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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 

ของ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

 

วนัที่และเวลา วนัพธุที ่27 เมษายน 2559 เวลา 14.05 น. 

สถานที่ประชุม หอ้ง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว ฟอรจู์น กรุงเทพ   

เลขที ่1  อาคารฟอรจู์นทาวน ์ ถนนรชัดาภเิษก  ดนิแดง  กรุงเทพมหานคร  10400 

เริ่มการประชุม 

นายชชัวาลย ์ เจยีรวนนท ์ ประธานกรรมการบรษิทัฯ ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ที่

ประชมุว่า มผูีถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 25 ราย และผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 30 ราย รวมท ัง้สิ้น 55 

ราย นบัจ านวนหุน้ได ้422,369,527 หุน้ ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 72.64660 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของ

บริษทัฯ จ านวน 581,403,025 หุน้  ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  จงึไดเ้ปิดการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559  

พธิกีร ไดก้ลา่วแนะน ากรรมการบรษิทัฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี้ 

กรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายชชัวาลย ์ เจยีรวนนท ์  ประธานกรรมการ 

2. นายวราห ์  สุจรติกุล  รองประธานกรรมการ 

3. นายช่วงชยั  นะวงศ ์   กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

4. นางสมภพ  กีระสุนทรพงษ ์  กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการ 

5. พลต ารวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายไพบูลย ์  ศิรภิาณุเสถยีร  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายกิตตศิกัดิ ์ เบญจฤทธิ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางพรพริ้ง  สุขสนัตสิุวรรณ  กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการ  

      (ตดิภารกิจเดนิทางไปต่างประเทศ) 

2. นายสม  พศิาลโสภณ  กรรมการ     

      (ตดิปฏบิตัภิารกิจของธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย)  

จ ากดั (มหาชน)) 

ผูบ้รหิารบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางวมิล  หลอ่วจิติร  ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 
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2. นางจารรีตัน ์  เฟ่ืองฟูสกุล  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายตลาดทนุและฝ่าย 

บริหารสินทรพัยล์งทุนลูกคา้ และเลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ  

3. นางสาวนวรตัน ์ สนัตกิุล   รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายก ากบัดูแลการ 

ปฏิบตัิงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน  และ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวสุพตัรา พฒันกิจการุณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

5. นางเตอืนใจ  เจยีรธนากุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายสือ่สารองคก์ร 

6. นางสาวกนกพร ข าสอางค ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

      และพธิกีร 

7. นางสาวภทัรา  กาญจนประภาศ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์

      และเลขานุการบรษิทั 

8. นางสาวพนัธุภรณ์ มหงัสา   ผูอ้  านวยการ ฝ่ายส านกักรรมการ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุอืน่ 

1. นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์  ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

2. นายพงศธ์ร  กนกกุลชยั  ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

3. นางสาวสมพร มโนด ารงธรรม  ทีป่รกึษาทางกฎหมาย จากบรษิทั อลัเลน 

      แอนด ์โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั  

4. นางสาววทิติา  ศุภวฒัน ์  ทีป่รกึษาทางกฎหมาย จากบรษิทั อลัเลน  

      แอนด ์โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ซึง่ทกุท่านไดอ้ยู่ในทีป่ระชมุฯ และพรอ้มทีจ่ะชี้แจงขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ในการใหส้ทิธิผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัิต่อผู ้

ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ลอืกใชว้นั Record Date เพือ่ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน้ทีม่ี

สทิธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที่ 3 มนีาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.

หลกัทรพัยฯ์ พ.ศ. 2551 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่4 มนีาคม 2559 โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้

ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

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

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

3. นางสาวชยุดา  เจยีรวนนท ์ 33,691,611 5.79 

4. นายชวลั  เจยีรวนนท ์ 33,691,611 5.79 
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รายช่ือผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

5. นายธวชัชยั  สบืวงศล์ ี 16,704,299 2.87 

6. นายอนุชา  สหินาทกถากุล 15,418,599 2.65 

7. นางสุพร  วธันเวคิน 15,071,944 2.59 

8. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 13,801,876 2.37 

9. นายอรญั  สนัทดัคุณ 9,153,938 1.57 

10. นายไพฑรูย ์ มานะศิลป์ 6,870,521 1.18 

รวม 444,254,830 76.41 

 

ก่อนเขา้สู่การพจิารณาวาระการประชมุ พธิกีรไดช้ี้แจงรายละเอยีดและข ัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

(1) การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ในครัง้นี้  จะพจิารณาเรียงตามล าดบัวาระการประชุม

ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่จะมที ัง้สิ้น 7 วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรือแสดงความ

คิดเห็นก่อน จึงจะจดัใหม้ีการลงมติส าหรบัวาระนัน้ ๆ โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้ยกมือ เมื่อประธานฯ หรือผูไ้ดร้บั

มอบหมายอนุญาตแลว้ ขอใหแ้จง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มท ัง้จ านวนหุน้ทีถ่อืปจัจุบนั  ท ัง้นี้  หากเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ขอใหแ้จง้ชื่อ-สกุลของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหท้ีป่ระชมุทราบดว้ยทกุคร ัง้ 

(2) นบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสยีง 

(3) วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน มกีารด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

ในการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงตามบตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ 

บริษทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้หกัออกจากจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วม

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ส่วนทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ โดยผูถ้อืหุน้

ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขึ้น แลว้เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ 

จะเดินไปรบับตัรลงคะแนนของผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง โดยผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงจะตอ้งกา

เครื่องหมายถูก [] ลงในกรอบสี่เหลีย่มตามความประสงค์ในบตัรลงคะแนนที่แจกใหต้ ัง้แต่ข ัน้ตอนการ

ลงทะเบยีน 

ส าหรบัผูถ้ือหุน้ที่ไม่ไดแ้สดงความประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหถ้ือว่า      

เหน็ดว้ย  

ในวาระที ่2  เป็นเรื่องแจง้เพือ่ทราบจะไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

ในวาระที่ 5  เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2559  การลงคะแนนเสยีง ใหถ้อื

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธลิงคะเนนเสยีง 

เมือ่เสร็จสิ้นการนบัผลคะแนน ประธานฯ หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจะแจง้ผลคะแนนการลงมติและ

