บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที& '(
เวลาและสถานที&
ประชุมเมือวันศุกร์ ที
พระราม . กรุงเทพมหานคร

เมษายน

เวลา . น. ณ ห้ องวิมาณทอง ชัน% โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซต์ ถนน

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
บริษัทได้ ปิดรับการลงทะเบียนเวลา . น. มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง . คน จํานวนหุ้น , , หุ้น
และโดยการมอบฉันทะจํานวน . คน จํานวนหุ้น .., ,: หุ้น รวมทังสิ
% %น คน รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
% %น = ,= ,=>. หุ้น
จากจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
%
ษัททีออกและเรี ยกชําระแล้ ว =:, = , หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ >. ครบองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที
เริ&มการประชุม
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้ ก ล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้ งผู้ถื อหุ้นให้ ทราบถึงการจากไปของ
คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ อดีตประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ พร้ อมทังร่% วมกันไว้ อาลัย จากนันประธานแจ้
%
ง
จํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม ซึงครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
% % บริ ษัทได้ ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น.
ก่อนเข้ าวาระการประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพือให้ การบันทึกรายงาน
การประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ดังนี %
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นทีส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารของบริ ษัทไว้ นัน%
บริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้ แล้ ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระ
ต่อไป
3. ในทุก วาระ ถ้ า ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการเสนอความคิดเห็นหรื อเสนอคํา ถาม ขอให้ ย กมือ และเมือ
ประธานอนุญาตแล้ ว ขอให้ แถลงต่อทีประชุมก่อนด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชือใด แล้ วจึงเสนอความ
คิดเห็นหรื อคําถาม และขอให้ เสนอความคิดเห็นหรื อคําถามทีตรงกับวาระเท่านัน% หากประสงค์จะเสนอหรื อถาม
เรืองอืน ขอให้ เสนอหรือถามเมือประชุมจบวาระต่างๆ แล้ ว
4. เลขานุการทีประชุมจะแจ้ งจํานวนคะแนนเสียงทีจะต้ องใช้ เป็ นมติทีประชุมในแต่ละวาระให้ ทีประชุมทราบก่อน
ลงคะแนน
5. ในกรณี ทีไม่มี ผ้ ูใ ดแสดงความเห็ น คัด ค้ า น หรื อ แสดงความเห็ น เป็ นอย่ า งอื น นอกเหนื อ จากทีประธานหรื อ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ ถือว่าทีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์
6. ในกรณีทผูี ้ ถือหุ้นต้ องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึงในทางทีแตกต่างไปจากข้ อเสนอ ให้ กรอกบัตรลงคะแนน
ของวาระนัน% (สําหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง) และจัดส่งให้ เจ้ าหน้ าทีของบริษัทเพือสรุปผลการลงคะแนนสําหรับ
วาระนัน%
ทังนี
% % เพือไม่เป็ นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึง ประธาน
อาจพิจารณานําเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้ วจึงแจ้ งผลคะแนนเมือแล้ วเสร็จ
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7. สําหรับกรณีทีถือเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีทีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกิน
หนึงช่อง หรื อกรณีทีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่านัน% หรื อกรณีทีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นในกรณีคสั โตเดียน) เป็ นต้ น
8. สําหรับข้ อบังคับบริษัทในส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้ จาก
สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที (หน้ า ..-. ) ในหนังสือเชิญประชุม
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทัง% เสนอชือ
บุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
% นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าโดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์และขัน% ตอนในการนําเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทและช่องทางการสือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่
