงแก่ เจ้าหน้าที่ ก่ อนที่ประธานฯ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้
ให้ถอื ว่า ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย
เมื่อพิธีกรชี้แจงขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ ประธานฯ ได้สอบถามว่า
ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนทีไ่ ด้แจ้งไปแลว้ หรือไม่
และเมือ่ ไม่มขี อ้ ซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (“CEO”)
เป็ นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีไ่ ด้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมฯ เป็ นการล่วงหน้าและชี้แจงวัตถุประสงค์
รวมถึงเหตุผลของการประชุมในวาระต่าง ๆ และสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผูถ้ อื หุน้ ได้ทราบ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผู ถ้ ือ หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 21
ตุลาคม 2558

CEO กล่าวว่า บริษทั ฯ ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมฯ ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมแลว้ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
พิจารณาแลว้ เห็น ว่า ถูก ต้องตามมติของที่ประชุม วิสามัญผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 และได้จดั ส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ
CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ โดยผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถาม สรุปได้
ดังต่อไปนี้
1. คุณวิจติ ร จิตจริงใจ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 164,000 หุน้
คาถาม หลังจากการเพิม่ ทุน เพือ่ ชาระค่าหุน้ บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด (“SBITO”)
สัดส่วนการถือหุน้ ใน SBITO ของบริษทั ฯ ณ ปัจจุบนั เท่ากับเท่าไร
คาตอบ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน SBITO ร้อยละ 45 ส่วนทีเ่ หลือถือหุน้ โดยกลุม่ SBI ประเทศญีป่ ่ นุ ร้อยละ 55
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
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2. คุณธวัชชัย สืบวงศ์ล ี ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 16,704,299 หุน้
คาถาม วาระนี้จะให้ลงคะแนนเสียงของรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีแ่ ล้วใช่หรือไม่
คาตอบ เป็ นการออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558
CEO สอบถามที่ประชุม ว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติมหรือไม่ เมื่อไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด
สอบถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 และขอให้ผูถ้ อื หุน้
ออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
422,419,727 เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
โดยในระหว่างประชุมมีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 5 ราย

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงจานวน 60 ราย

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2558
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจาปี และรายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงาน
ของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558

CEO ได้แจ้งว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558 ตามที่
ปรากฎในรายงานประจาปี 2558 ของบริษทั ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็ นรายงานทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ โดยสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558
ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีรายได้รวม 1,679 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 9 มีกาไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 138
ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 40 ในส่วนฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ นัน้ มีสนิ ทรัพย์รวม 4,010 ลา้ น
บาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 มีหนี้สนิ รวม 1,664 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 14 และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ 2,346 ล ้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 7
รายการสาคัญระหว่างปี 2558
1. หลังจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่
ทุนจดทะเบียนจานวน 50,156,788.80 บาท บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนเรียบร้อยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
จากการเสนอขายแก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมแบบเฉพาะเจาะจง 1 ราย คือ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด เพือ่
เป็ นการชาระค่ าตอบแทนการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
จานวน 1,000,001 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 100 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
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2. บริษทั ฯ ได้รบั การจัด อันดับเครดิตองค์กรจากบริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด (Fitch
Rating) เป็ น BBB+(tha)
3. บริษทั ฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบ ตั ิท่ีเป็ น รู ป ธรรมเพื่อต่ อต้า นการคอร์ร ปั ชัน่ และได้
ใบรับ รองการเป็ น สมาชิก “โครงการแนวร่ ว มปฏิบ ตั ิข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้านการทุจ ริต
(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)” เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
4. รางวัล ที่ไ ด้ร บั จากองค์ก รภายนอก คื อ โล่ห ์เ กี ย รติคุ ณ บริ ษ ทั ดีเ ด่ น ที่มีก ารจ้า งงานผู ส้ ู ง อายุ จ าก
พลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
ซึ่งบริษทั ฯ เป็ นบริษทั ในธุ รกิจการเงินแห่งเดียวที่ได้รบั รางวัลนี้ โดยตระหนักถึงความสาคัญของ
ผู ส้ ู งอายุ ในการเป็ น พลังขับเคลื่อนสังคมให้เดิน หน้า ภายใต้แนวคิด “เดิน หน้าประเทศไทยไปกับ
ผูส้ ูงอายุ”
CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ โดยผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถาม สรุปได้
ดังต่อไปนี้
1. คุณวิจติ ร จิตจริงใจ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 164,000 หุน้
คาถาม
1) บริษทั ฯ รับรูส้ ่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน SBITO ในไตรมาส
ไหน และบริษทั ฯ คาดหวังว่ า SBITO จะถึงจุดคุม้ ทุน (Break-even
point) เมือ่ ใด
2) บุคลากรใน SBITO กับบริษทั ฯ เป็ นชุดเดียวกันหรือไม่ และจะเป็ น การ
แข่งขันกันเองหรือไม่
3) ในกรณี ท่บี ริษทั ฯ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนาบริษทั เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลูกค้าทีเ่ ปิ ดบัญชีกบั SBITO สามารถได้รบั การจัดสรร
หุน้ IPOs ดังกล่าวด้วยหรือไม่
คาตอบ
1) บริษทั ฯ เริ่มรับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน SBITO ตัง้ แต่ปี 2557
ซึง่ เป็ นปี ทเ่ี ริ่มต้นการลงทุน จานวน 2 ลา้ นบาท แต่ SBITO เริ่มดาเนินงาน
ครัง้ แรกในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ทีผ่ ่านมา ดังนัน้ ในปี 2558 บริษทั ฯ
จึงรับรู ส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน SBITO จานวน 28 ลา้ นบาท
สาหรับการถึงจุดคุม้ ทุน (Break-even point) นัน้ ตามแผนงานของ
บริษทั ฯ คาดว่า ในปี 2559 เป็ นปี แห่งการลงทุนของ SBITO ทัง้ ในแง่
การตลาดและการพัฒนาระบบ Online เพือ่ เพิม่ จานวนลูกค้าให้กบั SBITO
ดังนัน้ บริษทั ฯ คาดว่า SBITO น่าจะถึงจุดคุม้ ทุนได้โดยเร็ว
2) บริษทั ฯ อยู่ในฐานะของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยใน SBITO ถือหุน้ ร้อยละ 45
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559