สรุปมติที่ประชมุส าหรบัวาระนัน้ ๆ ใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบในวาระนัน้ทนัท ีหรือหากตอ้งใชเ้วลาในการ
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ตรวจนบัคะแนน ประธานฯ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายอาจขออนุญาตทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แจง้ผลคะแนนการลงมติและ

สรุปมตทิีป่ระชมุภายหลงัในวาระถดัไป 

(4) ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใชส้ทิธิลงคะแนนมาเรียบรอ้ยแลว้ต ัง้แต่ข ัน้ตอนการ

ลงทะเบยีน บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะมาทกุประการ 

 ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตรวจสอบค าส ัง่ของผูม้อบฉนัทะและ

ลงคะแนนเสยีงใหถ้กูตอ้งตรงตามทีผู่ม้อบฉนัทะก าหนดไว ้

(5) ผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบยีนแลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่

ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ บริษทัฯ ขอความร่วมมอืใหใ้ชส้ิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนที่ออกเสยีงล่วงหนา้แก่

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ เพือ่บนัทกึคะแนนเสยีงในวาระประชมุนัน้ ๆ 

ท ัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมไิดค้ืนบตัรลงคะแนนทีร่ะบคุวามเหน็ ไม่เหน็ดว้ย หรือ

งดออกเสยีงแก่เจา้หนา้ที่ ก่อนที่ประธานฯ หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจะสรุปคะแนนเสยีงในวาระการประชุมนัน้    

ใหถ้อืวา่ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเหน็ดว้ย 

เมื่อพธิีกรชี้แจงข ัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงและเรื่องต่าง ๆ เรียบรอ้ยแลว้  ประธานฯ ไดส้อบถามว่า   

ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามเกี่ยวกบัระเบยีบการประชมุและหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนทีไ่ดแ้จง้ไปแลว้หรือไม่  

และเมือ่ไม่มขีอ้ซกัถามใด ๆ ประธานฯ จงึมอบหมายให ้นายช่วงชยั นะวงศ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร (“CEO”) 

เป็นผูด้  าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระทีไ่ดจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุฯ เป็นการลว่งหนา้และชี้แจงวตัถปุระสงค์

รวมถงึเหตผุลของการประชมุในวาระต่าง ๆ และสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบ ดงันี้  

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 1/2558  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 21 

ตลุาคม 2558 

CEO กลา่ววา่ บรษิทัฯ ไดส้่งส าเนารายงานการประชมุฯ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสอื

นดัประชมุแลว้ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล  าดบัที ่1  โดยรายงานการประชุมฯ ดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัฯ ได ้

พิจารณาแลว้ เห็นว่า ถูกตอ้งตามมติของที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 1/2558 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุฯ 

CEO สอบถามที่ประชมุว่า มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรือไม่ โดยผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม สรุปได ้

ดงัต่อไปนี้ 

1. คุณวจิติร  จติจรงิใจ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 164,000 หุน้ 

ค าถาม หลงัจากการเพิม่ทนุ เพือ่ช าระค่าหุน้บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั (“SBITO”) 

สดัสว่นการถอืหุน้ใน SBITO ของบรษิทัฯ ณ ปจัจบุนัเท่ากบัเท่าไร 

ค าตอบ บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน SBITO รอ้ยละ 45 ส่วนทีเ่หลอืถอืหุน้โดยกลุม่ SBI ประเทศญีปุ่่ น รอ้ยละ 55 
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2. คุณธวชัชยั  สบืวงศล์ ี ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 16,704,299 หุน้ 

ค าถาม วาระนี้จะใหล้งคะแนนเสยีงของรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ทีแ่ลว้ใช่หรอืไม่ 

ค าตอบ เป็นการออกเสยีงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558 

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มผูีถ้อืหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม่ เมื่อไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใด

สอบถาม  จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558 และขอใหผู้ถ้อืหุน้

ออกเสยีงลงคะแนน  ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

  รอ้ยละของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้        

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 422,419,727 เสยีง 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย -      เสยีง - 

งดออกเสยีง -      เสยีง - 

โดยในระหวา่งประชมุมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 5 ราย  รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงจ านวน 60 ราย 

มต ิ รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2558 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2558 

วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เกี่ยวกบัผลการด าเนินงาน

ของบรษิทัฯ ในรอบปี 2558 

CEO ไดแ้จง้ว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ตามที่

ปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษทัฯ ได ้

พจิารณาแลว้ เหน็วา่ เป็นรายงานทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอ  โดยสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 

ทีผ่่านมา  บริษทัฯ มรีายไดร้วม 1,679 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 9  มกี าไรสุทธิ (หลงัหกัภาษ)ี 138 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 40  ในส่วนฐานะทางการเงนิของบริษทัฯ นัน้ มสีนิทรพัยร์วม 4,010 ลา้น

บาท ลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 3  มหีนี้สนิรวม 1,664 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 14 และส่วนของ   

ผูถ้อืหุน้ 2,346 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2557 รอ้ยละ 7 

รายการส าคญัระหวา่งปี 2558 

1. หลงัจากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2558 มมีตอินุมตัใิหบ้ริษทัฯ เพิม่

ทนุจดทะเบยีนจ านวน 50,156,788.80 บาท  บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ทนุเรยีบรอ้ยในวนัที ่2 พฤศจกิายน 2558 

จากการเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิแบบเฉพาะเจาะจง 1 ราย คือ บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากดั เพือ่

เป็นการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

จ านวน 1,000,001 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) รวมมลูค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท 
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2. บริษทัฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตองค์กรจากบริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (Fitch 

Rating) เป็น BBB+(tha) 

3. บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมเพื่อต่ อตา้นการคอร์รปัช ัน่ และได ้

ใบรบัรองการเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)” เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2558 

4. รางวลัที่ไดร้บัจากองค์กรภายนอก คือ โล่ห ์เกียรติคุณบริษทัดีเด่นที่มีการจา้งงานผูสู้งอายุจาก         

พลต ารวจเอกอดุลย ์ แสงสงิแกว้ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์

ซึ่งบริษทัฯ เป็นบริษทัในธุรกิจการเงนิแห่งเดียวที่ไดร้บัรางวลันี้   โดยตระหนกัถึงความส าคญัของ