% วนั ที มกราคม
โดยมีกําหนดให้ นําส่งไม่เกิน
วันที กุมภาพันธ์
ซึงปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดนําเสนอแต่อย่างใด
จากนัน% เลขานุการบริ ษัทได้ รายงานว่ากรรมการเข้ าร่ วมประชุมครบทังหมดคิ
%
ดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
และแนะนํา
กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารทีเข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังผู
% ้ สอบบัญชี ดังนี %
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่
1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. คุณปั ญจะ เสนาดิสยั ซึงดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้ วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาษ
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็ นผู้บริหารได้ แก่
1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. คุณขนิษฐา สรรพอาษา
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
กรรมการและผู้บริหาร ได้ แก่
1. คุณชาญชัย กงทองลัก ษณ์ ดํารงตํา แหน่งประธานเจ้ า หน้ า ทีบริ หาร และเป็ นกรรมการอํา นวยการของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ทรีนีตี % จํากัด
2. คุณวิศษิ ฐ์ องค์พพิ ฒ
ั นกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริษัทหลักทรัพย์ ทรี นตี ี % จํากัด
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี % จํากัด เป็ นผู้บริหาร
สูงสุดด้ านบัญชีการเงิน
ตัวแทนผู้สอบบัญชีทีมาในวันนี % คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณบุณฑริ ก เพิมพงศ์พนั ธ์ จากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด
เพือความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ เชิญเจ้ าหน้ าทีทีดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้ งต่อที
ประชุมให้ ทราบถึงขันตอนในการอพยพหากเกิ
%
ดเหตุฉกุ เฉิน และสถานทีทีเป็ นจุดรวมพลเพือการดูแลความปลอดภัยของทุกคนใน
โรงแรม
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามหรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานกล่าวเปิ ดประชุมเพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี %
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วาระที& : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครังที& 1/2561 เมื&อวันที& 9 มีนาคม 2561
ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้ พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้ วเห็นว่าตรงตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น จึง
ขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที ครัง% ที /
เมือวันที = มีนาคม
ซึงได้ สง่ สําเนา
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ
การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย = ,= ,=>. เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที /
ตามที
เสนอ
วาระที& : 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี สินสุดวันที& 31 ธันวาคม 2560
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ ทีประชุมทราบ
ดังนี %
ตลาดหุ้นไทยในปี
ให้ ผลตอบแทนกว่าร้ อยละ ..: โดยดัชนีมกี ารปรับตัวขึนได้
% ดีเป็ นพิเศษในช่วงครึงปี หลัง โดย
ปั จจัยกระตุ้นหลักทีเกิดขึ %นในปี
ได้ แก่ เศรษฐกิจโลกทีปรับตัวดีขึ %น ในขณะทีเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเกินคาดจากแรงหนุน
จากภาคส่งออกและภาคการท่องเทียว การไหลเข้ าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงปลายปี สืบเนืองจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
ทีอ่อนค่าจากความล่าช้ าของร่ างกฎหมายปฏิรูปภาษี จึงเป็ นผลดีต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมทังราคานํ
%
า% มันเริ มปรับตัว
สูงขึนส่
% งผลบวกต่อหุ้นกลุม่ พลังงาน และกลุม่ ปิ โตรเคมี จากปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ %นโดยสูงสุด
ในวันทําการสุดท้ ายของปี ที ,: จุด มูลค่าการซื %อขายหลักทรัพย์เฉลียต่อวันทังปี
% อยู่ที , ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจากปี
= ที , ล้ านบาท สําหรับบริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดปี
ทีร้ อยละ . ลดลงจากปี 2559 ทีร้ อยละ .= เป็ นผล
จากการแข่งขันด้ านอัตราค่าคอมมิชชัน
ในปี
48 จากปี

นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื %อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ทีร้ อยละ
= ทีมีสดั ส่วนร้ อยละ

สัดส่วนร้ อยละ

ขณะทีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื %อขายเพิมขึ %นอยู่ทีร้ อยละ . จากปี

= ทีมี

ส่วนนักลงทุนประเภทอืน ได้ แก่ บัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสดั ส่วนใกล้ เคียงปี

= ทังนี
% %ภาพรวมตลอดปี
สถานะซื %อสุทธิ ,

นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื %อสุทธิ

,

ล้ านบาท และบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์มี

ล้ านบาท ขณะทีนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทังสิ
% %น ,

ล้ านบาท และนักลงทุนราย

ย่อยมีสถานะขายสุทธิ = , > ล้ านบาท
ตลาดสัญญาซื %อขายล่วงหน้ ามีปริมาณการซื %อขายเพิมขึ %นจาก =. > ล้ านสัญญาในปี = เป็ น :>.== ล้ านสัญญาใน
ปี
คิดเป็ นอัตราทีเพิมขึน% ร้ อยละ เป็ นผลจาก Single Stock Futures ทีได้ รับความสนใจลงทุนเพิมขึน% อย่างมากจาก
...>. ล้ านสัญญาในปี = เป็ น :. > ล้ านสัญญา คิดเป็ นอัตราทีเพิมขึ %นร้ อยละ ในขณะที SET50 Index Futures ทีได้ รับ
ความสนใจลงทุนลดลงจาก . . = ล้ านสัญญาในปี = เป็ น . . ล้ านสัญญา คิดเป็ นอัตราทีลดลงร้ อยละ > ปริ มาณซือ%
ขายทีเพิมขึนเกิ
% ดจากการเพิมสินค้ าอ้ างอิงของ Single Stock Futures ทําให้ นกั ลงทุนสามารถใช้ สญ
ั ญาซื %อขายล่วงหน้ าเพือลด
ความเสียงของความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และนักลงทุนมีความเข้ าใจเกียวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดมากขึ %น โดยเฉพาะ
การทํารายการ Block Trade ซึงเป็ นทีนิยมอย่างมาก
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ทังนี
% % กลุม่ นักลงทุนหลักยังคงเป็ นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี
สัดส่วนปริ มาณการซื %อขายของนักลงทุน
รายย่อยในประเทศเท่ากับร้ อยละ . สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสดั ส่วนปริ มาณการซือ%
ขายอยู่ทีร้ อยละ .>. และร้ อยละ . ตามลําดับ บริ ษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื %อขายล่วงหน้ าร้ อยละ .
ลดลงจากปี = ทีร้ อยละ . ทังนี
% % เป็ นผลจากการแข่งขันด้ านราคาทีเพิมขึน% ทําให้ ลกู ค้ ามีการซื %อขายผ่านบริษัทลดลง
บริษัทประสบความสําเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สนิ ภายใต้ การบริหารจัดการมีอตั ราการเติบโตเฉลียต่อ
ปี เท่ากับ =% ตลอด ปี ทีผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปี ทีแล้ วมีผลอย่างยิงในการตัดสินใจใช้ บริ การของผู้ลงทุน
ในปี ทีผ่านมาเป็ นปี ทีดีมาก กล่าวคือ เป็ นปี ทีปราศจากข่าวร้ าย และการลงทุนไม่ผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มาเริ มขึ %นอย่าง
ต่ อเนื องในเดื อ นกันยายนจนกระทังในเดือ นธัน วาคม อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ของทรี นี ตีจ% บปี ที % ในขณะที
ผลตอบแทนของ SET Index ให้ ผลตอบแทนที % ลูกค้ ามีความมันใจใช้ บริ การจึงทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิมขึ %นจาก
, : ล้ านบาท ณ สิ %นปี = เป็ น ., > ล้ านบาท ณ สิ %นปี
เพิมขึ %นในอัตราร้ อยละ .
ทางด้ านวาณิชธนกิจ ในปี
บริษัทเป็ นทีปรึกษาและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ระยะสันและหุ
%
้ นกู้ระยะยาวของ
บริษัทจดทะเบียน บริ ษัท รวมทังเป็
% นทีปรึกษาทางการเงินในการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึงอยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน 7 บริษัท รวมถึงเป็ นทีปรึกษาทางการเงินให้ กบั บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจํานวนหนึง
บริษัทยังให้ ความสําคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิของการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษัทได้ รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนประจําปี
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทีได้ คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทังได้
% รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยียมและสมควรเป็ นตัวอย่าง”
ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี
มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทมีรายได้
รวม : ล้ านบาท ลดลงจากปี = ทีมีรายได้ รวม := ล้ านบาท ซึงรายได้ หลักของบริษัทมาจาก
• รายได้ ค่านายหน้ าจากการซื %อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทลดลงจาก . . ล้ านบาท เป็ น =.. ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ :. เป็ นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้ าและมูลค่าการซื %อขาย
ทีลดลงเมือเทียบกับปี =
• ในขณะทีรายได้ ค่านายหน้ าจากการซื %อขายสัญญาซื %อขายล่วงหน้ าลดลงจาก 19 ล้ านบาท เป็ น 14 ล้ านบาท
ทัง% ทีปริ มาณซือ% ขายสัญญาซือ% ขายล่วงหน้ าต่อวันของตลาดเพิมขึน% จาก > , > สัญญาเป็ น . .,:.
สัญญา เป็ นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้ าทีลดลงจากการแข่งขันด้ านราคาทีเพิมขึ %น
• รายได้ จากการลงทุนลดลงจาก .= ล้ านบาทในปี = เป็ นขาดทุน = ล้ านบาทเป็ นผลจากการบันทึกผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่า ของหลัก ทรั พ ย์ >> ล้ า นบาท ที เกิ ด จากการปรั บลดราคาหลัก ทรั พย์ จ ดทะเบีย น
หลักทรัพย์หนึงเป็ นศูนย์อันเนืองจากการเข้ าสู่กระบวนการฟื น% ฟูกิจการด้ วยเหตุทีมีหนี %สินล้ นพ้ นตัว ซึงทําให้
หลักทรัพย์ดังกล่าวถูกขึน% เครื องหมายห้ ามซือ% ขายในตลาดหลักทรัพย์ ทํา ให้ ต้องบันทึกการด้ อยค่าของเงิน
ลงทุน ซึงเป็ นการบันทึกขาดทุนทางบัญชี
• รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การลดลงจาก :. ล้ านบาทในปี = เป็ น : ล้ านบาทจากการเป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงินและจัดจําหน่ายทีลดลง
• รายได้ จากดอกเบี %ยเงินให้ ก้ ูยืมเพือซื %อหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้ อยจาก
ล้ านบาท เป็ น
ล้ านบาท และ
รายได้ ดอกเบี %ยจากเงินให้ ก้ ยู มื โดยวางหลักทรัพย์คํ %าประกันทีลดลงจาก .: ล้ านบาทในปี = เป็ น > ล้ าน
บาทในปี
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สําหรับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริ หารลดลงจาก . ล้ านบาทในปี = เป็ น := ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่าย
หลักทีเปลียนแปลงคือ
• ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานสําหรับปี 2560 มีจํานวน 316 ล้ านบาท ลดลงเมือเทียบกับค่าใช้ จ่ายสําหรับปี
2559 ทีมีจํานวน 35> ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 11.52 ทังนี
% %ผันแปรตามผลการดําเนินงาน
• ค่าธรรมเนียมบริ การจ่ายสําหรับปี 2560 มีจํานวน ล้ านบาท ลดลงเมือเทียบกับปี 2559 ทีมีจํานวน :
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ =.= ซึงผันแปรตามปริ มาณการซือ% ขายหลักทรัพย์และสัญญา
ซื %อขายล่วงหน้ าทีลดลง
• ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลงจาก 61 ล้ านบาท เป็ น 54 ล้ านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมเพือการชําระ
ราคาและเงินให้ ก้ ยู มื อืนระหว่างปี
บริ ษัทจึงมีกํ าไรก่อนภาษี เงินได้ . ล้ านบาท ลดลงจาก == ล้ านบาทในปี
= หรื อคิดเป็ นอัตราลดลง > .>%
ในขณะทีกําไรสุทธิปี
มีจํานวน > ล้ านบาท ลดลงจาก
ล้ านบาทในปี = อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสําหรับปี
2560 ร้ อยละ 1.75 ลดลงจากร้ อยละ 10.08 ในปี 2559
รายละเอีย ดต่า งๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิมเติมได้ จ ากรายงานประจําปี ทีจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุม
คุณชาญชัยได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่าสําหรับวาระนี %ไม่มีการลงมติ เป็ นเพียงการชี %แจงให้ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี
ตามทีเสนอ คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม จึงสรุ ปว่าทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับปี

