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บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที& '( 

 
 
เวลาและสถานที& 
 ประชมุเมื�อวันศกุร์ที�  ��  เมษายน  ����  เวลา ��.�� น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั %น � โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนน
พระราม . กรุงเทพมหานคร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา ��.�� น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง .� คน จํานวนหุ้น ��,���,��� หุ้น 
และโดยการมอบฉนัทะจํานวน .� คน จํานวนหุ้น ..,���,:�� หุ้น รวมทั %งสิ %น �� คน รวมเป็นจํานวนหุ้นทั %งสิ %น =�,=��,=>. หุ้น 
จากจํานวนหุ้นทั %งหมดของบริษัทที�ออกและเรียกชําระแล้ว �=:,�=�,��� หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ �>.�� ครบองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั %งที� ��  

เริ&มการประชุม 
  คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น และแจ้งผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงการจากไปของ       

คณุศริินทร์ นิมมานเหมินท์ อดีตประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั %งร่วมกนัไว้อาลยั จากนั %นประธานแจ้ง
จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ ซึ�งครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ทั %งนี % บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื�อให้การบนัทึกรายงาน
การประชมุเป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วน ดงันี % 

1. ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นที�ส่งหนงัสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทไว้นั %น 

บริษัทได้บนัทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระ
ต่อไป 

3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเมื�อ
ประธานอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงตอ่ที�ประชมุก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะชื�อใด แล้วจึงเสนอความ
คิดเห็นหรือคําถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคําถามที�ตรงกับวาระเท่านั %น หากประสงค์จะเสนอหรือถาม
เรื�องอื�น ขอให้เสนอหรือถามเมื�อประชมุจบวาระต่างๆ แล้ว 

4. เลขานุการที�ประชุมจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงที�จะต้องใช้เป็นมติที�ประชุมในแต่ละวาระให้ที�ประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน 

5. ในกรณีที�ไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื�น นอกเหนือจากที�ประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที�ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 

6. ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสยีงในมติใดมติหนึ�งในทางที�แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบตัรลงคะแนน
ของวาระนั %น (สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) และจดัสง่ให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทเพื�อสรุปผลการลงคะแนนสาํหรับ
วาระนั %น 
ทั %งนี % เพื�อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสยีงของวาระใดวาระหนึ�ง ประธาน
อาจพิจารณานาํเสนอวาระตอ่ไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื�อแล้วเสร็จ 
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7. สาํหรับกรณีที�ถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที�แสดงเจตนาไม่ชดัเจนลงในบตัรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสยีงเกิน
หนึ�งช่อง หรือกรณีที�มีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื�อกํากับบริเวณที�ขีดฆ่านั %น หรือกรณีที�มีการแยกการ
ลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นในกรณีคสัโตเดียน) เป็นต้น 

8. สาํหรับข้อบงัคบับริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จาก
สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� � (หน้า ..-.�) ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั %งเสนอชื�อ
บคุคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั %งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์และขั %นตอนในการนําเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทและช่องทางการสื�อสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตั %งแต่วนัที� �� มกราคม ���� โดยมีกําหนดให้นําส่งไม่เกิน
วนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� ซึ�งปรากฎว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดนําเสนอแตอ่ย่างใด  

จากนั %น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั %งหมดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ ��� และแนะนํา
กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที�เข้าร่วมประชมุ พร้อมทั %งผู้สอบบญัชี ดงันี % 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 
1. คณุอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
2. คณุปัญจะ เสนาดิสยั ซึ�งดาํรงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนด้วย 
3. คณุไพโรจน์ วโรภาษ 
4. คณุกมัปนาท โลหเจริญวนิช 
กรรมการที�ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่ 
1. นายแพทย์นิติพล ชยัสกลุชยั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
2. คณุสรุชยั สขุศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. คณุขนษิฐา สรรพอาษา 
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ 
กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ 
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และเป็นกรรมการอํานวยการของบริษัท

หลกัทรัพย์ ทรีนีตี % จํากดั 
2. คณุวิศษิฐ์ องค์พพิฒันกลุ ดํารงตาํแหนง่กรรมการผู้จดัการของบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนตีี % จํากดั 
3. คณุสวุรรณี ลิมปนวงศ์แสน ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี % จํากัด เป็นผู้บริหาร

สงูสดุด้านบญัชีการเงิน 
ตวัแทนผู้สอบบญัชีที�มาในวนันี % คือ คณุเกิดศริิ กาญจนประกาศิต และคณุบณุฑริก เพิ�มพงศ์พนัธ์ จากบริษัทสํานกังาน 

อีวาย จํากดั  
เพื�อความปลอดภยัของผู้เข้าร่วมประชมุ เลขานกุารบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที�ที�ดแูลความปลอดภยัของโรงแรม  แจ้งต่อที�

ประชมุให้ทราบถึงขั %นตอนในการอพยพหากเกิดเหตฉุกุเฉิน และสถานที�ที�เป็นจดุรวมพลเพื�อการดแูลความปลอดภยัของทกุคนใน
โรงแรม  
 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื�น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี % 
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วาระที& : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั�งที& 1/2561 เมื&อวนัที& 9 มีนาคม 2561 

 ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามญัแล้วเห็นว่าตรงตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จึง
ขอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั %งที� ครั %งที� �/���� เมื�อวนัที� = มีนาคม ���� ซึ�งได้สง่สําเนา
ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 มต ิ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย =�,=��,=>. เสยีง คิดเป็นร้อยละ ��� ไม่มีผู้งดออกเสยีง ไม่มีผู้ ไม่
เห็นด้วย และไม่มีบตัรเสยี จึงสรุปว่า ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั %งที� �/���� ตามที�
เสนอ 

 
วาระที& : 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2560 

ประธานขอให้คณุชาญชัย กงทองลกัษณ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ รายงานผลการดําเนินงานให้ที�ประชุมทราบ 
ดงันี % 

ตลาดหุ้นไทยในปี ���� ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ �..: โดยดชันีมีการปรับตวัขึ %นได้ดีเป็นพิเศษในช่วงครึ�งปีหลงั  โดย
ปัจจยักระตุ้นหลกัที�เกิดขึ %นในปี ���� ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที�ปรับตวัดีขึ %น ในขณะที�เศรษฐกิจไทยขยายตวัดีเกินคาดจากแรงหนนุ
จากภาคสง่ออกและภาคการท่องเที�ยว  การไหลเข้าของกระแสทนุตา่งประเทศในช่วงปลายปี สบืเนื�องจากคา่เงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 
ที�อ่อนค่าจากความล่าช้าของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีจึงเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมทั %งราคานํ %ามันเริ�มปรับตัว
สงูขึ %นสง่ผลบวกตอ่หุ้นกลุม่พลงังาน และกลุม่ปิโตรเคมี จากปัจจยัดงักลา่วสง่ผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย์ปรับตวัสงูขึ %นโดยสงูสดุ
ในวนัทําการสดุท้ายของปีที� �,:�� จดุ มลูค่าการซื %อขายหลกัทรัพย์เฉลี�ยต่อวนัทั %งปีอยู่ที� ��,��� ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 
���= ที� ��,���  ล้านบาท สาํหรับบริษัทมีสว่นแบ่งการตลาดปี ���� ที�ร้อยละ �.�� ลดลงจากปี 2559 ที�ร้อยละ �.=� เป็นผล
จากการแข่งขนัด้านอตัราค่าคอมมิชชั�น 

 ในปี ���� นกัลงทนุรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสดัสว่นมลูคา่การซื %อขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุรายย่อยอยู่ที�ร้อยละ 

48 จากปี ���= ที�มีสดัสว่นร้อยละ �� ขณะที�นกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศมีการซื %อขายเพิ�มขึ %นอยู่ที�ร้อยละ .� จากปี ���= ที�มี

สดัสว่นร้อยละ �� ส่วนนกัลงทนุประเภทอื�น ได้แก่ บญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ และนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ มีสดัสว่นใกล้เคียงปี 

���= ทั %งนี %ภาพรวมตลอดปี ���� นกัลงทนุสถาบนัในประเทศมีสถานะซื %อสทุธิ ���,��� ล้านบาท และบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์มี

สถานะซื %อสทุธิ ��,��� ล้านบาท ขณะที�นกัลงทนุต่างประเทศมีสถานะขายสทุธิรวมทั %งสิ %น ��,��� ล้านบาท  และนกัลงทนุราย

ย่อยมีสถานะขายสทุธิ =�,�>� ล้านบาท   

ตลาดสญัญาซื %อขายลว่งหน้ามีปริมาณการซื %อขายเพิ�มขึ %นจาก �=.�> ล้านสญัญาในปี ���= เป็น :>.== ล้านสญัญาใน
ปี ���� คิดเป็นอตัราที�เพิ�มขึ %นร้อยละ �� เป็นผลจาก Single Stock Futures ที�ได้รับความสนใจลงทนุเพิ�มขึ %นอย่างมากจาก 
...>. ล้านสญัญาในปี ���= เป็น �:.�> ล้านสญัญา คิดเป็นอตัราที�เพิ�มขึ %นร้อยละ �� ในขณะที� SET50 Index Futures ที�ได้รับ
ความสนใจลงทนุลดลงจาก .�.�= ล้านสญัญาในปี ���= เป็น ��.�. ล้านสญัญา คิดเป็นอตัราที�ลดลงร้อยละ �> ปริมาณซื %อ
ขายที�เพิ�มขึ %นเกิดจากการเพิ�มสนิค้าอ้างอิงของ Single Stock Futures  ทําให้นกัลงทนุสามารถใช้สญัญาซื %อขายลว่งหน้าเพื�อลด
ความเสี�ยงของความผนัผวนของภาวะตลาดหุ้น และนกัลงทนุมีความเข้าใจเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์ต่างๆในตลาดมากขึ %น โดยเฉพาะ
การทาํรายการ Block Trade ซึ�งเป็นที�นิยมอย่างมาก  
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  ทั %งนี % กลุม่นกัลงทนุหลกัยงัคงเป็นนกัลงทนุรายย่อยในประเทศ โดยในปี ���� สดัส่วนปริมาณการซื %อขายของนกัลงทนุ
รายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ ��.�� สําหรับนกัลงทนุสถาบันในประเทศและนกัลงทนุต่างประเทศมีสดัส่วนปริมาณการซื %อ
ขายอยู่ที�ร้อยละ .>.�� และร้อยละ ��.�� ตามลําดบั บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสญัญาซื %อขายล่วงหน้าร้อยละ �.�� 
ลดลงจากปี ���= ที�ร้อยละ �.��  ทั %งนี % เป็นผลจากการแข่งขนัด้านราคาที�เพิ�มขึ %น ทําให้ลกูค้ามกีารซื %อขายผ่านบริษัทลดลง  