ผูสู้งอายุในการเป็นพลงัขบัเคลื่อนสงัคมใหเ้ดินหนา้ ภายใตแ้นวคิด “เดินหนา้ประเทศไทยไปกบั

ผูสู้งอายุ” 

CEO สอบถามที่ประชมุว่า มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรือไม่ โดยผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม สรุปได ้

ดงัต่อไปนี้ 

1. คุณวจิติร  จติจรงิใจ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 164,000 หุน้ 

ค าถาม 1) บริษทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน SBITO ในไตรมาส

ไหน  และบริษทัฯ คาดหวงัว่า SBITO จะถึงจุดคุม้ทุน (Break-even 

point) เมือ่ใด 

2) บุคลากรใน SBITO กบับริษทัฯ เป็นชุดเดียวกนัหรือไม่  และจะเป็นการ

แขง่ขนักนัเองหรอืไม่ 

3) ในกรณีที่บริษทัฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิเพื่อน าบริษทัเขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัชีกบั SBITO สามารถไดร้บัการจดัสรร

หุน้ IPOs ดงักลา่วดว้ยหรอืไม่   

ค าตอบ 1) บริษทัฯ เริ่มรบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน SBITO ตัง้แต่ปี 2557  

ซึง่เป็นปีทีเ่ริ่มตน้การลงทุน จ านวน 2 ลา้นบาท แต่ SBITO เริ่มด าเนินงาน

ครัง้แรกในไตรมาสที ่4 ปี 2558 ทีผ่่านมา  ดงันัน้ ในปี 2558 บริษทัฯ    

จึงรบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน SBITO จ านวน 28 ลา้นบาท  

ส าหรบัการถงึจุดคุม้ทุน (Break-even point) นัน้ ตามแผนงานของ  

บริษทัฯ คาดว่า ในปี 2559 เป็นปีแห่งการลงทุนของ SBITO ท ัง้ในแง่

การตลาดและการพฒันาระบบ Online เพือ่เพิม่จ านวนลูกคา้ใหก้บั SBITO  

ดงันัน้ บรษิทัฯ คาดวา่ SBITO น่าจะถงึจดุคุม้ทนุไดโ้ดยเร็ว 

2) บริษทัฯ อยู่ในฐานะของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยใน SBITO ถอืหุน้รอ้ยละ 45  
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ส่วนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ SBITO คือ กลุม่ SBI ประเทศญี่ปุ่ น ถอืหุน้รอ้ย

ละ 55  ซึ่งในขอ้ตกลงของการร่วมทุนนั้น ไดต้กลงใหท้างกลุ่ม SBI 

ประเทศญี่ปุ่ นเป็นฝ่ายบริหาร โดย CEO ของ SBITO และทมีงานหลกั ๆ 

เป็นคนญี่ปุ่ น  ดงันัน้ จึงเป็นการแยกการบริหารออกจากกนัอย่างชดัเจน 

และ SBITO มฐีานลูกคา้เป็นของตนเอง  ส าหรบัการแบ่งปนัทรพัยากรหรือ

หน่วยงานสนับสนุนเพื่อลดต ้นทุนการด า เนินงานอาจมีบ า้ง  เ ช่น          

ฝ่ายวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

3) บริษทัฯ อาจจะมีการเชิญ SBITO เพื่อเขา้ร่วมการจดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจ าหน่ายใน IPOs นัน้ ๆ แลว้แต่กรณี 

4) คุณวราห ์ สุจรติกุล ชี้แจงต่อขอ้เสนอแนะและความเหน็ส่วนตวัว่า บริษทัฯ 

ไม่สามารถลงทุนในหุน้ IPOs ที่บริษทัฯ ท าหนา้ที่ในฐานะผูจ้ดัจ าหน่าย 

(Underwriter) ได ้   

ข อ้ เ สนอแน ะและ

ความเหน็ส่วนตวั 

1) อตัราค่าคอมมิสช ัน่เฉลี่ยที่ 0.15% ที่บริษทัฯ ไดร้บันัน้ ยงัตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ย 

2) คิดว่า ธุรกิจที่มีความเสี่ยง สูงอย่างธุรกิจคา้หลกัทร ัพย์ (Proprietary 

Trading) ของบริษทัฯ ย่อมมนียั  หากขาดทุนจ านวนมาก จะส่งผลต่อผล

การด าเนินงานท ัง้ปีของบรษิทัฯ 

3) ตอ้งการใหบ้รษิทัฯ ลงทนุในหุน้ IPOs ทีบ่รษิทัฯ ท าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่าย

ดว้ย เนื่องจากมผีลตอบแทนทีด่มีากจากการเปลีย่นแปลงของราคาซื้อขาย 

4) มบีางบริษทัหลกัทรพัยท์ี่มีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมดว้ย หาก

บรษิทัฯ จดัใหม้เีช่นกนั อาจช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ    

2. คุณสมเกียรต ิ อตยุิทธกุล  ผูถ้ือหุน้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้ใน

    บรษิทัฯ จ านวน 117 หุน้ 

ขอแสดงความชื่นชม ทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

ค าถาม 1) บริษทัฯ มีนโยบายจะน าคู่คา้ของบริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการประกาศ

เจตนารมณ์ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่หรอืไม่ 

2) ในปี 2559 ภาวะธุรกิจหลกัทรพัยจ์ะเป็นอย่างไร 

3) บรษิทัฯ คิดวา่ ก าไรจากการด าเนินงานในปี 2559 จะดกีวา่ปี 2558 หรอืไม่ 

4) การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC: Asean Economics 

Community) นอกเหนือจากประเทศกมัพูชา  บรษิทัฯ มนีโยบายจะลงทุน

ในประเทศอืน่อกีหรอืไม่ 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559                                                                                            หนา้ที ่8 จาก 19 หนา้ 

วนัที ่ 27  เมษายน  2559 

ค าตอบ 1) บริษทัฯ มีนโยบายที่จะน าคู่คา้ของบริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการประกาศ

เจตนารมณ์ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่อย่างแน่นอน โดยจะมุ่งเนน้ไปในคู่คา้ที่

เกี่ยวขอ้งกบังานรบัเหมาก่อสรา้ง  งานวางระบบ  ส่วนคู่คา้หลกัของบริษทัฯ 

เป็นผูล้งทนุรายย่อย ซึง่มกีารควบคุมดูแลจากฝ่ายก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน

ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัอย่างเคร่งครดัอยู่แลว้ 

2) ภาวะธุรกิจหลกัทรพัย์ในปี 2559 สภาวะตลาดยงัมีความผนัผวน         

สบืเนื่องมาจากสภาวะตลาดท ัว่โลก อาท ิอเมริกา จนี ซึง่มคีวามไม่ชดัเจน  

ตลาดไทยจึงไดร้บัผลกระทบดงักล่าว จะสงัเกตไดว้่า นกัลงทุนรายย่อย

ชะลอการลงทนุ เพือ่ลดความเสีย่งในการลงทุน  และสดัส่วนของนกัลงทุน

เก็งก าไร (Day Trader) มสีดัส่วนเพิม่มากขึ้นในช่วงทีต่ลาดมคีวามผนั

ผวนสูง จงึถอืเป็นปีทีย่ากส าหรบันกัลงทนุ 

3) ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ จะพยายามสรา้งผลการด าเนินงานใหด้ขีึ้นอย่างเต็ม

ความสามารถ 

4) ใน AEC บริษทัฯ ไดท้  าธุรกรรมในตลาดเวยีดนาม เป็นเวลานานกว่า 4-5 

ปีแลว้  แต่บริษทัฯ มไิดเ้ขา้ไปในลกัษณะร่วมทุน แต่เป็นลกัษณะการท า

สญัญาร่วมมอื (Co-operation Agreement) กบัโบรกเกอรอ์นัดบั 1   

ของเวยีดนาม  ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้านกัลงทนุไทยไปลงทุนในเวยีดนามเพิม่ขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  โดยบรษิทัฯ คาดวา่ บรษิทัฯ เป็นโบรกเกอร์ทีม่นีกัลงทุนไป

ลงทนุในตลาดเวยีดนามมากทีสุ่ด  นอกจากนี้  บริษทัฯ มยีงัการเชิญลูกคา้

ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษทัจดทะเบยีนในประเทศเวยีดนามและประเทศ

กมัพูชาเป็นประจ า    

3. คุณธวชัชยั  สบืวงศล์ ี ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 16,704,299 หุน้ 

ค าถาม 1) สาเหตทุีก่ าไรสุทธขิองบริษทัฯ ลดลงรอ้ยละ 40 จากปีก่อนหนา้ ท ัง้ทีบ่ริษทัฯ มสี่วนแบ่ง

การตลาดเป็นอนัดบั 3 

2) อตัราค่าคอมมสิชัน่เฉลีย่ของการส่งค าส ัง่ซื้อขายผ่านทีป่รึกษาการลงทุนและการส่งค าส ัง่

ซื้อขายผ่านอนิเตอรเ์น็ท เป็นจ านวนเท่าไร 

3) จะเป็นไปไดห้รือไม่ที่บริษทัฯ สามารถจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรทีม่าจากผลการด าเนินงาน

ของบรษิทัฯ ท ัง้จ านวน เพราะมบีางบรษิทัจดทะเบยีนก็ท าเช่นนี้ 

4) จะเป็นไปไดห้รือไม่ที่บริษทัฯ จะก าหนดการจ่ายเงนิปนัผล โดยจดัใหม้ีการหารือในที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ก่อน แลว้จงึประกาศจ่ายเงนิปนัผลภายหลงั  เพือ่ใหไ้ดม้ตจิากทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้ก่อนวา่ บรษิทัฯ ควรจ่ายเงนิปนัผลเท่าไร  ซึง่มบีรษิทัจดทะเบยีนอืน่ทีท่  าเช่นนี้  
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ค าตอบ 1) คุณวราห ์ สุจริตกุล  รองประธานกรรมการ ชี้แจงในเชิงนโยบายว่า ในการพจิารณา

บริษทัหลกัทรพัยจ์ะมธุีรกิจหลกั ๆ (Business Unit) คือ (1) ธุรกิจนายหนา้ซื้อขาย

หลกัทรพัย ์(Brokerage Business)  (2) ธุรกิจเงนิใหกู้ย้มืเพือ่ซื้อหลกัทรพัย ์(Margin 

Loan Business)  (3) ธุรกิจคา้หลกัทรพัย ์(Proprietary Trading Business) และ  

(4) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ซึง่จะตอ้งพจิารณาท ัง้ 4 ธุรกิจดงักลา่ว

ประกอบกนั  ส าหรบับริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยนโยบายความเสี่ยงต า่มาโดยตลอด 

กลา่วคือ บรษิทัฯ ไม่มุ่งเนน้ไปใน 2 ธุรกิจหลกัขา้งตน้ทีม่คีวามเสี่ยงสูง ไดแ้ก่ ธุรกิจเงนิ

ใหกู้ย้ืมเพื่อซื้อหลกัทรพัย ์(Margin Loan Business) และธุรกิจคา้หลกัทรพัย ์

(Proprietary Trading Business)  จะสงัเกตไดว้่า บางบริษทัหลกัทรพัยม์ยีอดเงนิให ้

กูย้มืเพือ่ซื้อหลกัทรพัยเ์ท่ากบัหรอืมากกวา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ตนเอง  ซึง่หากเกิดปญัหาหนี้

เสยีกบับริษทัหลกัทรพัยเ์หลา่นัน้ ซึ่งมสีถาบนัการเงนิเป็นบริษทัแม่ไม่ว่าจะเป็นสถาบนั

การเงนิภายในประเทศ หรอืสถาบนัการเงนิต่างประเทศ ก็พรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืใน

ฐานะที่บริษทัหลกัทรพัย์เหล่าน ั้นเป็นบริษทัลูก   ในขณะที่บริษทัฯ ถือเป็นบริษทั

หลกัทรพัยท์ี่เป็น Independent แมว้่า จะมีธนาคาร ไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 22.29 ก็ตาม  แต่บริษทัฯ มไิดใ้ชค้วามช่วยเหลอืจากธนาคาร ไอซบีซี ี

(ไทย) จ ากดั (มหาชน) แต่อย่างใด  เพราะฉะนัน้ บริษทัฯ จะมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจทีม่ี

ความเสีย่งต า่  โดย ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มยีอดเงนิใหกู้ย้มืเพือ่ซื้อหลกัทรพัย์

