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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 
 ของ 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
 

วันที่และเวลา  วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  
สถานที่ประชุม  ห้องแพลทินัม ฮอลล ์ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เร่ิมการประชุม 

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบ
ถึงจ านวนผู้ถือหุ้นจากรายช่ือที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 
2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้น 1,998 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 
จ านวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 395,250,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.77685 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม 

นางสาวกนกพร ข าสอางค์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และที่ปรึกษาของบริษัทท่ีร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  
2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ (“รองประธานฯ”) 
3. นายช่วงชัย  นะวงศ ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ ์ กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ 
5. นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ 
6. นายหยาง  หลิว กรรมการ 
7. พลต ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหต:ุ จ านวนกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมฯ คิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวสุพิน สุระวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ก ากับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร 
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
3. นางปาริชาต ขันทสีมา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติ งาน และ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายประพันธ ์ ฐิติภูมิเดชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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6. นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา ผู้อ านวยการฝ่ายส านักกรรมการ 
7. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เลขานุการบริษัทฯ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

1. นางสาวรัตนา จาละ 
2. นางสาวณัฐณิชา  อร่ามเธียรธ ารง 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 
1. นายภราดร  เลียวสกุล ทนายความหุ้นส่วน 
2. นางสาววนิดา  ฐานีพานิชสกุล ที่ปรึกษา 
3. นางสาวศรัญญา  สกุลพิเชฐรัตน์ ทนายความ (ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน) 

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในท่ีประชุมฯ และพร้อมที่จะช้ีแจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น  
นอกจากนี้พิธีกรได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงหรือไม่ 

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน  
จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
7 มีนาคม 2561 ดังต่อไปนี้  

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 170,269,978 29.29 

2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 129,580,453 22.29 

3. นางสาวชยุดา เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79 

4. นายชวัล เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 21,027,977 3.62 

6. นางสุพร วัธนเวคิน 15,671,944 2.70 

7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65 

8. นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,282,021 1.25 

9. นายจ าเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 6,300,000 1.08 

10. นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 6224700 1.07 

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 142,244,131 24.43 

 รวม 581,403,025 100.00 
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ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ช้ีแจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการรับ
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้  

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่
และหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย  
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian 
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือ

หุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและท าเครื่องหมายยืนยันการ
ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) 
พร้อมท้ังเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท่านท าเครื่องหมายยืนยันการ
ลงคะแนน และขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้น 

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย 
(ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะนับ
คะแนนเสียงตามบัตรเสียจากกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะค านึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย 

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) 
หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากับ 

6. จ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม 

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนท้ังหมดกับเจ้าหน้าที่ท่ีบริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุมฯ 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบภายหลังจากเสร็จ
สิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมฯ ด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที 

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมฯ ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งช่ือ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

เมื่อพิธีกรช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อ
ซักถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด  ๆ 
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 และมอบหมายให้นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(“CEO”) เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้  

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของบริษัท ฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ 
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1. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด (“SBITO”) เพื่อรักษาสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท าให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 45 เป็น ร้อยละ 40.51 

2. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน SBITO 
ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SBITO โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อเงินลงทุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะขายหุ้น
จ านวน 3,249,998 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 40.51 ของหุ้นท้ังหมดของ SBITO) โดยขายในรอบแรกจ านวน 1,604,444 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม 115 ล้านบาท และได้รับช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเงินท่ีได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ มีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื้อ
ดังกล่าวในราคาและเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาภายใน1 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น ซึ่ง
ภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO จะเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 
20.51 

3. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating)จากบริษัท Fitch 
Rating (ประเทศไทย) จ ากัด ในระดับ BBB+ (tha) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 

4. เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตัว “Finansia HERO” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ 
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเป็น
การพัฒนาร่วมกับ Kiwoom Securities บริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 สิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการ
ประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ทุกประการ    