หน้าที่ 6 จาก 19 หน้า

ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ SBITO คือ กลุม่ SBI ประเทศญี่ป่ นุ ถือหุน้ ร้อย
ละ 55 ซึ่ง ในข้อ ตกลงของการร่ ว มทุ น นั้น ได้ต กลงให้ท างกลุ่ ม SBI
ประเทศญี่ป่ นุ เป็ นฝ่ ายบริหาร โดย CEO ของ SBITO และทีมงานหลัก ๆ
เป็ นคนญี่ป่ ุน ดังนัน้ จึงเป็ นการแยกการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
และ SBITO มีฐานลูกค้าเป็ นของตนเอง สาหรับการแบ่งปันทรัพยากรหรือ
หน่ ว ยงานสนับ สนุ น เพื่ อ ลดต้น ทุ น การด าเนิ น งานอาจมี บ า้ ง เช่ น
ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็ นต้น
3) บริษทั ฯ อาจจะมีก ารเชิญ SBITO เพื่อเข้า ร่ ว มการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายใน IPOs นัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
4) คุณวราห์ สุจริตกุล ชี้แจงต่อข้อเสนอแนะและความเห็นส่วนตัวว่า บริษทั ฯ
ไม่สามารถลงทุนในหุน้ IPOs ที่บริษทั ฯ ทาหน้าที่ในฐานะผูจ้ ดั จาหน่ าย
(Underwriter) ได้
ข้อ เสน อแน ะและ 1) อัตราค่ าคอมมิสชัน่ เฉลี่ยที่ 0.15% ที่บริษทั ฯ ได้รบั นัน้ ยังต้องชาระ
ความเห็นส่วนตัว
ค่าธรรมเนียมให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
2) คิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ ที่มีค วามเสี่ย งสู ง อย่ า งธุ ร กิ จ ค้า หลัก ทรัพ ย์ (Proprietary
Trading) ของบริษทั ฯ ย่อมมีนยั หากขาดทุนจานวนมาก จะส่งผลต่อผล
การดาเนินงานทัง้ ปี ของบริษทั ฯ
3) ต้องการให้บริษทั ฯ ลงทุนในหุน้ IPOs ทีบ่ ริษทั ฯ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย
ด้วย เนื่องจากมีผลตอบแทนทีด่ มี ากจากการเปลีย่ นแปลงของราคาซื้อขาย
4) มีบางบริษทั หลักทรัพย์ท่มี ีบริษทั หลัก ทรัพย์จดั การกองทุนรวมด้วย หาก
บริษทั ฯ จัดให้มเี ช่นกัน อาจช่วยเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ
2. คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล
ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผูล้ งทุน ไทย ถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ จานวน 117 หุน้
ขอแสดงความชื่นชม ทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
คาถาม
1) บริ ษ ทั ฯ มีน โยบายจะน าคู่ ค า้ ของบริ ษ ทั ฯ เข้า ร่ ว มโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือไม่
2) ในปี 2559 ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์จะเป็ นอย่างไร
3) บริษทั ฯ คิดว่า กาไรจากการดาเนินงานในปี 2559 จะดีกว่าปี 2558 หรือไม่
4) การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economics
Community) นอกเหนือจากประเทศกัมพูชา บริษทั ฯ มีนโยบายจะลงทุน
ในประเทศอืน่ อีกหรือไม่
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
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คาตอบ