เท่ากบั 1,237 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 53 ของส่วนของผูถ้อืหุน้บริษทัฯ  บริษทัฯ มไิด ้

มองว่า ธุรกิจเงนิใหกู้ย้ืมเพื่อซื้อหลกัทรพัยเ์ป็นธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดรายได ้แต่เป็นธุรกิจ

เสริมที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ เท่าน ัน้ เพราะเป็นธุรกิจที่ตอ้งมี

แหลง่เงนิทุน (Funding) จ านวนมาก บริษทัฯ ไม่มฐีานเงนิทุนจ านวนมากเพือ่ด าเนิน

ธุรกิจทีม่คีวามเสีย่งสูงประเภทนัน้  แต่อย่างไรก็ตาม ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดร้บัการจดั

อนัดบัองคก์ร เป็น BBB+(tha) เนื่องจากบริษทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธุรกิจแบบ 

Conservative  อย่างไรก็ดี มใิช่ว่า การไดร้บัการจดัอนัดบัองคก์รดงักล่าวแลว้จะออก   

ตราสารหนี้มาเพือ่ท  าธุรกิจทีม่คีวามเสีย่งสูงอย่างท ัง้ 2 ธุรกิจทีก่ลา่วขา้งตน้ เพราะอาจจะ

มีผลต่อการทบทวนการจดัอนัดบัองค์กรซึ่งจะมีการทบทวนทุกปี   ส่วนธุรกิจคา้

หลกัทรพัยน์ ัน้ ในสภาวะทีต่ลาดด ี หรือตลาดผนัผวนและมบีุคลากรทีม่คีวามเชี่ยวชาญ

ก็จะมผีลด าเนินงานดี ก าไรสูง  ในขณะเดียวกนั หากท าการลงทุนสวนทางกบัสภาวะ

ตลาด หรือตลาดเขา้สู่ภาวะวกิฤติและไม่สามารถขายหลกัทรพัยท์ี่ถือครองไวไ้ด ้ก็จะ

ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในแง่ลบอย่างมหาศาล  บริษทัฯ มนีโยบายส าหรบัธุรกิจคา้

หลกัทรพัยท์ี่เคร่งครดักว่าบริษทัหลกัทรพัยอ์ื่นอย่างมาก  ดงันัน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
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ขา้งตน้ บรษิทัฯ เชื่อวา่ บรษิทัฯ จะมคีวามเสีย่งต า่กวา่คู่แขง่มาก แต่ก็จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ 

มรีายไดจ้ากธุรกรรมท ัง้ 2 ธุรกิจทีก่ลา่วขา้งตน้นอ้ยกว่าคู่แข่ง  โดยนโยบายการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ นัน้ มไิดค้าดหวงัว่า บริษทัฯ จะตอ้งมผีลก าไรสูงสุด หรืออตัราส่วน

ก าไรสูงสุดในอุตสาหกรรม และไม่ไดว้างต าแหน่งทางธุรกิจ (Business Positioning) 

เช่นนัน้   แต่บริษทัฯ จะพิจารณาตนเองเสมอและวางต าแหน่งทางธุรกิจว่า จะด าเนิน

ธุรกิจทีม่คีวามเสีย่งค่อนขา้งต า่ หากมเีหตกุารณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บรษิทัฯ จะตอ้งยนือยู่

ในธุรกิจนี้ ไดเ้พราะคู่แข่งหลกั ๆ ของบริษทัฯ มีบริษทัแม่เป็นสถาบนัการเงนิท ัง้สิ้น      

ซึง่พรอ้มทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนตลอด  ดงันัน้ ในการแข่งขนักบัคู่แข่งหลกั ๆ ดงักลา่วนัน้ 

บรษิทัฯ จะตอ้งระวงัตวัเองใหด้ ี ในรายละเอยีดขอให ้CEO ชี้แจงต่อ 

CEO กลา่วเพิม่เติมว่า ในส่วนของการแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรพัยใ์นปี 2557-2558 นัน้  

มบีรษิทัหลกัทรพัยเ์ปิดใหม่ 3 แห่ง ซึง่ตอ้งการส่วนแบ่งการตลาดจากบริษทัหลกัทรพัยท์ี่

ด  าเนินการอยู่แลว้ โดยมวีธิีการแข่งขนัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การชิงลูกคา้ และการชิง   

บคุคากรดา้นทีป่รกึษาการลงทุน ซึง่ส่งผลกระทบกบับริษทัฯ อย่างมากเนื่องจากบริษทัฯ 

เป็นมฐีานลูกคา้ที่เป็นรายย่อยจ านวนมาก  นอกจากนี้  ยงัส่งผลกระทบไปสู่การแข่งขนั

ดว้ยสงครามราคา (Price War) จะสงัเกตไดจ้ากบริษทัฯ มีปริมาณซื้อขายหลกัทรพัย์

เพิม่ขึ้นจากปี 2557 แต่รายไดค่้านายหนา้กลบัลดลงจากปี 2557 รวมถงึการเพิม่ขึ้นของ

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพือ่รกัษาส่วนแบ่งการตลาด  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มองว่า 

การแขง่ขนัทีรุ่นแรงของการเขา้มาของบรษิทัหลกัทรพัยใ์หม่น ัน้ เริ่มชะลอตวัลงและธุรกิจ

หลกัทรพัยก์ลบัเขา้สู่การแข่งขนัในระดบัปกติในปี 2559  ฝ่ายบริหารตระหนกัถงึผลการ

ด าเนินงานทีล่ดลง และไดป้รบัแผนธุรกิจทีต่่างไปจากเดมิ เพือ่ใหบ้ริษทัฯ มศีกัยภาพใน

การแขง่ขนัเพิม่มากขึ้น  ส่วนรายไดอ้ืน่ ๆ อย่างเช่น การออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ ์

ซึ่งบริษทัหลกัทรพัยส์่วนใหญ่มีการด าเนินธุรกรรมนี้  เพื่อเป็นรายไดเ้สริมแก่บริษทั    

โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ยงัมไิดด้  าเนินธุรกรรมนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการจดัอนัดบั

องคก์ร และการเตรยีมการออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ ์ บริษทัฯ คาดหวงัว่า ในปีนี้

บรษิทัฯ จะมรีายไดจ้ากการออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ์ เพือ่ทดแทนรายไดท้ีอ่าจจะ