  บริษัทประสบความสาํเร็จในการจดัการกองทนุสว่นบคุคล ทรัพย์สนิภายใต้การบริหารจดัการมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อ
ปี เท่ากับ �=% ตลอด �� ปีที�ผ่านมา  ผลตอบแทนจากการลงทนุของปีที�แล้วมีผลอย่างยิ�งในการตดัสินใจใช้บริการของผู้ลงทนุ 
ในปีที�ผ่านมาเป็นปีที�ดีมาก กล่าวคือ เป็นปีที�ปราศจากข่าวร้าย และการลงทนุไม่ผันผวน ดชันีตลาดหลกัทรัพย์มาเริ�มขึ %นอย่าง
ต่อเนื�องในเดือนกันยายนจนกระทั�งในเดือนธันวาคม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของทรีนีตี %จบปีที� ��% ในขณะที�
ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนที� ��% ลกูค้ามีความมั�นใจใช้บริการจึงทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิรวมเพิ�มขึ %นจาก 
�,�:� ล้านบาท ณ สิ %นปี ���= เป็น .,�>� ล้านบาท ณ สิ %นปี ���� เพิ�มขึ %นในอตัราร้อยละ �.  

  ทางด้านวาณิชธนกิจ ในปี ���� บริษัทเป็นที�ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ระยะสั %นและหุ้นกู้ ระยะยาวของ
บริษัทจดทะเบียน � บริษัท รวมทั %งเป็นที�ปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ MAI ซึ�งอยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน 7 บริษัท รวมถึงเป็นที�ปรึกษาทางการเงินให้กบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อีกจํานวนหนึ�ง 
  บริษัทยงัให้ความสาํคญัในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกบัข้อพึงปฏิบตัิของการกํากับดแูลกิจการที�ดี  
บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยในการกํากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 
���� เป็นบริษัทจดทะเบียนที�ได้คะแนนอยู่ในระดบั “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั %งได้รับการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นปี ���� โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ในระดบั “ดีเยี�ยมและสมควรเป็นตวัอย่าง”  

ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี ���� มีความผนัผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดชันีตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมีรายได้
รวม ��: ล้านบาท ลดลงจากปี ���= ที�มีรายได้รวม :=� ล้านบาท ซึ�งรายได้หลกัของบริษัทมาจาก 

• รายได้ค่านายหน้าจากการซื %อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก .��.�� ล้านบาท เป็น �=..�� ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ :.�� เป็นผลจากการแข่งขนัในส่วนของอตัราคา่นายหน้าและมลูค่าการซื %อขาย
ที�ลดลงเมื�อเทียบกบัปี ���= 

• ในขณะที�รายได้ค่านายหน้าจากการซื %อขายสญัญาซื %อขายล่วงหน้าลดลงจาก 19 ล้านบาท เป็น 14 ล้านบาท
ทั %งที�ปริมาณซื %อขายสัญญาซื %อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดเพิ�มขึ %นจาก �>�,��> สัญญาเป็น .�.,:.� 
สญัญา เป็นผลจากสว่นแบ่งการตลาดในสว่นของลกูค้าที�ลดลงจากการแข่งขนัด้านราคาที�เพิ�มขึ %น  

• รายได้จากการลงทนุลดลงจาก �.= ล้านบาทในปี ���=  เป็นขาดทนุ = ล้านบาทเป็นผลจากการบันทกึผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ >> ล้านบาท ที�เกิดจากการปรับลดราคาหลกัทรัพย์จดทะเบียน
หลกัทรัพย์หนึ�งเป็นศูนย์อันเนื�องจากการเข้าสู่กระบวนการฟื%นฟูกิจการด้วยเหตทีุ�มีหนี %สินล้นพ้นตวั ซึ�งทําให้
หลกัทรัพย์ดังกล่าวถกูขึ %นเครื�องหมายห้ามซื %อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ทําให้ต้องบนัทึกการด้อยค่าของเงิน
ลงทนุ ซึ�งเป็นการบนัทกึขาดทนุทางบญัชี 

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก :. ล้านบาทในปี ���= เป็น �: ล้านบาทจากการเป็นที�ปรึกษา
ทางการเงินและจดัจําหนา่ยที�ลดลง  

• รายได้จากดอกเบี %ยเงินให้กู้ยืมเพื�อซื %อหลกัทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจาก ��� ล้านบาท เป็น ��� ล้านบาท และ
รายได้ดอกเบี %ยจากเงินให้กู้ยมืโดยวางหลกัทรัพย์คํ %าประกนัที�ลดลงจาก .: ล้านบาทในปี ���= เป็น �> ล้าน
บาทในปี ���� 
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สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารลดลงจาก �.� ล้านบาทในปี ���= เป็น �:= ล้านบาท โดยค่าใช้จ่าย
หลกัที�เปลี�ยนแปลงคือ 

• ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานสาํหรับปี 2560 มีจํานวน 316 ล้านบาท ลดลงเมื�อเทียบกับค่าใช้จ่ายสาํหรับปี 
2559 ที�มีจํานวน 35> ล้านบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 11.52 ทั %งนี %ผนัแปรตามผลการดําเนินงาน 

• ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสําหรับปี 2560  มีจํานวน �� ล้านบาท ลดลงเมื�อเทียบกับปี 2559 ที�มีจํานวน :�  
ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ �=.=� ซึ�งผนัแปรตามปริมาณการซื %อขายหลกัทรัพย์และสญัญา
ซื %อขายลว่งหน้าที�ลดลง 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 61 ล้านบาท เป็น 54 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมเพื�อการชําระ
ราคาและเงินให้กู้ยมือื�นระหว่างปี 

  บริษัทจึงมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ .� ล้านบาท ลดลงจาก �== ล้านบาทในปี ���= หรือคิดเป็นอัตราลดลง >�.>% 
ในขณะที�กําไรสุทธิปี ���� มีจํานวน �> ล้านบาท ลดลงจาก ��� ล้านบาทในปี ���= อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 
2560 ร้อยละ 1.75 ลดลงจากร้อยละ 10.08 ในปี 2559  

  รายละเอียดต่างๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ�มเติมได้จากรายงานประจําปี ที�จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุ   

คณุชาญชยัได้แจ้งตอ่ที�ประชมุว่าสาํหรับวาระนี %ไม่มีการลงมต ิเป็นเพยีงการชี %แจงให้ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี ���� ตามที�เสนอ คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น  

ซึ�งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ�มเติม จึงสรุปว่าที�ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี ���� ตามที�
เสนอ 

วาระที& : 3 พิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ �นสุดวันที& <' ธันวาคม =>(? 

ประธานขอให้คณุสวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงานสาระสาํคญัของงบการเงิน  

คณุสวุรรณีได้รายงานสาระสําคญัของงบการเงินดงันี % 

บริษัทได้จัดทํางบการเงินสําหรับปีสิ %นสดุวนัที� .� ธันวาคม ���� ที�ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
ข้อมลูที�สาํคญัในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุมีดงันี % 

• บริษัทมีสนิทรัพย์รวม .,=�� ล้านบาทลดลงจาก �,�=. ล้านบาทเมื�อสิ %นปี ���= ซึ�งสินทรัพย์ที�ลดลงได้แก่ 
ลกูหนี %ธุรกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซื %อขายล่วงหน้าที�ลดลงจาก .,�>� ล้านบาท เป็น �,:>� ล้านบาท การ
ลดลงของรายการลกูหนี %ธุรกิจหลกัทรัพย์ มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของลกูหนี %ซื %อหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด
จาก >�� ล้านบาทเมื�อสิ %นปี ���= เป็น ��� ล้านบาท ณ สิ %นปี ����  

• ในส่วนของหนี %สินรวมของบริษัทมีหนี %สินรวม �,.�� ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกับ
หนี %สนิรวมเมื�อสิ %นปี ���= ที�มีจํานวน �,==. ล้านบาท การลดลงของหนี %สินรวมดงักลา่วโดยหลกัมาจากเงิน
กู้ ยืมรวมลดลงจาก 2,011 ล้านบาทเมื�อสิ %นปี 2559 เป็น 1,777 ล้านบาทเมื�อสิ %นปี 2560 เจ้าหนี %ธุรกิจ
หลกัทรัพย์และสญัญาซื %อขายลว่งหน้าที�ลดลงจาก �.. ล้านบาท เป็น .:: ล้านบาท  และเจ้าหนี %สํานกัหกั
บญัชีที�ลดลงจาก �:= ล้านบาทเป็น �� ล้านบาท 
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• ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน �,��� ล้านบาทใกล้เคียงกับเมื�อสิ %นปี ���= ที�มีจํานวน �,���  ล้าน
บาท โดยบริษัทมีผลกําไรในปี ���� จํานวน �> ล้านบาท ในขณะที�บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย
จากผลการดาํเนนิงานปี ���= จํานวนเงิน := ล้านบาท และมกีารปรับปรุงลดขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ %นจากการ
วดัมลูค่าเงินลงทนุด้อยค่าจํานวน �� ล้านบาทที�บนัทกึในงบกําไรขาดทนุ 

• ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที�รายงานในวาระที� � แล้ว  

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ�งรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจําปีที�ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว จึงขอเสนอให้ที�ประชมุสมควรพจิารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิ %นสดุวนัที� .� ธันวาคม ���� ดงักล่าว
ตามรายละเอียดที�ปรากฏในรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 

จากนั %นคณุสวุรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จึงขอเสนอให้
ที�ประชมุพจิารณาลงมติ  

มต ิ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย =�,=��,=>. เสียง คิดเป็นร้อยละ ��� ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไม่มีบตัรเสยี จึงสรุปว่า ที�ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิ %นสดุวนัที� .� ธันวาคม ���� 
 