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
จากนั้น พิธีกรได้ขอใหท้ี่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจ านวน 4 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,604,480 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 302 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 401,854,841 หุ้น  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ
วันท่ี 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 401,854,841 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้  

CEO ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 5 เป็นอันดับที่ 4 ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ทั้งหมด สัดส่วนลูกค้าแบ่งเป็นบุคคลธรรมดาร้อยละ 80 ลูกค้าสถาบันร้อยละ 20 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ทั้งหมด 65,201 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีท่ีมีการเคลื่อนไหวจ านวน 23,040 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 37  

ส าหรับธุรกิจวานิชธนกิจ CEO ได้ขอให้นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสมภพรายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่าในปี 2560 บริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและเข้าร่วมการจัดจ าหน่ายหุน้สามญัต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) 
จ านวน 23 บริษัท โดยท าหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญ จ านวน 4 บริษัท และเป็นผู้
ร่วมจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญ จ านวน 19 บริษัท บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจรวมทั้งหมด 
จ านวน 92.81 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจการเป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญ จ านวน 72.67 
ล้านบาท และจากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน จ านวน 20.14 ล้านบาท 

ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.31 เป็นอันดับที่ 7 ของบริษัทฯ ที่
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct 
Listing) จ านวน 301 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี 

ผลการด าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการจ านวน 1,655 ล้านบาท ลดลงจาก 1,856 บาท 
ในปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมสีาเหตุจากปริมาณการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ที่ลดลง Market Share ของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 5.61 เป็นร้อยละ 5 และอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 0.12 เป็นร้อยละ 0.10 อย่างไรก็ตาม นอกจากน้ี บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าเนื่องจากการขาย SBITO จ านวน 22 ล้านบาท  

ในส่วนของรายได้จากธุรกรรมอื่นเพิ่มขึ้นจากเดิม บริษัทฯ มีดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) 
จ านวน 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 77 ล้านบาทในปีก่อน และมีก าไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้าจ านวน 
10 ล้านบาท  

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจ านวน 903 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 146 ล้านบาท ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อน ต้นทุนทางการเงินจ านวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 27 ล้านบาทในปีก่อน หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 6 
ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนจ านวน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจาก 367 ล้านบาท เป็น 360 ล้านบาท
ท าให้ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานในปี 2560 เป็น 177 ล้านบาท ลดลงจาก 231 ล้านบาทในปีก่อน และบริษัทฯ มีก าไร
สะสมเพิ่มขึ้นจาก 945 ล้านบาท เป็น 1045 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนจ านวน 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 519 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ และ Block Trade ในส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลงเนื่องจากการขายหุ้นของ SBITO 
ที่บริษัทฯ ถืออยู่ ส าหรับทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านบาท เป็น 235 ล้านบาท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ 
ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันท า Application ส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านธุรกิจคอรัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม”โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และหลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง 
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ CAC ต่อไป และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน เรื่องการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับคอร์รัปช่ันจากสถาบันไทยพัฒน์ในปี 2558 อยู่ในระดับที ่4 

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปราฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบ
ค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

ผู้ถือหุ้น 
 

1) จากงบการเงิน บริษัทฯ มีก าไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 900 กว่าล้านบาท เป็น 1000 กว่าล้านบาท  
ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เงินจ านวนนี้อย่างไร จะเก็บไว้เพื่อบริหาร
กิจการของบริษัท หรือจะจ่ายเป็นเงินปันผลในอนาคต 
2) การลงทุนดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ในปีท่ีผ่านมาครบถ้วนแล้วหรือไม่ หรือ
จะต้องมีการลงทุนอีกในปีหน้า 