1) บริษ ทั ฯ มีน โยบายที่จ ะน าคู่ ค า้ ของบริษ ทั ฯ เข้า ร่ ว มโครงการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างแน่นอน โดยจะมุ่งเน้นไปในคู่คา้ ที่
เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานวางระบบ ส่วนคู่คา้ หลักของบริษทั ฯ
เป็ นผูล้ งทุนรายย่อย ซึง่ มีการควบคุมดูแลจากฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกากับอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว
2) ภาวะธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ใ นปี 2559 สภาวะตลาดยัง มีค วามผัน ผวน
สืบเนื่องมาจากสภาวะตลาดทัว่ โลก อาทิ อเมริกา จีน ซึง่ มีความไม่ชดั เจน
ตลาดไทยจึงได้รบั ผลกระทบดังกล่าว จะสังเกตได้ว่า นักลงทุนรายย่อย
ชะลอการลงทุน เพือ่ ลดความเสีย่ งในการลงทุน และสัดส่วนของนักลงทุน
เก็งกาไร (Day Trader) มีสดั ส่วนเพิม่ มากขึ้นในช่วงทีต่ ลาดมีความผัน
ผวนสูง จึงถือเป็ นปี ทย่ี ากสาหรับนักลงทุน
3) ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ จะพยายามสร้างผลการดาเนินงานให้ดขี ้นึ อย่างเต็ม
ความสามารถ
4) ใน AEC บริษทั ฯ ได้ทาธุรกรรมในตลาดเวียดนาม เป็ นเวลานานกว่า 4-5
ปี แลว้ แต่บริษทั ฯ มิได้เข้าไปในลักษณะร่ วมทุน แต่ เป็ นลักษณะการทา
สัญญาร่ วมมือ (Co-operation Agreement) กับโบรกเกอร์อนั ดับ 1
ของเวียดนาม ซึง่ บริษทั ฯ ได้พานักลงทุนไทยไปลงทุนในเวียดนามเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ คาดว่า บริษทั ฯ เป็ นโบรกเกอร์ทม่ี นี กั ลงทุนไป
ลงทุนในตลาดเวียดนามมากทีส่ ุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ มียงั การเชิญลูกค้า
ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษทั จดทะเบียนในประเทศเวียดนามและประเทศ
กัมพูชาเป็ นประจา
3. คุณธวัชชัย สืบวงศ์ล ี ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 16,704,299 หุน้
คาถาม 1) สาเหตุทก่ี าไรสุทธิของบริษทั ฯ ลดลงร้อยละ 40 จากปี ก่อนหน้า ทัง้ ทีบ่ ริษทั ฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็ นอันดับ 3
2) อัตราค่าคอมมิสชัน่ เฉลีย่ ของการส่งคาสัง่ ซื้อขายผ่านทีป่ รึกษาการลงทุนและการส่งคาสัง่
ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ท เป็ นจานวนเท่าไร
3) จะเป็ นไปได้หรือไม่ท่ีบริษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากกาไรทีม่ าจากผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ ทัง้ จานวน เพราะมีบางบริษทั จดทะเบียนก็ทาเช่นนี้
4) จะเป็ นไปได้หรือไม่ท่บี ริษทั ฯ จะกาหนดการจ่ายเงินปันผล โดยจัดให้มีการหารือในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน แล้วจึงประกาศจ่ายเงินปันผลภายหลัง เพือ่ ให้ได้มติจากทีป่ ระชุมผู ้
ถือหุน้ ก่อนว่า บริษทั ฯ ควรจ่ายเงินปันผลเท่าไร ซึง่ มีบริษทั จดทะเบียนอืน่ ทีท่ าเช่นนี้
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คาตอบ 1) คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงในเชิงนโยบายว่า ในการพิจารณา
บริษทั หลักทรัพย์จะมีธุรกิจหลัก ๆ (Business Unit) คือ (1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ (Brokerage Business) (2) ธุรกิจเงินให้กูย้ มื เพือ่ ซื้อหลักทรัพย์ (Margin
Loan Business) (3) ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading Business) และ
(4) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ซึง่ จะต้องพิจารณาทัง้ 4 ธุรกิจดังกล่าว
ประกอบกัน สาหรับบริษทั ฯ ด าเนิน ธุ รกิจด้วยนโยบายความเสี่ยงตา่ มาโดยตลอด
กล่าวคือ บริษทั ฯ ไม่ม่งุ เน้นไปใน 2 ธุรกิจหลักข้างต้นทีม่ คี วามเสี่ยงสูง ได้แก่ ธุรกิจเงิน
ให้กูย้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan Business) และธุรกิจค้าหลักทรัพย์
(Proprietary Trading Business) จะสังเกตได้ว่า บางบริษทั หลักทรัพย์มยี อดเงินให้
กูย้ มื เพือ่ ซื้อหลักทรัพย์เท่ากับหรือมากกว่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตนเอง ซึง่ หากเกิดปัญหาหนี้
เสียกับบริษทั หลักทรัพย์เหล่านัน้ ซึ่งมีสถาบันการเงินเป็ นบริษทั แม่ไม่ว่าจะเป็ นสถาบัน
การเงินภายในประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ก็พร้อมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือใน
ฐานะที่บ ริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์เ หล่า นั้น เป็ น บริ ษ ทั ลู ก ในขณะที่บ ริ ษ ทั ฯ ถือ เป็ น บริ ษ ทั
หลักทรัพย์ท่ีเป็ น Independent แม้ว่า จะมีธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 22.29 ก็ตาม แต่บริษทั ฯ มิได้ใช้ความช่วยเหลือจากธนาคาร ไอซีบซี ี
(ไทย) จากัด (มหาชน) แต่อย่างใด เพราะฉะนัน้ บริษทั ฯ จะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจทีม่ ี
ความเสีย่ งตา่ โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มียอดเงินให้กูย้ มื เพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
เท่ากับ 1,237 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 53 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ บริษทั ฯ มิได้
มองว่า ธุรกิจเงินให้กูย้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็ นธุ รกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เป็ นธุ รกิจ
เสริมที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ ลูกค้าของบริษทั ฯ เท่านัน้ เพราะเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งมี
แหล่งเงินทุน (Funding) จานวนมาก บริษทั ฯ ไม่มฐี านเงินทุนจานวนมากเพือ่ ดาเนิน
ธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสูงประเภทนัน้ แต่อย่างไรก็ตาม ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ได้รบั การจัด
อันดับองค์กร เป็ น BBB+(tha) เนื่องจากบริษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจแบบ
Conservative อย่างไรก็ดี มิใช่ว่า การได้รบั การจัดอันดับองค์กรดังกล่าวแลว้ จะออก
ตราสารหนี้มาเพือ่ ทาธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสูงอย่างทัง้ 2 ธุรกิจทีก่ ล่าวข้างต้น เพราะอาจจะ
มีผ ลต่ อ การทบทวนการจัด อัน ดับ องค์ก รซึ่ง จะมีก ารทบทวนทุ ก ปี ส่ ว นธุ ร กิ จ ค้า
หลักทรัพย์นนั้ ในสภาวะทีต่ ลาดดี หรือตลาดผันผวนและมีบุคลากรทีม่ คี วามเชี่ยวชาญ
ก็จะมีผลดาเนินงานดี กาไรสูง ในขณะเดียวกัน หากทาการลงทุนสวนทางกับ สภาวะ
ตลาด หรือตลาดเข้าสู่ภาวะวิกฤติและไม่ สามารถขายหลักทรัพย์ท่ถี ือครองไว้ได้ ก็จะ
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานในแง่ลบอย่างมหาศาล บริษทั ฯ มีนโยบายสาหรับ ธุรกิจค้า
หลักทรัพย์ท่เี คร่งครัดกว่าบริษทั หลักทรัพย์อ่นื อย่างมาก ดังนัน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
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ข้างต้น บริษทั ฯ เชื่อว่า บริษทั ฯ จะมีความเสีย่ งตา่ กว่าคู่แข่งมาก แต่ก็จะส่งผลให้บริษทั ฯ
มีรายได้จากธุรกรรมทัง้ 2 ธุรกิจทีก่ ล่าวข้างต้นน้อยกว่าคู่แข่ง โดยนโยบายการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ นัน้ มิได้คาดหวังว่า บริษทั ฯ จะต้องมีผลกาไรสูงสุด หรืออัตราส่วน
กาไรสูงสุดในอุตสาหกรรม และไม่ได้วางตาแหน่งทางธุรกิจ (Business Positioning)
เช่นนัน้ แต่ บริษทั ฯ จะพิจารณาตนเองเสมอและวางตาแหน่ งทางธุรกิจ ว่า จะดาเนิน
ธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งค่อนข้างตา่ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บริษทั ฯ จะต้องยืนอยู่
ในธุ รกิจนี้ไ ด้เพราะคู่ แข่งหลัก ๆ ของบริษทั ฯ มีบริษทั แม่เป็ น สถาบัน การเงิน ทัง้ สิ้น
ซึง่ พร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนตลอด ดังนัน้ ในการแข่งขันกับคู่แข่งหลัก ๆ ดังกล่าวนัน้
บริษทั ฯ จะต้องระวังตัวเองให้ดี ในรายละเอียดขอให้ CEO ชี้แจงต่อ
CEO กล่าวเพิม่ เติมว่า ในส่วนของการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2557-2558 นัน้
มีบริษทั หลักทรัพย์เปิ ดใหม่ 3 แห่ง ซึง่ ต้องการส่วนแบ่งการตลาดจากบริษทั หลักทรัพย์ท่ี
ดาเนินการอยู่แลว้ โดยมีวธิ ีการแข่งขันแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ การชิงลูกค้า และการชิง
บุคคากรด้านทีป่ รึกษาการลงทุน ซึง่ ส่งผลกระทบกับบริษทั ฯ อย่างมากเนื่องจากบริษทั ฯ
เป็ นมีฐานลูกค้าที่เป็ นรายย่อยจานวนมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบไปสู่การแข่งขัน
ด้วยสงครามราคา (Price War) จะสังเกตได้จากบริษทั ฯ มีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์
เพิม่ ขึ้นจากปี 2557 แต่รายได้ค่านายหน้ากลับลดลงจากปี 2557 รวมถึงการเพิม่ ขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพือ่ รักษาส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มองว่า