วาระที& : 4 พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงินสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2560 

B.' อนุมัตจิดัสรรกาํไรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานขอให้คณุชาญชยั กงทองลกัษณ์ เป็นผู้นําเสนอวาระนี % 

คณุชาญชยัแถลงว่าตามที�บญัญตัิในมาตรา ��� ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. ��.� กําหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทนุสาํรองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของทนุจดทะเบียน  ในปี ���� ที�ผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน �> ล้านบาท  จึงต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจํานวนเงิน �,��.,��� บาท  ทําให้
กําไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรตามงบการเงนิเฉพาะกิจการมีจํานวน ��: ล้านบาท และเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  �� ล้านบาท  
จึงเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี ���� จํานวน �,��.,��� บาท  

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

คณุปิยวรรณ ตราลกัษมี อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอให้นําคะแนนขึ %นที�หน้าจอ 

คณุสวุรรณีได้ชี %แจงว่า บริษัทมิได้จดัเตรียมระบบเพื�อการขึ %นคะแนนหน้าจอ แตจ่ะแจ้งคะแนนให้ทราบทกุครั %งหากมีการ
สง่บตัรลงคะแนนกรณีที�มีการคดัค้านหรืองดออกเสยีง หากไม่มีการสง่บตัรลงคะแนนจะรายงานสรุปว่ามติเป็นเอกฉนัท์ 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานจึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมต ิ

มต ิ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย =�,=��,=>. เสียง คิดเป็นร้อยละ ��� ไม่มีผู้งดออกเสยีง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไม่มีบตัรเสีย จึงสรุปว่า ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจัดสรรกําไรจํานวน �,��.,��� บาท เป็นเงินสํารองตาม
กฎหมายสาํหรับปี ���� ตามที�เสนอ 
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B.= อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี =>(? 

ประธานขอให้คณุชาญชยั เป็นผู้นําเสนอวาระนี % 
คณุชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�บริษัทกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม 
และไม่เกินกว่ากําไรสะสมที�ยงัไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีข้อมลูการจ่ายเงินปันผลปี ���: ถึงปี ���= และ
ข้อมลูกําไรสทุธิและกําไรสะสมสาํหรับปี ���� ตามรายละเอียดที�ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุกลา่วคือ กําไรสทุธิของบริษัทตาม
งบการเงินรวมมีจํานวน �> ล้านบาท และกําไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน ��: 
ล้านบาท   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายสาํหรับปี ���� ในอตัราหุ้นละ 
�.�� บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวมทั %งสิ %นประมาณ >>.>: ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายจากกําไรสทุธิในอตัราหุ้นละ �.�. บาท และจ่าย
จากกําไรสะสมในอตัราหุ้นละ �..� บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ =�.�: ของกําไรตามงบการเงินรวม 
และร้อยละ �..:: ของกําไรสะสม ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื�อคํานวณอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ %นปี ���� ซึ�งอยู่ที� �.�� บาท อตัราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ :.��  
เงินปันผลทั %งหมดจะถูกหกัภาษีหัก ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกําหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัที� �� พฤษภาคม ���� 
และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที� �= มีนาคม ����     

คณุชาญชยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ�งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม คณุชาญชัยจึงขอให้ที�
ประชมุพิจารณาลงมต ิ

มต ิ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย =�,=��,=>. เสียง คิดเป็นร้อยละ ��� ไม่มีผู้งดออกเสยีง ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วย และไม่มีบตัรเสยี จึงสรุปว่าที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี ���� ในอัตราหุ้นละ 
�.�� บาท โดยกําหนดจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัที� �� พฤษภาคม ���� และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิในการรับเงิน
ปันผลตั %งแต่วนัที� 19 มีนาคม ���� ตามที�เสนอ 

 
วาระที&  : > พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที&ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

ประธานขอให้คณุนิติพล ชยัสกลุชยั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นําเสนอ  

>.' อนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที&ออกตามวาระ 

คณุนิติพลจึงแถลงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งใน
สามเป็นประจําทกุปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนําเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกําหนดให้
นําเสนอภายในวนัที� �� กุมภาพันธ์ ���� ไม่ปรากฎว่ามีการนําส่งเอกสารเพื�อนําเสนอบคุคลใดต่อเลขานกุารบริษัท ในปีนี %
กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน � ในสามของกรรมการทั %งคณะ คือ � ท่าน ได้แก่ 

�) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 

�) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 

.) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ ตําแหน่ง กรรมการ  
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�) ดร. วศิิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ ตําแหน่ง กรรมการ 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และเพื�อให้ที�ประชมุนี % สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที� และการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งอิสระ กรรมการทั %ง � ท่านขออนญุาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื�อให้ที�ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็น
อิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาที�บริษัทกําหนด โดยพิจารณาคณุสมบตัิ การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง การปฏิบตัิหน้าที�ที�ผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  สาํหรับ
กรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ซึ�งรายละเอยีดของนิยามกรรมการอสิระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนงัสอืเชิญประชมุ  

คณะกรรมการบริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนมุตัิแต่งตั %ง
กรรมการที�ออกตามวาระทั %ง � ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง เนื�องจากกรรมการทั %ง � ท่านเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั %งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที�ดํารง
ตําแหน่ง  และไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ�งดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และนาย
อภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคณุสมบตัิสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดและถึงแม้จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา �� ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นธุรกิจที�มีกฎระเบียบกํากับมากและปรับเปลี�ยนบ่อย ต้องอาศยัความต่อเนื�องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การ
ดํารงตาํแหนง่ของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

ขอให้ที�ประชมุพิจารณาประวตัิกรรมการแตล่ะท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนงัสอืเชิญประชุมหน้าที� �: ถึง �� และ
ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั %งนี % กรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อและเป็นผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที�จะออกเสียง
ลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตดัสทิธิของผู้ถือหุ้นที�เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที�เป็นผู้ ถือหุ้นจะขอสละสทิธิก็ได้  

คณุนิติพลได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น  

คุณปิยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ นจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยได้สอบถามว่าบริษัทมีการ
ปรึกษาหารือถึงวาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการอิสระอย่างไรหรือไม่ 

คุณนิติพล ชี %แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระซึ�งเห็นว่าการดํารง
ตําแหน่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลานานเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื�องจากธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นธุรกิจที�มีกฎระเบียบกํากับมากและ
ปรับเปลี�ยนบ่อยตามที�ได้แจ้งก่อนหน้านี %แล้ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดวาระในอนาคต 

คณุชาญชยั ชี %แจงเพิ�มเติมว่า กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าที�อย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด ในขณะที�คณุสรุชยั สขุศรี
วงศ์ ได้ให้ความเห็นเพิ�มเติมว่า บริษัทมีการหารือถึงวาระการดํารงตําแหน่ง ซึ�งอาจพิจารณาการนบัวาระนบัแต่ปีที�เริ�มมีกําหนด
หลกัเกณฑ์นี %  

คณุนิติพลรับข้อคดิเห็นของผู้ ถือหุ้น และได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติมหรือไม่ ซึ�งไม่มีผู้ ถือหุ้นราย
ใดซกัถามเพิ�มเตมิ จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสยีงคดัค้านหรืองดออกเสยีง ขอให้
นําสง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที�แยกสาํหรับกรรมการแตล่ะท่าน 
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มต ิ การลงคะแนนเสยีงสาํหรับการเลอืกตั %งกรรมการแต่ละทา่น เป็นดงันี %  

ลําดบั ชื�อกรรมการ เห็นด้วย, (%) ไม่เห็นด้วย, (%) งดออกเสยีง*, (%) บตัรเสยี, 
(%) 

� ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั  =�,=��,>:� 
==.====% 

��� 
�.����% 

- - 

� นายอภิชาต ิอาภาภิรม =�,=��,>:� 
==.====% 

112 
�.����% 

- - 

. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ =�,=��,=>. 
���% 

- - - 

� ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒันกลุ =�,=��,=>. 
���% 

- - - 

  หมายเหต:ุ * รวมคะแนนเสยีงของกรรมการเองที�งดออกเสยีง (ถ้ามี)  

 สรุปว่าที�ประชมุมีมติโดยเสยีงข้างมากแต่งตั %งกรรมการทั %ง � ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง โดยดร. 
ปัญจะ เสนาดิสยั และนายอภิชาติ อาภาภิรม มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระด้วย 

 
>.= อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให้คณุปัญจะ เสนาดสิยั เป็นผู้นาํเสนอวาระนี % 

คณุปัญจะแถลงต่อที�ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ��.� มาตรา =� กําหนดว่าห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื�นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคับของบริษัท ซึ�งข้อบงัคับบริษัท ข้อ .. 
กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด จึงขอเสนอที�ประชุมพิจารณารับทราบเงิน
บําเหนจ็กรรมการสาํหรับปี ���� และอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี ���� ดงันี %  

')  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิบําเหน็จกรรมการประจาํปี =>(?  
ตามที�ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั %งที� �� ได้อนุมติังบประมาณเงินบําเหน็จกรรมการไว้ �� ล้านบาทโดยให้อยู่ใน

อํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจดัสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  เงินปัน
ผลจ่ายผู้ถือหุ้ น ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั %งใช้ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที�ผ่านมา และผลสํารวจการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดบัเดียวกนั และ
ค่าตอบแทนกรรมการปีที�ผ่านมาตามรายละเอียดที�นําเสนอในหนงัสอืเชิญประชมุที�นําสง่ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  
ผลสาํเร็จของการดาํเนนิงาน รวมทั %งใช้ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที�ผ่านมา และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือขนาดรายได้ในระดบัเดียวกนั  และค่าตอบแทนกรรมการปี
ที�ผ่านมา  ซึ�งผลการดําเนินงานของบริษัทในปี ���� บริษัทมีรายได้ ��: ล้านบาทลดลงจากปี ���= ในอัตราร้อยละ �>..� และ
กําไรสทุธิ �>.� ล้านบาทลดลงจากปี ���= ในอตัราร้อยละ >�.�� และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นลดลงจากปี ���= ที�กําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในอตัรา �.�� บาทต่อหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน ��>.� ล้านบาท  ในขณะที�เงินปันผลรวมปี ���� อตัรา �.�� บาทต่อหุ้น คิด
เป็นจํานวนเงิน >>.= ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ .�.:�   
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คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จ
กรรมการสาํหรับปี ���� จํานวนรวม ไม่เกิน .,���,��� บาทลดลงจากปี ���= ในอตัราร้อยละ �� ซึ�งไม่เกินวงเงินงบประมาณที�
ได้รับอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นแล้ว ทั %งนี % ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ�มอีก � เทา่ 