ลดลงของรายไดค่้านายหนา้  นอกจากนี้ รายไดจ้ากธุรกิจวาณิชธนกิจในปีทีผ่่านมาลดลง

จากปี 2557 จงึผลส่งกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมในปี 2558  แต่อย่างไรก็ด ี

บรษิทัฯ ยงัคงมงีานวาณิชธนกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรายไดเ้สรมิอกีดา้นหนึ่งที่จะส่งผล

ต่อผลประกอบการในปี 2559        

2) อตัราค่าคอมมสิชัน่เฉลีย่ของการส่งค าส ัง่ซื้อขายผ่านทีป่รกึษาการลงทนุ ประมาณ 0.20% 

และการส่งค าส ัง่ซื้อขายผ่านอนิเตอรเ์น็ท ประมาณ 0.15% 
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3) คุณวราห ์ สุจรติกุล  รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิม่เตมิวา่ บรษิทัหลกัทรพัยเ์ป็นธุรกิจ

ที่ตอ้งน าก าไรที่มาจากผลการด าเนินงานไปลงทุนต่อ โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายการลงทุนใน

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมต่ีอเนื่องทุกปี  บริษทัฯ จึงตอ้งพฒันาระบบทุกปี อาจจะมี

บรษิทัทีจ่่ายเงนิปนัผลจากก าไรทีม่าผลการด าเนนิงานท ัง้จ านวน แต่จะส่งผลต่อระบบทีล่า้

หลงัและผลประกอบการในระยะยาว  บริษทัหลกัทรพัย ์คือ IT Business และตอ้งใช ้

เงนิลงทนุ  เพราะฉะนัน้บรษิทัฯ ตอ้งเตรยีมเงนิไวเ้พือ่การลงทนุ และเตรยีมเงนิไวใ้หฐ้าน

ทุนของบริษทัฯ แขง็แรง เพื่อรกัษาอนัดบัองคก์ร (Rating) ไว ้ และสามารถน าอนัดบั

องคก์รมาก่อใหเ้กิดประโยชน ์เช่น การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ ์

เป็นตน้  ซึง่หากธุรกิจดงักลา่วก่อใหเ้กิดผลก าไรจากการด าเนินงาน ก็จะช่วยเสริมผลการ

ด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ ดว้ย นี่คือ นโยบายการด าเนินงานทีบ่ริษทัฯ ด าเนินอยู่ 

ฝ่ายบริหารทุกคนอยากเห็นบริษทัฯ ประสบความส าเร็จซึง่ถอืเป็นเรื่องส าคญั  การทีจ่ะ

ประสบความส าเร็จตอ้งมีการลงทุนต่อเนื่อง และมฐีานทุนที่แข็งแรงเทียบกบัคู่แข่งได ้ 

บริษทัฯ ถอืว่า มฐีานทุนเลก็ทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งที่มสี่วนแบ่งการตลาดใกลเ้คียงกนั  

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตอ้งมกีารเสรมิฐานทนุใหแ้ขง็แรงตลอด 

4) คุณสมภพ  กีระสุนทรพงษ์  กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการ ชี้ แจงว่ า            

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท ัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เติม)  

ในการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมคีวามเห็นคณะกรรมการ

บริษทัฯ ดงัปรากฎในแต่ละวาระในหนงัสือนดัประชุม  ท ัง้นี้  ยงัมคีวามจ าเป็นตอ้งขอ

อนุมตัิต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน  อย่างเช่น ในวาระที ่4 คณะกรรมการบริษทัฯ มมีติให ้

เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท     

รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 75,582,393 บาท  ซึง่หากมผูีถ้อืหุน้ท่านใดเหน็เป็นอย่างอื่นสามารถ

เสนอต่อในทีป่ระชมุได ้ แต่สุดทา้ยจะขึ้นอยู่กบัการลงคะแนนเสยีงว่า จะจ่ายเงนิเป็นผล

เป็นจ านวนเท่าใด 

CEO กลา่วเพิม่เตมิวา่ ขอรบัเรื่องไวพ้จิารณา                 

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มผูีถ้อืหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม่ เมื่อไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใด

สอบถาม จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2558 

มติ รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2558 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ และงบการเงนิรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรบั

ปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

CEO น าเสนองบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รอบปีบญัชี

สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ โดยไม่มีเง ือ่นไข  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้ เห็นว่า ถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ตาม

หลกับญัชีที่รบัรองท ัว่ไป ตามที่ปรากฎในงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 2558 

CEO สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม 

CEO จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิเฉพาะบริษทัฯ และงบการเงนิรวมของ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสียงลงคะแนน       

ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้     

  รอ้ยละของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้        

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 422,523,052  เสยีง 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย -         เสยีง - 

งดออกเสยีง -         เสยีง - 

โดยในระหวา่งประชมุมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 5 ราย  รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงจ านวน 65 ราย 

มต ิอนุมตังิบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลจากผลการ

ด าเนินงานปี 2558 

CEO ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษทัฯ มนีโยบายที่จะจดัสรรเงนิก าไรประจ าปีโดยพจิารณาจาก  

(1) ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  (2) บริษทัฯ ไม่มยีอดขาดทุนสะสมเหลอือยู่  (3) บริษทัฯ มกีระแสเงนิสด

เพียงพอที่จะจ่ายเงนิปนัผลได ้และ (4) พจิารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษทัฯ         

มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลอืหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ      

ทกุประเภททีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ ท ัง้นี้ การจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัแผนการ

ลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษทัฯ  ในรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2558 ทีผ่่านมา  บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ  าหรบัปีเท่ากบั 137,732,855 บาท 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรใหเ้สนอที่ประชุมฯ พจิารณาและอนุมตัิจดัสรร

ก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็น (1) ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 8,125,164 บาท และ    

(2) จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่รีายชื่อปรากฎในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่3 มนีาคม 2559 

ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่จะมสีทิธิ์รบัเงนิปนัผล (Record 

Date) ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นเงนิ 75,582,393 บาท  

CEO สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  

CEO จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558 เพือ่ 

(1) เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2558 จ านวน 8,125,164 บาท และ 

(2) จ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ มรีายชื่อปรากฎในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่3 มนีาคม 2559 

ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่จะมสีทิธิ์รบัเงนิปนัผล (Record 