การแข่งขันทีร่ ุนแรงของการเข้ามาของบริษทั หลักทรัพย์ใหม่นนั้ เริ่มชะลอตัวลงและธุรกิจ
หลักทรัพย์กลับเข้าสู่การแข่งขันในระดับปกติในปี 2559 ฝ่ ายบริหารตระหนักถึงผลการ
ดาเนินงานทีล่ ดลง และได้ปรับแผนธุรกิจทีต่ ่างไปจากเดิม เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพใน
การแข่งขันเพิม่ มากขึ้น ส่วนรายได้อน่ื ๆ อย่างเช่น การออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์
ซึ่งบริษทั หลัก ทรัพ ย์ส่วนใหญ่ มีการด าเนิน ธุ รกรรมนี้ เพื่อเป็ น รายได้เสริม แก่ บริษ ทั
โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินธุรกรรมนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการจัดอันดับ
องค์กร และการเตรียมการออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ บริษทั ฯ คาดหวังว่า ในปี น้ ี
บริษทั ฯ จะมีรายได้จากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ เพือ่ ทดแทนรายได้ทอ่ี าจจะ
ลดลงของรายได้ค่านายหน้า นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจในปี ทผ่ี ่านมาลดลง
จากปี 2557 จึงผลส่งกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมในปี 2558 แต่อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ ยังคงมีงานวาณิชธนกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นรายได้เสริมอีกด้านหนึ่งที่จะส่งผล
ต่อผลประกอบการในปี 2559
2) อัตราค่าคอมมิสชัน่ เฉลีย่ ของการส่งคาสังซื
่ ้อขายผ่านทีป่ รึกษาการลงทุน ประมาณ 0.20%
และการส่งคาสังซื
่ ้อขายผ่านอินเตอร์เน็ท ประมาณ 0.15%
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3) คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิม่ เติมว่า บริษทั หลักทรัพย์เป็ นธุรกิจ
ที่ตอ้ งนากาไรที่มาจากผลการดาเนินงานไปลงทุนต่อ โดยเฉพาะค่ าใช้จ่ายการลงทุนใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีต่อเนื่องทุกปี บริษทั ฯ จึงต้องพัฒนาระบบทุกปี อาจจะมี
บริษทั ทีจ่ ่ายเงินปันผลจากกาไรทีม่ าผลการดาเนินงานทัง้ จานวน แต่จะส่งผลต่อระบบทีล่ ้า
หลังและผลประกอบการในระยะยาว บริษทั หลักทรัพย์ คือ IT Business และต้องใช้
เงินลงทุน เพราะฉะนัน้ บริษทั ฯ ต้องเตรียมเงินไว้เพือ่ การลงทุน และเตรียมเงินไว้ให้ฐาน
ทุนของบริษทั ฯ แข็งแรง เพื่อรักษาอันดับองค์กร (Rating) ไว้ และสามารถนาอันดับ
องค์กรมาก่ อให้เกิดประโยชน์ เช่น การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์
เป็ นต้น ซึง่ หากธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดผลกาไรจากการดาเนินงาน ก็จะช่วยเสริมผลการ
ดาเนินงานโดยรวมของบริษทั ฯ ด้วย นี่คือ นโยบายการดาเนินงานทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินอยู่
ฝ่ ายบริหารทุกคนอยากเห็นบริษทั ฯ ประสบความสาเร็จ ซึง่ ถือเป็ นเรื่องสาคัญ การทีจ่ ะ
ประสบความสาเร็จต้องมีการลงทุนต่อเนื่อง และมีฐานทุนที่แข็งแรงเทียบกับคู่แข่งได้
บริษทั ฯ ถือว่า มีฐานทุน เล็กทีส่ ุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มสี ่วนแบ่งการตลาดใกลเ้ คียงกัน
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องมีการเสริมฐานทุนให้แข็งแรงตลอด
4) คุ ณ สมภพ กี ร ะสุ น ทรพงษ์ กรรมการและกรรมการผู อ้ านวยการ ชี้ แจงว่ า
ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องมีความเห็นคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ดังปรากฎในแต่ ละวาระในหนังสือนัดประชุม ทัง้ นี้ ยังมีความจาเป็ น ต้องขอ
อนุ มตั ิต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน อย่างเช่น ในวาระที่ 4 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 75,582,393 บาท ซึง่ หากมีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื่นสามารถ
เสนอต่อในทีป่ ระชุมได้ แต่สุดท้ายจะขึ้นอยู่กบั การลงคะแนนเสียงว่า จะจ่ายเงินเป็ นผล
เป็ นจานวนเท่าใด
CEO กล่าวเพิม่ เติมว่า ขอรับเรื่องไว้พจิ ารณา
CEO สอบถามที่ประชุม ว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติมหรือไม่ เมื่อไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด
สอบถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558
มติ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับ
ปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