สาํหรับวาระนี %ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที�ประชมุรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี ���� ตามที�
เสนอ 

คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม จึงสรุปว่าที�ประชมุรับทราบเงินบาํเหน็จกรรมการสําหรับปี ���� ตามที�เสนอ 

=)  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี =>(' 

สาํหรับปี ���� คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการจํานวน
รวม ��.� ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดงันี % 

 �.�) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสาํหรับปี ���� ในวงเงินไม่เกิน �.� ล้านบาทเทา่กับปี ���� ดงันี % 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 ให้จ่ายประธานกรรมการ ��,��� บาทต่อเดือนเพิ�มขึ %นจากเดิมที�กําหนดจ่าย ��,��� บาทต่อเดือน  

กรรมการ ��,��� บาทต่อเดอืน 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� บาทต่อเดอืน กรรมการตรวจสอบ ��,��� บาทต่อเดือน 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   ��,��� บาทตอ่เดอืน  ในกรณีที�กรรมการเป็น
คณะกรรมการในชุดย่อยอื�นด้วย  ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที�อตัราสงูกว่าเพียงชุด
เดียว 

 �.�) วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี ���� ไม่เกิน �� ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั %น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที�เหมาะสม และพจิารณาการแบง่จ่ายกนัเอง  

�..) สาํหรับสทิธิประโยชน์อื�นที�ให้กบักรรมการ ได้แก่ การทาํประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที�ของ
บริษัทในวงเงิน �� ล้านบาท และ สวสัดิการให้แก่กรรมการ ในเรื�องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพกัรักษาในโรงพยาบาล  
และความคุ้มครองในเรื�องการประกนัชีวิต และอบุตัิเหต ุในวงเงินต่อราย  =��,��� บาท และ .,���,��� บาท ตามลาํดบั 

จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที�เป็นตัวเงินจํานวนรวม ��.� ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน �.� ล้านบาท และบาํเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาและจดัสรร และรับทราบสทิธิประโยชน์อื�นที�ให้แก่กรรมการตามที�เสนอ 

คณุปัญจะขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามที�เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที�ผ่านมา คะแนน
เสียงของวาระนี %ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม กรรมการที�เป็นผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วม
ประชมุมีสทิธิที�จะออกเสยีงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นที�เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที�เป็นผู้ถือ
หุ้นจะขอสละสทิธิเช่นว่านั %นก็ได้ 
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คณุปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คณุปิยวรรณ ตราลกัษมี อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามว่าปีที�ผ่านมากําหนด
จ่ายเงินบําเหน็จ ..� ล้านบาท เหตใุดปีนี %จึงตั %งวงเงินเพิ�มเป็น �� ล้านบาท  

คณุปัญจะได้อธิบายว่าวงเงิน �� ล้านบาทเป็นวงเงินเดิมที�ตั %งทุกปี แต่ในการพิจารณาจ่ายเงินบําเหน็จ บริษัทจะ
พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการประเมินต่างๆ ตามที�แจ้งข้างต้น 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ�มเติม จึงขอให้ที�ประชมุพจิารณาลงมต ิ

มต ิ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วยเห็นด้วยจํานวน =�,=��,>:� เสียงคิดเป็นร้อยละ ==.==== มีผู้คดัค้าน ��� 
เสียง คิดเป็นร้อยละ �.���� ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสยี จึงสรุปว่า ที�ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ�งมากกว่าสองใน
สามของจํานวนเสยีงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ อนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี ���� จํานวนรวม ��,���,��� บาท 
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจํานวน �,���,��� บาท และเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี ���� ไม่เกิน 
��,���,��� บาท โดยให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื�นที�ให้แก่
กรรมการตามที�เสนอ  
 
วาระที& : ( พิจารณาและอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2561 

ประธานขอให้คณุกมัปนาท โลหเจริญวณิช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นําเสนอวาระนี % 
คณุกมัปนาทแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที�ประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตั %งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯสําหรับปี 25�� โดยมี
รายชื�อผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี % 

�) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที�  5872    และ/หรือ  
�) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสริิกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4807 และ/หรือ  
.)  นางสาวพิมพ์ใจ มานติขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4521   และ/หรือ  
�)  นางสาวรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 5659 และ/หรือ  
�) นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3516  และ/หรือ  
�) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3972 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมาลําดบัที� � นั %นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา . ปีตั %งแตปี่ ���> 
ทั %งนี %ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั %น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด รวมทั %งในปีที�ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื�นใดจากบริษัท สาํนกังาน อี
วาย จํากดั บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและบริษัทที�ผู้สอบบญัชีสงักดั  

ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัทสาํนกังาน อีวาย จํากัดจดัหาผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตรายอื�นของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดัทําหน้าที�ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน  

พร้อมกันนี % คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน ���,��� บาท เพิ�มขึ %นจากปี ���� 
จํานวน =�,��� บาท ทั %งนี % บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ�งเมื�อรวมค่าสอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจํานวนรวม �,���,��� บาท ซึ�งเพิ�มขึ %นจากปี ���� จํานวน �=>,��� บาท  
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ทั %งนี % คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที�ผ่านมา เห็นว่า ผู้ สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบญัชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นอย่างด ีและให้บริการในการสอบทานการควบคมุงานด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมถงึการให้คําปรึกษาที�เกี�ยวกบัมาตรฐานการบญัชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ�งค่าสอบบญัชีดงักลา่วเป็นที�ยอมรับ
ได้  

คณุกมัปนาทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

คณุปิยวรรณ ตราลกัษมี อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามว่า เหตใุดค่าสอบบญัชีจึง
ปรับเพิ�มขึ %นค่อนข้างมาก 

คณุสวุรรณีได้ชี %แจงว่า เนื�องด้วยบริษัทมีการเพิ�มธุรกรรมการกู้ยืมโดยวางหลกัทรัพย์เป็นประกนั และมีการจัดตั %งบริษัท
ย่อยเพิ�มอีกหนึ�งบริษัท จึงทาํให้ค่าสอบบญัชีปรับเพิ�มขึ %น 

คณุกมัปนาทสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติมหรือไม่ ซึ�งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ�มเติม จึงขอให้ที�
ประชมุพิจารณาลงมต ิ

มต ิ การลงคะแนนเสยีงประกอบด้วย เห็นด้วย =�,=��,=>. เสียงคิดเป็นร้อยละ ��� ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้ งดออก
เสยีง และไมมี่บตัรเสยี  จึงสรุปว่า ที�ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตั %ง บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด โดยมีผู้สอบบญัชีตาม
รายชื�อที�เสนอเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน ���,��� บาทตามที�
เสนอ  

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที�เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้
สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื�นเพิ�มเติม หรือมีข้อซกัถามอื�นใดหรือไม่ 

คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงกลยทุธของบริษัทที�จะสามารถทําให้มี market share เพิ�มขึ %นได้ 

คณุชาญชยัได้ชี %แจงว่า ด้วยธุรกิจนายหน้ามีการแข่งขันที�สงูมาก บริษัทได้ปรับตวัโดยการุกธุรกิจที�ให้ผลตอบแทนที�
ดีกว่า ได้แก่ธุรกิจกองทนุส่วนบคุคล ที�มีขนาดกองทนุที�เติบโตมาโดยตลอด และในปีใหม่นี %บริษัทจะเน้นการดแูลลกูค้าที�ไม่มีเวลา
ติดตามการลงทนุและยงัไม่พร้อมสาํหรับกองทนุส่วนบคุคล โดยนําเสนอ Trinity Smart Wealth ซึ�งบริษัทคดัเลือกหลกัทรัพย์ให้
ตามกลยุทธที�ลกูค้าสนใจ และทําการลงทนุให้โดยที�ปรึกษาการลงทนุ นอกจากนั %น บริษัทยงัมีกลยทุธลงทนุในกิจการที�จะเข้า
ตลาด เพื�อเพิ�มรายได้ในอนาคต 

คณุประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ�มเติมว่าในส่วนของ block trade บริษัทกําหนดอตัราดอกเบี %ยที�
แข่งขนัได้หรือไม่ 

คณุชาญชยัชี %แจงว่า บริษัทมีการกําหนดอัตราดอกเบี %ย Block trade ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี %ยบัญชีมาร์จิ %น แต่
สามารถต่อรองได้ ขึ %นกบัขนาดของ block ด้วย 

คณุศภุกร ชินพงศ์ไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเข้าลงทนุในกิจการที�จะเข้าตลาดนั %น จะมีความเสี�ยงที�เข้าตลาด
ไม่ได้ จะทาํอย่างไร 

คณุชาญชยัได้ชี %แจงว่า บริษัทได้พิจารณาความเสี�ยงต่างๆ ก่อนการเข้าลงทนุ โดยจะมีการประเมินและวิเคราะห์เลือก
บริษัทที�จะเข้าลงทุนอย่างละเอียดและรอบคอบ อย่างไรก็ตาม หากเข้าไม่ได้ ด้วยข้อจํากัดที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ เชื�อว่าบริษัทจะ
สามารถถือลงทนุเพื�อรับเงินปันผลและรอจงัหวะการเข้าตลาดต่อไปได้   
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เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคดิเห็นอื�น ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที�กรุณาสละเวลา
มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี % และขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั %งหมดที�ยังไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าที�ของบริษัทเพื�อจดัเก็บเป็นเอกสารหลกัฐาน และได้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา ��..� น. 
 

 
       ลงชื�อ  ………………………………….. 
           (คณุภควตั โกวิทวฒันพงศ์) 
                 ประธานกรรมการ 
 
ลงชื�อ  …………………………………… 
 (นางสาว สวุรรณี ลมิปนวงศ์แสน) 
        เลขานกุารบริษัท   