Date) ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 75,582,393 บาท  และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ภายในวนัที ่13 พฤษภาคม 2559  และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

  รอ้ยละของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้        

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 405,818,753  เสยีง 96.04654 

ไม่เหน็ดว้ย    16,704,299  เสยีง 3.95346 

งดออกเสยีง -         เสยีง - 

มต ิอนุมตังิบการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558 เพือ่ (1) เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2558 จ านวน 8,125,164 บาท และ (2) จ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้

ของบริษทัฯ มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการ  

บริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่จะมสีทิธิ์รบัเงนิปนัผล (Record Date)ในอตัราหุน้ละ 0.13 

บาท รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 75,582,393 บาท ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอ  

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และอนุมตัิการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ 

CEO กลา่วว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 ทีก่ าหนดใหก้รรมการบริษทัฯ ออก

จากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยใหก้รรมการบริษทัฯ ทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง

ก่อน  กรรมการบรษิทัฯ ทีอ่อกจากต าแหน่งแลว้ อาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ ใหม่

อกีก็ได ้

ส าหรบัในปีนี้ กรรมการบรษิทัฯ ทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมจี านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายชชัวาลย ์ เจยีรวนนท ์  ประธานกรรมการ 
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2. นายวราห ์  สุจรติกุล  รองประธานกรรมการ 

3. นางพรพริ้ง สุขสนัตสิุวรรณ  กรรมการ 

ท ัง้นี้  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการเลอืกตัง้กรรมการเป็นการลว่งหนา้

ระหวา่งวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2559 ผ่านเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ปรากฎว่า ไม่มผูีถ้อืหุน้

เสนอชื่อบคุคลทีเ่หมาะสมเขา้เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดร่้วมกนัพจิารณาจากคุณสมบตัิ

ในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นว่า กรรมการท ัง้ 3 ท่าน มคีวามเหมาะสมดา้น

คุณวุฒ ิ ความรู ้ ความสามารถ  ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ในช่วงทีผ่่านมา 

ซึง่มสี่วนเกื้อกูลและใหก้ารสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างดี

และกรรมการท ัง้ 3 ท่าน ไม่มคีุณสมบตัิตอ้งหา้มประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษใหอ้อกหรือปลดออก เพราะมี

ความผดิทุจริตในหนา้ที ่ ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคุก หรือมคีวามผดิเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยทุจริต และไม่ได ้

ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  ท ัง้นี้  ประวตัิ

กรรมการและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล  าดบัที ่3  คณะกรรมการบริษทัฯ จงึเหน็สมควรเสนอ

ใหก้รรมการท ัง้ 3 ท่าน ไดร้บัการพจิารณาเลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง  จงึขอเสนอใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล    

CEO สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ โดยผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามดงันี้  

1. คุณสมเกียรต ิ อตยุิทธกุล  ผูถ้ือหุน้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้ใน

    บรษิทัฯ จ านวน 117 หุน้ 

ค าถาม ขอทราบรายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้กี่วาระ    

เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ ตดิต่อกนั โดยไม่มกีารเวน้วรรคใช่หรอืไม่ 

ค าตอบ 1) คุณชชัวาลย ์ เจียรวนนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจ) และประธาน

กรรมการในบริษทัฯ มาแลว้ 6 ปี (2 วาระ)  แต่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั

หลกัทรพัย ์ไซรสั จ ากดั ก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน และจดทะเบยีน

กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงก่อนการควบรวมกิจการมาเป็นบริษทัฯ ต ัง้แต่ปี 

2545  ท ัง้นี้ เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ 2 วาระตดิต่อกนั 

2) คุณวราห ์ สุจริตกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัฯ มาแลว้ 6 ปี (2 วาระ) 

และไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นรองประธานในปี 2555 ถงึปจัจุบนั  ท ัง้นี้  เป็นการด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ 2 วาระตดิต่อกนั 

3) คุณพรพริ้ง  สุขสนัติสุวรรณ ด ารงต าแหน่งกรรมการ (ผูม้อี  านาจ) และกรรมการ

ผูอ้  านวยการในบริษทัฯ มาแลว้ 6 ปี (2 วาระ) แต่ด ารงต าแหน่งกรรมการ        
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(ผูม้ีอ  านาจ) และกรรมการผูจ้ดัการในบริษทัหลกัทรพัย ์ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

ก่อนการควบรวมกิจการมาเป็นบริษทัฯ ต ัง้แต่ปี 2551  ท ัง้นี้  เป็นการด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ 2 วาระตดิต่อกนั 

CEO ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีถ้อืหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิม่เตมิหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใด

สอบถาม จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระกลบัมาเป็นกรรมการ

บรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง เป็นรายบคุคล  และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. นายชชัวาลย ์ เจยีรวนนท ์

  รอ้ยละของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้        

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 422,522,052  เสยีง 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย -         เสยีง - 

งดออกเสยีง      1,000  เสยีง ไม่นบัเสยีง 

มต ิอนุมตัเิลอืกตัง้ให ้นายชชัวาลย ์ เจยีรวนนท ์กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง  

2. นายวราห ์ สุจรติกุล 

  รอ้ยละของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้        

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 422,522,052  เสยีง 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย -         เสยีง - 

งดออกเสยีง      1,000  เสยีง ไม่นบัเสยีง 

มต ิอนุมตัเิลอืกตัง้ให ้นายวราห ์ สุจรติกุล กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง  

3. นางพรพริ้ง  สุขสนัตสิุวรรณ 

  รอ้ยละของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้        

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 422,522,052  เสยีง 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย -         เสยีง - 

งดออกเสยีง      1,000  เสยีง ไม่นบัเสยีง 

มต ิอนุมตัเิลอืกตัง้ให ้นางพรพริ้ง  สุขสนัตสิุวรรณ กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง  

ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  CEO กลา่วว่า คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

ของบรษิทัฯ ไดส้  ารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 โดยเปรียบเทยีบกบับริษทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  
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มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั  ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ  

บรษิทัฯ  และผลการส ารวจค่าตอบแทนของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ มคีวามเหน็

วา่ ใหค่้าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 มจี านวนรวมท ัง้สิ้นไม่เกิน 10.88 ลา้นบาท ซึง่จะเท่ากบัค่าตอบแทน