CEO นาเสนองบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รอบปี บญั ชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแลว้ โดยไม่มีเงือ่ นไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแลว้ เห็น ว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตาม
หลักบัญชีท่รี บั รองทัว่ ไป ตามที่ปรากฎในงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี 2558
CEO สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ แต่ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม
CEO จึงได้เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุ ม ตั ิงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และงบการเงิน รวมของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และขอให้ผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน
ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
422,523,052 เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
โดยในระหว่างประชุมมีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 5 ราย

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
รวมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงจานวน 65 ราย

มติ อนุมตั งิ บการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับปี ส้นิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนิ นงานปี 2558

CEO ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกาไรประจาปี โดยพิจารณาจาก
(1) ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ (2) บริษทั ฯ ไม่มยี อดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษทั ฯ มีกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่ าง ๆ ในอนาคต และบริษทั ฯ
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น อ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิท่เี หลือหลังจากหักเงินสารองต่ าง ๆ
ทุกประเภททีบ่ ริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ข้นึ อยู่กบั แผนการ
ลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษทั ฯ ในรอบปี บญั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิสาหรับปี เท่ากับ 137,732,855 บาท

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
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คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พิจารณาแลว้ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุ มตั ิจดั สรร
กาไรจากผลการดาเนินงานปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็ น (1) ทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 8,125,164 บาท และ
(2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีม่ รี ายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสทิ ธิ์รบั เงินปันผล (Record
Date) ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงิน 75,582,393 บาท
CEO สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ แต่ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม
CEO จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2558 เพือ่
(1) เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2558 จานวน 8,125,164 บาท และ
(2) จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่จะมีสทิ ธิ์รบั เงินปันผล (Record
Date) ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 75,582,393 บาท และกาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และขอให้ผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
405,818,753 เสียง
96.04654
ไม่เห็นด้วย
16,704,299 เสียง
3.95346
งดออกเสียง
เสียง
มติ อนุมตั งิ บการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2558 เพือ่ (1) เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2558 จานวน 8,125,164 บาท และ (2) จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู ถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 3 มีน าคม 2559 ซึ่งเป็ นวันที่ค ณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่จะมีสทิ ธิ์รบั เงินปันผล (Record Date)ในอัตราหุน้ ละ 0.13
บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 75,582,393 บาท ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