CEO 1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ 
ด าเนินนโยบายอย่างเคร่งครัด เช่น Margin Loan แม้ว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ใน
อันดับต้น แต่บริษัทฯ ปล่อยกู้เพียง 1,000 ล้านบาท ในขณะที่หลาย ๆ บริษัทซึ่งมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพียงครึ่งหนึ่งของบริษัทฯ ปล่อยกู้ 3,000-4,000 ล้านบาท ส่วนเงินก าไรสะสมที่เพิ่ม
จ านวน 100 กว่าล้าน บริษัทฯ ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน บริษัทฯ จะ
ได้ลดการกู้ยืมเงิน  
2) การลงทุนด้าน Software น่าจะลงทุนเพิ่มเป็นจ านวนไม่มากเท่ากับปีก่อน เพราะเป็นค่า
ปรับปรุงพัฒนาระบบที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด
พอสมควร 

ผู้ถือหุ้น 
 

ขอให้อธิบายลักษณะของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Derivative Warrant (“DW”) และไม่
ทราบว่าบริษัทฯออก DW เพื่อไปขายในตลาด หรือเป็นการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากส่วนตัว
รู้สึกว่าเป็นตัวติดลบของบริษัทฯ จากที่ CEOรายงาน ไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือไม่  

CEO ขออธิบายเกี่ยวกับธุรกรรม DW ต่างประเทศเรียกว่า Cover Warrant คือการออก DW ให้แก่นัก
ลงทุน โดยที่บริษัทฯ จะไปซื้อหุ้นที่เป็น Underlying มาเป็นหลักประกัน และออก DW ขาย
ให้แก่นักลงทุนเพื่อซื้อไปเก็งก าไร  

รองประธานฯ 
 

บริษัทฯ ไม่ได้ออก DW ในหุ้นของบริษัทฯ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ท าคือ หากมีหลักทรัพย์ในตลาดที่นัก
ลงทุนสนใจจะซื้อ บริษัทฯ จะออกเป็น DW บนหลักทรัพย์ตัวนั้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ขายให้นัก
ลงทุน เพราะเป็นการลงทุนที่ใช้เงินจ านวนไม่มาก ซึ่งนี่คือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกิจ DW ท า
ก าไรให้บริษัทฯ ค่อนข้างมาก ในปี 2560 บริษัทฯ มี ก าไรจากธุรกิจนี้ประมาณ 97 ล้านบาท 
จากปีก่อนหน้า 42 ล้านบาท ในเรื่องความเสี่ยง หากมีหลักทรัพย์ตัวหนึ่งในตลาดราคา 100 บาท 
เรามาสามารถออกเป็น DW บนหุ้นตัวนั้น โดยก าหนดได้ว่านักลงทุนจะใช้เงินจ านวนเท่าไร
เพื่อท่ีจะได้สิทธิในหุ้นตัวนั้น เช่น นักลงทุนซื้อ DW โดยใช้เงินเพียงแค่ 3 บาท สมมุติหุ้นตัวนั้นขึ้น
จาก 100 บาท เป็น 110 บาท นักลงทุนที่ซื้อ DW สามารถจะได้ก าไร 10 บาท โดยใช้เงินเพียง
แค่ 3 บาท ในทางกลับกัน 3 บาทนั้นก็อาจจะสูญไปเลย หากราคาหุ้นลดลง ส าหรับบริษัทฯ ถ้า
หากมีการออก DW บนหุ้นท่ีมีความเสี่ยงก็จะมีการเข้าไป Lock in ความเสี่ยงโดยการเข้าซื้อหุ้น
ดังกล่าว 

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม CEO จึง
แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่
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ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ในวาระนี้ท้ังสิ้น 303 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น  
หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 

ก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการ
ตอบค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

ผู้ถือหุ้น 1) ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ได้แก่ Finansia Hero ลงทุนในปีที่ผ่านมา จะต้องมีการทยอยตัดจ าหน่าย
ทรัพย์สินไม่มีตัวตนนี้ ในช่วงต้นไม่ทราบว่ารายได้ของที่เกิดขึ้นจะมากกว่าค่าตัดจ าหน่ายส่วนนี้ได้
หรือไม่  
2) การขายหุ้น SBITO ปัจจุบันเหลือสัดส่วนร้อยละ 20 ในส่วนนี้ ถ้าบริษัทฯ ขายออกไปในปีนี้ จะท า
ให้บริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือถูกด้อยค่าในงบไปแล้ว 