กรรมการส าหรบัปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ปี 2559 

1. เบี้ยประชมุ ไม่เกนิ 2,880,000 บาท 

2. ค่าบ าเหน็จกรรมการ ไม่เกนิ 8,000,000 บาท 

CEO สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม  

CEO จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น

ไม่เกิน 10,880,000 บาท ตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้สนอไวข้า้งตน้  และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุฯ และผูถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

  รอ้ยละของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้        

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 418,866,438  เสยีง 99.99976 

ไม่เหน็ดว้ย -         เสยีง - 

งดออกเสยีง      1,000  เสยีง 0.00024 

ในวาระนี้ ไดห้กัคะแนนเสียงของผูม้ีส่วนไดเ้สีย จ านวน 1 ราย คือ พลต ารวจโทวสินุ  ปราสาททองโอสถ   

จ านวน 3,655,614 เสยีง 

มต ิอนุมตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2559 โดยมวีงเงนิรวมท ัง้สิ้นไม่เกิน 10.88 

ลา้นบาท  

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2559 

CEO กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่า 

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และมผีลการปฏบิตังิานทีด่เีป็นที่

น่าพอใจ และผูส้อบบญัชีท ัง้ 3 คนมคีุณสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ควรแต่งตัง้ 

นางสาวรตันา  จาละ (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3744) และ/หรือ นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์

(ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ  คุณปสุต (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลข

ทะเบยีน 4499) แห่งบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
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โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2559 จ านวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 

จ านวน 100,000 บาท และผูส้อบบญัชไีม่ไดใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ แก่บริษทัฯ  และไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรือการมี

ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด 

ส าหรบับรษิทัย่อย คือ บรษิทัหลกัทรพัย ์ทีป่รกึษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

มค่ีาธรรมเนียมในการสอบบญัชปีระจ าปี 2559 จ านวน 370,000 บาท เพิม่ขึ้นจากปี 2558 จ านวน 20,000 บาท 

และแต่งตัง้ นางสาวรตันา  จาละ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3744) และ/หรือ นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์

วาณิชย ์(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ  คุณปสุต (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขทะเบยีน 4499) แห่งบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรบัปี 2559  โดยผูส้อบ

บญัชไีม่ไดใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ แก่บรษิทัย่อย  และไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรือการมสี่วนไดเ้สยีกบับริษทัฯ/ บริษทั

ย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด 

CEO สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืไม่ โดยผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามดงันี้ 

1. คุณสมเกียรต ิ อตยุิทธกุล  ผูถ้ือหุน้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้ใน

    บรษิทัฯ จ านวน 117 หุน้ 

ค าถาม บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปีที่แลว้ใช่หรือไม่ และเคย

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ มากี่ปี 

ค าตอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชี ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีก่ าหนดใหบ้ริษ ัทฯ ตอ้งเปลีย่นตวั

ผูส้อบบญัชี (Auditor Rotation) อย่างนอ้ยทุก 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถเปลีย่นใช ้

ผูส้อบบญัชทีีส่งักดัส านกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชเีดมิได ้ บรษิทัฯ จงึไดใ้ชบ้ริการ

การสอบบญัชีของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นระยะกว่า 12 ปีแลว้นบัถงึปีบญัช ี

2558  ส าหรบัตวัผูส้อบบญัชีรายคุณรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ส าหรบัปี 2559 เป็นปีที ่5 

CEO ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ มผูีถ้อืหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิม่เตมิหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใด

สอบถาม  จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งต ัง้ นางสาวรตันา  จาละ (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลข

ทะเบยีน 3744) และ/หรอื นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4951) และ/หรือ 

นางสาวสมใจ  คุณปสุต (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4499) แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรบัปี 2559 โดยมค่ีาตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้น 

1,350,000 บาท  และขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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  รอ้ยละของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้        

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 422,522,052  เสยีง 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย -         เสยีง - 

งดออกเสยีง      1,000  เสยีง ไม่นบัเสยีง 

มต ิอนุมตัิใหแ้ต่งต ัง้ นางสาวรตันา  จาละ (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3744) และ/หรือ 

นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์(ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ  คุณปสุต 

(ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4499) แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ส าหรบัปี 2559  และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้น 1,350,000 บาท   

วาระที่ 9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ  

CEO กล่าวว่า ในวาระนี้ ก าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ /หรือ เพื่อให ้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถาม หรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ ในการประชมุคร ัง้นี้ โดยจะไม่มกีารน าเสนอเรื่อง

อืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตั ิและจะไม่มกีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้   ท ัง้นี้  ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามในเรื่องต่าง ๆ 

สรุปไดด้งันี้ 

1. คุณธวชัชยั  สบืวงศล์ ี ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 16,704,299 หุน้ 

ค าถาม ในปี 2558 ทีผ่่านมา บริษทัฯ มผีลการด าเนินงานลดลง  อยากทราบว่า ผลตอบแทนของ

ผูบ้รหิารลดลงตามไปดว้ยหรอืไม่ 

ค าตอบ เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2558 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายบริหารจึงไดร้บั

ผลตอบแทนลดลงสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน  คณะกรรมการบริษทัฯ ก็เหน็ควรปรบั

ลดค่าบ าเหน็จกรรมการทีเ่คยไดร้บัอนุมตัิไวจ้  านวน 8 ลา้นบาท เหลอื 6 ลา้นบาท ส าหรบั

กรรมการท ัง้คณะ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่มเีบี้ยประชมุและบ าเหน็จ)       

CEO สอบถามในทีป่ระชมุวา่ มผูีถ้อืหุน้ท่านใดจะสอบถามเพิม่เตมิหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใด

สอบถาม จงึไดข้อเชญิใหป้ระธานฯ กลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ที่ไดส้ละเวลามาร่วมประชุม และอนุมตัิขอ้เสนอของ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรื่องต่าง ๆ ดว้ยด ีและกลา่วปิดการประชมุในครัง้นี้ 
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ปิดประชมุ เวลา 15.44 น. 

 

 

 

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 (นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท)์ และประธานทีป่ระชมุ 

 

 

ลงชื่อ  เลขานุการบรษิทัฯ 

 (นางสาวภทัรา  กาญจนประภาศ) และผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 

 

 

 