CEO กล่าวว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 18 ทีก่ าหนดให้กรรมการบริษทั ฯ ออก
จากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
ก่อน กรรมการบริษทั ฯ ทีอ่ อกจากตาแหน่งแลว้ อาจได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริษทั ฯ ใหม่
อีกก็ได้
สาหรับในปี น้ ี กรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
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2. นายวราห์
สุจริตกุล
รองประธานกรรมการ
3. นางพรพริ้ง
สุขสันติสุวรรณ
กรรมการ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้า
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ปรากฎว่า ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
เสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมเข้าเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ ่านมา
ซึง่ มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่มคี ุณสมบัติตอ้ งห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมี
ความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รบั โทษจาคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาโดยทุจริต และไม่ได้
ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขัน กับการด าเนิน งานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ประวัติ
กรรมการและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3 คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ กลับมาเป็ นกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอให้ผูถ้ อื
หุน้ ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
CEO สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ โดยผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามดังนี้
1. คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล
คาถาม
คาตอบ

ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผูล้ งทุน ไทย ถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ จานวน 117 หุน้
ขอทราบรายละเอีย ดกรรมการที่ออกตามวาระ ด ารงตาแหน่ ง กรรมการมาแลว้ กี่วาระ
เป็ นการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ฯ ติดต่อกัน โดยไม่มกี ารเว้นวรรคใช่หรือไม่
1) คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ด ารงตาแหน่ งกรรมการ (ผูม้ ีอานาจ) และประธาน
กรรมการในบริษทั ฯ มาแลว้ 6 ปี (2 วาระ) แต่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั
หลักทรัพย์ ไซรัส จากัด ก่อนการแปลงสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ก่ อนการควบรวมกิจการมาเป็ นบริษทั ฯ ตัง้ แต่ ปี
2545 ทัง้ นี้ เป็ นการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ฯ 2 วาระติดต่อกัน
2) คุณวราห์ สุจริตกุล ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ฯ มาแลว้ 6 ปี (2 วาระ)
และได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นรองประธานในปี 2555 ถึงปัจจุบนั ทัง้ นี้ เป็ นการดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั ฯ 2 วาระติดต่อกัน
3) คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ดารงตาแหน่ งกรรมการ (ผูม้ อี านาจ) และกรรมการ
ผูอ้ านวยการในบริษทั ฯ มาแลว้ 6 ปี (2 วาระ) แต่ดารงตาแหน่ ง กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559

หน้าที่ 14 จาก 19 หน้า

(ผูม้ ีอานาจ) และกรรมการผูจ้ ดั การในบริษทั หลักทรัพย์ ไซรัส จากัด (มหาชน)
ก่ อนการควบรวมกิจการมาเป็ นบริษทั ฯ ตัง้ แต่ปี 2551
ทัง้ นี้ เป็ นการดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษทั ฯ 2 วาระติดต่อกัน
CEO ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติมหรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด
สอบถาม จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระกลับมาเป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง เป็ นรายบุคคล และขอให้ผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
422,522,052 เสียง
100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง
ไม่นบั เสียง
มติ อนุมตั เิ ลือกตัง้ ให้ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
2. นายวราห์ สุจริตกุล
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
422,522,052 เสียง
100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง
ไม่นบั เสียง
มติ อนุมตั เิ ลือกตัง้ ให้ นายวราห์ สุจริตกุล กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
422,522,052 เสียง
100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง
ไม่นบั เสียง
มติ อนุมตั เิ ลือกตัง้ ให้ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 CEO กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษทั ฯ ได้สารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 โดยเปรียบเทียบกับบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
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มีขนาดและลัก ษณะของธุ รกิจที่ใกลเ้ คียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และผลการสารวจค่าตอบแทนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) แลว้ มีความเห็น
ว่า ให้ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 มีจานวนรวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 10.88 ลา้ นบาท ซึง่ จะเท่ากับค่าตอบแทน
กรรมการสาหรับปี ทผ่ี ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. เบี้ยประชุม
2. ค่าบาเหน็ จกรรมการ

ปี 2559
ไม่เกิน 2,880,000 บาท
ไม่เกิน 8,000,000 บาท

CEO สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ แต่ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม
CEO จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น
ไม่เกิน 10,880,000 บาท ตามรายละเอียดทีไ่ ด้เสนอไว้ขา้ งต้น และขอให้ผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ต้อง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมฯ และผูถ้ อื หุน้
ลงคะแนนเสียง ดังนี้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
418,866,438 เสียง
99.99976
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง
0.00024
ในวาระนี้ได้หกั คะแนนเสียงของผูม้ ีส่วนได้เสีย จานวน 1 ราย คือ พลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
จานวน 3,655,614 เสียง
มติ อนุ มตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ประจาปี 2559 โดยมีวงเงินรวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 10.88
ล ้านบาท
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี สาหรับปี 2559