CEO 1) ค่า Goodwill และ License ราคารวมประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งการตัดจ าหน่ายจะใช้
ระยะเวลา 15 ปีตามข้อตกลงการซื้อสิทธิการใช้จากประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1-2 ล้านบาท บริษัทฯ เห็นว่าการท าก าไรจากค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เดือนละ 2 ล้านบาท ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก อีกทั้งทุกวันนี้บริษัทฯ จ่ายค่าบริการออนไลน์เดือนละ
ประมาณ 1 ล้านบาทให้ Settrade ดังนั้น การที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในระบบของตนเองจะท าให้มี
ระบบท่ีเหนือกว่าระบบเดิมซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า  
2) บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายหุ้น SBITO ก่อน
เดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งหากบริษัทฯ ขายเพิ่มจะไม่ท าให้บริษัทฯ มีขาดทุนเพิ่มเติม แต่ถ้าขายได้ดีกว่า 
ก็จะกลับจากขาดทุนกลับมาเป็นก าไร  

 
จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงเสนอขอให้ที่

ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
จากนั้น พิธีกรได้ขอใหท้ี่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ในวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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  จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 401,854,841 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 100 - 

บัตรเสีย - - 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 

ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 88,948,467 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,447,424 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษี
เงินได้และเงินทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและเงินทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 84,501,043 บาท และบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 34,884,182 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41 ของก าไรสุทธิหลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย 

อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับ
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีผ่านมาได้ ดังนี้ 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงป ี2560 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2560 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ (บาท) 

88,948,467 267,503,227 162,503,285 243,679,648 414,629,027 

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

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

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

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ
ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ  

41% 30% 49% 40% 37% 
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หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้ จ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5.64  
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 
0.03152088259 บาท  

ในการนี้  บริษัทฯ จะจ่ ายให้แก่ผู้ ถื อหุ้ นที่ มี สิทธิ ได้ รับ เ งินปันผลตามที่ ปรากฏราย ช่ือในสมุดทะ เบียน  
ผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และก าหนด
จ่ายในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  
จากนั้น พิธีกรได้ขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า
ในวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น 
มติที่ ป ระชุ ม  ที่ ป ระ ชุมฯ  ได้พิ จ ารณาแล้ ว  จึ งมี มติ อนุมั ติ ก า รจั ดสรรก า ไ ร เป็ นทุนส า รองตามกฎหมาย และ 
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 401,854,841 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 100 - 

บัตรเสีย - - 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
CEO ช้ีแจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 

ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3) 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 คน ดังนี ้

1. นายช่วงชัย  นะวงศ ์ กรรมการบริษัทฯ 

2. พลต ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ 

3. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. 
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บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอช่ือให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ท้ัง 3 ราย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายช่วงชัย  นะวงศ ์ กรรมการบริษัทฯ 

2. พลต ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ 

3. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ 

CEO ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า แม้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน จะด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปีแต่การจะหากรรมการอิสระจริงๆ ที่มี
คุณสมบัติครบและเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นคนดี จึงขอเสนอให้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระ 

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  และปรากฏว่ามีข้อซักถามของ  
ผู้ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการวางเกณฑ์การก าหนดวาระของกรรมการอิสระในอนาคต เพื่อไม่ให้มีการด ารง 
ต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ 

ประธานกรรมการ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการวางเกณฑ์ แต่จะดูให้มีการวางเกณฑ์ดังกล่าวในอนาคต 
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
จากนั้น พิธีกรได้ขอใหท้ี่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลต ารวจโทวิสนุ  
ปราสาททองโอสถ และ (3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) นายช่วงชัย นะวงศ์  ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจ านวน 2 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,394 หุ้น และ

หักผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียออก 1 ราย จ านวน 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมใน
วาระนี้ท้ังสิ้น 304 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 401,761,335 หุ้น  

 
 

 จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 401,726,235 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 35,100 - 

บัตรเสีย - - 
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2) พลต ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ  ได้รับการเลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
 จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 

ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 398,559,404 99.99997 

ไม่เห็นด้วย 117 0.00003 
งดออกเสียง 35,100 - 

บัตรเสีย - - 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจ านวน 1 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 388,900 หุ้น 

และหักผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียออก 1 ราย จ านวน 3,655,614 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ในวาระนี้ท้ังสิ้น 305 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 398,594,621 หุ้น 

 
3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ได้รับการเลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมใน
วาระนี้ท้ังสิ้น 306 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
CEO ช้ีแจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน

รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดย
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ 
กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 

 จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 402,072,518 99.99997 
ไม่เห็นด้วย 117 0.00003 
งดออกเสียง 177,600 - 

บัตรเสีย - - 



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561   หน้า 12 จาก 17 
วันที่ 24 เมษายน 2561 

 
1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

 
ค่าเบี้ยประชุม  ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
 
โบนัสกรรมการ  เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส าหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561  ให้จ่ายโบนัสกรรมการจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่ง
จ่าย 

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนไม่เกิน 10 ล้านบาท จ านวนไม่เกิน 10 ล้านบาท 

(จ่ายจริงจ านวน 8 ล้านบาท) 

2) สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
-ไม่ม-ี 

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  
จากนั้นพิธีกรได้ขอใหท้ี่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะตอ้งได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออก 2 ราย จ านวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 304 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 398,494,621 หุ้น  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 398,459,521 99.99119 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 35,100 0.00881 

เบ้ียประชุม ประจ าปี 2561  ประจ าปี 2560 

คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ 

 
50,000 บาท/ ครั้ง 
30,000 บาท/ ครั้ง 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 

 
50,000 บาท/ ครั้ง 
30,000 บาท/ ครั้ง 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
40,000 บาท/ ครั้ง 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 

 
40,000 บาท/ ครั้ง 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 

คณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561   หน้า 13 จาก 17 
วันที่ 24 เมษายน 2561 

บัตรเสีย - - 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
CEO ช้ีแจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 

37 ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด
คนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 และ/หรือ  
(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 และ/หรือ 
(3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4172 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
เป็นจ านวนเงิน 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 
โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท ท้ังนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนเท่ากันกับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  1,560,000 บาท 1,560,000 บาท 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 400,000 บาท 400,000 บาท 
ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี

ในการนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services) 
หมายเหตุ 
1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียน

ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561   หน้า 14 จาก 17 
วันที่ 24 เมษายน 2561 

ชื่อผู้สอบบัญช ี เคยได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ (ปี) 

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ (ปี) 

1. นางสาวรัตนา จาละ 2555-2560 2560 
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 2555-2560 ไม่เคยเป็นผูล้งนาม 

3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย 2555-2560 ไม่เคยเป็นผูล้งนาม 
 
CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้
ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2561 ของบริษัทฯ และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

 จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 402,250,135 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 100 - 

บัตรเสีย - - 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ  
CEO ช้ีแจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรึกษาหารือ

กันได้อย่างสะดวก และเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้  
จากเดิม 
“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
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การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด” 

แก้ไขเป็น 
“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธ านที่
ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็นเสียงช้ีขาด” 

(2) เพิ่มเติมข้อ 25/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้
“ข้อ 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน ท้ังนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกีย่วข้องประกาศก าหนด” 

(3) แก้ไขข้อ 26 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้
จากเดิม  
“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้” 

แก้ไขเป็น 
“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม CEO 
จึงได้เสนอขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ  
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จากนั้น พิธีกรได้ขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ใน
วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 
306 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมมีติอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 402,250,135 99.99998 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 100 0.00002 

บัตรเสีย - - 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและ

ซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น ข้อเสนอแนะ 

หากท่านกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถท าก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้มากข้ึน ก็ควร
ให ้Incentive เพิ่มตามสัดส่วนของก าไรสุทธิ และพนักงานก็ควรจะได้รับโบนัสมากขึ้นด้วย  

CEO กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้น ข้อเสนอแนะ 

1) บทวิเคราะห์ของบริษัทฯ ในช่วงหลังเห็นได้ว่าพัฒนาขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จึงขอให้ทาง
ผู้บริหารให้การสนับสนุนทีมงานต่อไป  
2) การที่บริษัทฯ พยายามจะขยายตลาด DW เพื่อสร้างผลก าไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ DW ที่บริษัทฯ 
ออกส่วนใหญ่ จะเป็นประเภท out of the money ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาลงทุนจะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ 
ความช านาญ ซึ่งบริษัทฯ ก็จะได้ลูกค้ากลุ่มนั้นไป แต่ยังมีลูกค้าอีกจ านวนไม่น้อยซึ่งสนใจ DW 
ประเภท in the money จึงอยากขอให้บริษัทฯ พิจารณาออก DW ประเภทน้ีบ้าง 

CEO กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้น สัดส่วนรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจากปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทฯ มี

นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เพื่อเพิ่ม Market Share 

CEO ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง แต่สัดส่วนของลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ลดลง ในด้าน
ออนไลน์ บริษัทฯ เป็นล าดับท่ี 2 รองจาก Maybank KimEng ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าใกล้ล าดับ 1 มากขึ้น 
แต่ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มลูกค้านิติบุคคล บริษัทฯ ขอช้ีแจงว่า ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้านิติบุคคล
ต่างประเทศส่งค าสั่งโดยใช้ระบบ Trade online ซึ่งการส่งค าสั่งในลักษณะนี้มีประมาณร้อยละ 20 
ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รายวัน ซึ่งบริษัทฯ ไม่เน้นลูกค้ากลุ่มนี้  ดังนั้น จะสังเกตได้ว่า 
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Broker ที่เน้นนักลงทุนต่างประเทศจะได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ในส่วนนี้ไป  อย่างไรก็ดี การ trade 
onlineประเภทนี้ ไม่เสียค่า Commission บริษัทฯ ขอเรียนว่า การที่บริษัทฯ มี application จาก
ประเทศเกาหลีใต้เข้ามาเสริม คือ Finansia Hero ซึ่งเป็น Application ที่ดีที่สุดในเอเชีย จะยิ่งท าให้
บริษัทฯ มั่นใจที่จะเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะน านวัตกรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้เป็นระบบออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี
หลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ จะต้องสามารถท าผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด และเมื่อต้นปีท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Broker ในประเทศเวียดนามสร้าง Application ตัวใหม่เพื่อซื้อขายหุ้นในตลาด
เวียดนาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก และบริษัทฯ จะมุ่งเน้นในด้านนี้ เพื่อพัฒนา
ต่อไป 

ผู้ถือหุ้น ข้อเสนอแนะ  
ขอเสนอให้เลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นช่วงปลายเดือนปลายมีนาคม หรือต้นเมษายน เนื่องจากผู้ถือ
หุ้นมาเข้าร่วมประชุมค่อนข้างน้อย หากเลื่อนวันประชุมไปน่าจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามและ
ให้ข้อเสนอแนะได้มากกว่านี้ 

CEO กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแจ้งว่าบริษัทฯ จะน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา 
 

CEO สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม ่เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดมีขอ้
ซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 เวลา 15.45 น.  

 
 

 
ลงช่ือ                     - ลงนาม-  
 (นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์) 
 ประธานในที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ                -ลงนาม-  ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ 
                  (เลขานุการบริษัทฯ) 
 