CEO กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พิจารณาแลว้ เห็น ว่า
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน และมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ เี ป็ นที่
น่าพอใจ และผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 คนมีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตัง้
นางสาวรัตนา จาละ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 3744) และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลข
ทะเบียน 4499) แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
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โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2559 จานวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จานวน 100,000 บาท และผูส้ อบบัญชีไม่ได้ให้บริการอืน่ ๆ แก่บริษทั ฯ และไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือการมี
ส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ/ บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
สาหรับบริษทั ย่อย คือ บริษทั หลักทรัพย์ ทีป่ รึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจาปี 2559 จานวน 370,000 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2558 จานวน 20,000 บาท
และแต่งตัง้ นางสาวรัตนา จาละ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3744) และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์
วาณิชย์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขทะเบียน 4499) แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับปี 2559 โดยผูส้ อบ
บัญชีไม่ได้ให้บริการอืน่ ๆ แก่บริษทั ย่อย และไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ/ บริษทั
ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
CEO สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ โดยผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามดังนี้
1. คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล
คาถาม
คาตอบ

ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผูล้ งทุน ไทย ถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ จานวน 117 หุน้
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี ท่แี ลว้ ใช่หรือไม่ และเคย
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มากี่ปี
เพื่อ ให้ส อดคล อ้ งกับ ข้อ ก าหนดในเรื่ อ งการเปลี่ย นแปลงผู ส้ อบบัญ ชี ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีก่ าหนดให้บริษ ัทฯ ต้องเปลีย่ นตัว
ผูส้ อบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 5 รอบปี บญั ชี โดยสามารถเปลีย่ นใช้
ผูส้ อบบัญชีทส่ี งั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีเดิมได้ บริษทั ฯ จึงได้ใช้บริการ
การสอบบัญชีของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นระยะกว่า 12 ปี แลว้ นับถึงปี บญั ชี
2558 สาหรับตัวผูส้ อบบัญชีรายคุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
สาหรับปี 2559 เป็ นปี ท่ี 5

CEO ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติมหรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด
สอบถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่ งตัง้ นางสาวรัตนา จาละ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลข
ทะเบียน 3744) และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4499) แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น
1,350,000 บาท และขอให้ผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียง ดังนี้
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ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
422,522,052 เสียง
100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง
ไม่นบั เสียง
มติ อนุ มตั ิให้แต่งตัง้ นางสาวรัตนา จาละ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 3744) และ/หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4499) แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
สาหรับปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น 1,350,000 บาท
วาระที่ 9

พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ

CEO กล่ า วว่ า ในวาระนี้ ก าหนดไว้เ พื่ อ ให้ผู ถ้ ือ หุ น้ ได้ซ กั ถามข้อ สงสัย และ/หรื อ เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ช้ แี จงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครัง้ นี้ โดยจะไม่มกี ารนาเสนอเรื่อง
อืน่ ใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ และจะไม่มกี ารลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ
สรุปได้ดงั นี้
1. คุณธวัชชัย สืบวงศ์ล ี ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 16,704,299 หุน้
คาถาม ในปี 2558 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานลดลง อยากทราบว่า ผลตอบแทนของ
ผูบ้ ริหารลดลงตามไปด้วยหรือไม่
คาตอบ เนื่องจากผลการดาเนิน งานในปี 2558 ไม่เป็ น ไปตามเป้ าหมาย ฝ่ ายบริหารจึงได้รบั
ผลตอบแทนลดลงสอดคลอ้ งกับผลการดาเนินงาน คณะกรรมการบริษทั ฯ ก็เห็นควรปรับ
ลดค่าบาเหน็จกรรมการทีเ่ คยได้รบั อนุ มตั ิไว้จานวน 8 ลา้ นบาท เหลือ 6 ลา้ นบาท สาหรับ
กรรมการทัง้ คณะ (กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่มเี บี้ยประชุมและบาเหน็จ)
CEO สอบถามในทีป่ ระชุมว่า มีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติมหรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใด
สอบถาม จึงได้ขอเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุม และอนุ มตั ิขอ้ เสนอของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิ ดการประชุมในครัง้ นี้
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ปิ ดประชุม เวลา 15.44 น.

ลงชื่อ
(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)

ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ
และประธานทีป่ ระชุม

(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)

เลขานุการบริษทั ฯ
และผูจ้ ดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ
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