ตามที

เสนอ
วาระที& : 3 พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที& <' ธันวาคม =>(?
ประธานขอให้ คณ
ุ สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รายงานสาระสําคัญของงบการเงิน
คุณสุวรรณีได้ รายงานสาระสําคัญของงบการเงินดังนี %
บริ ษัทได้ จัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ %นสุดวันที . ธันวาคม
ข้ อมูลทีสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมีดงั นี %
•

•

ทีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว

บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม .,= ล้ านบาทลดลงจาก , =. ล้ านบาทเมือสิ %นปี = ซึงสินทรัพย์ทีลดลงได้ แก่
ลูกหนี %ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ% ขายล่วงหน้ าทีลดลงจาก ., > ล้ านบาท เป็ น ,:> ล้ านบาท การ
ลดลงของรายการลูกหนี %ธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี %ซื %อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
จาก > ล้ านบาทเมือสิ %นปี = เป็ น ล้ านบาท ณ สิ %นปี
ในส่วนของหนีส% ินรวมของบริ ษัทมีหนี %สินรวม ,. ล้ านบาท ลดลงในอัตราร้ อยละ . เมือเทียบกับ
หนี %สินรวมเมือสิ %นปี = ทีมีจํานวน ,==. ล้ านบาท การลดลงของหนี %สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเงิน
กู้ยืม รวมลดลงจาก 2,011 ล้ า นบาทเมื อสิน% ปี 2559 เป็ น 1,777 ล้ า นบาทเมื อสิน% ปี 2560 เจ้ า หนี ธ% ุ ร กิ จ
หลักทรัพย์และสัญญาซื %อขายล่วงหน้ าทีลดลงจาก .. ล้ านบาท เป็ น .:: ล้ านบาท และเจ้ าหนี %สํานักหัก
บัญชีทลดลงจาก
ี
:= ล้ านบาทเป็ น ล้ านบาท
5

•

•

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจํา นวน , ล้ านบาทใกล้ เคียงกับเมือสิ %นปี = ทีมีจํานวน ,
ล้ าน
บาท โดยบริษัทมีผลกําไรในปี
จํานวน > ล้ านบาท ในขณะทีบริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ าย
จากผลการดําเนินงานปี = จํานวนเงิน := ล้ านบาท และมีการปรับปรุงลดขาดทุนทียังไม่เกิดขึ %นจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนด้ อยค่าจํานวน ล้ านบาททีบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ด้ านรายได้ และค่าใช้ จ่าย เป็ นไปตามทีรายงานในวาระที แล้ ว

งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึงรายงานของ
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ แสดงในรายงานประจําปี ทีส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว จึงขอเสนอให้ ทีประชุมสมควรพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ %นสุดวันที . ธันวาคม
ดังกล่าว
ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
จากนันคุ
% ณสุวรรณีได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้
ทีประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย = ,= ,=>. เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่เห็น
ด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ %นสุดวันที . ธันวาคม
วาระที& : 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําปี 2560
B.' อนุมัตจิ ดั สรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็ นผู้นําเสนอวาระนี %
คุณชาญชัยแถลงว่าตามทีบัญญัติในมาตรา ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. . กําหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของทุนจดทะเบียน ในปี
ทีผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน > ล้ านบาท จึงต้ องจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน , ., บาท ทําให้
กําไรสะสมทียังไม่จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน : ล้ านบาท และเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน ล้ านบาท
จึงเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับปี
จํานวน , ., บาท
คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
คุณปิ ยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ นําคะแนนขึ %นทีหน้ าจอ
คุณสุวรรณีได้ ชี %แจงว่า บริษัทมิได้ จดั เตรียมระบบเพือการขึ %นคะแนนหน้ าจอ แต่จะแจ้ งคะแนนให้ ทราบทุกครัง% หากมีการ
ส่งบัตรลงคะแนนกรณีทมีี การคัดค้ านหรืองดออกเสียง หากไม่มีการส่งบัตรลงคะแนนจะรายงานสรุปว่ามติเป็ นเอกฉันท์
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม ประธานจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย = ,= ,=>. เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่เห็น
ด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกําไรจํานวน , ., บาท เป็ นเงินสํารองตาม
กฎหมายสําหรับปี
ตามทีเสนอ
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B.= อนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสําหรับปี =>(?
ประธานขอให้ คณ
ุ ชาญชัย เป็ นผู้นําเสนอวาระนี %
คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบริ ษัทกําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวม
และไม่เกินกว่ากําไรสะสมทียังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลปี : ถึงปี = และ
ข้ อมูลกําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับปี
ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กําไรสุทธิของบริ ษัทตาม
งบการเงินรวมมีจํานวน > ล้ านบาท และกําไรสะสมก่อนจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน :
ล้ านบาท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายสําหรับปี
ในอัตราหุ้นละ
. บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
% %นประมาณ >>.>: ล้ านบาท โดยบริษัทจ่ายจากกําไรสุทธิในอัตราหุ้นละ . . บาท และจ่าย
จากกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ .. บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ = . : ของกําไรตามงบการเงินรวม
และร้ อยละ ..:: ของกําไรสะสม ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท เมือคํานวณอัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบ
กับราคาหุ้นของบริ ษัท ณ สิ %นปี
ซึงอยู่ที . บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้ อยละ :.
เงินปั นผลทังหมดจะถู
%
กหักภาษีหัก ณ ทีจ่าย ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด โดยจะจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันที พฤษภาคม
และกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลในวันที = มีนาคม
คุณชาญชัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ ที
ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย = ,= ,=>. เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ไม่มีผ้ ไู ม่เห็น
ด้ วย และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุ ปว่าทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี
ในอัตราหุ้นละ
. บาท โดยกําหนดจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันที พฤษภาคม
และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงิน
ปั นผลตังแต่
% วนั ที 19 มีนาคม
ตามทีเสนอ
วาระที& : > พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการที&ออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการ
ประธานขอให้ คณ
ุ นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้นําเสนอ
>.' อนุมัตกิ ารแต่ งตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการที&ออกตามวาระ
คุณนิติพลจึงแถลงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท กําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทต้ องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงใน
สามเป็ นประจําทุกปี และจากการเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถนําเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเป็ นกรรมการ โดยมีกําหนดให้
นําเสนอภายในวันที กุมภาพันธ์
ไม่ปรากฎว่ามีการนําส่งเอกสารเพือนําเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริ ษัท ในปี นี %
กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน ในสามของกรรมการทังคณะ
%
คือ ท่าน ได้ แก่
) ดร. ปั ญจะ เสนาดิสยั
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
) นายอภิชาติ อาภาภิรม
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
.) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
ตําแหน่ง กรรมการ
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) ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล

ตําแหน่ง

กรรมการ

เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือให้ ทีประชุมนี % สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที และการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างอิสระ กรรมการทัง% ท่านขออนุญาตออกจากห้ องประชุมก่อน เพือให้ ทีประชุมได้ พิจารณาอย่างเป็ น
อิสระ
คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาทีบริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ทีเกียวข้ อง การปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สําหรับ
กรรมการอิสระ บริษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึงรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมตั ิแต่งตัง%
กรรมการทีออกตามวาระทัง% ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง เนืองจากกรรมการทัง% ท่านเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ ครบถ้ วน อีกทังมี
% ผลงานในการร่ วมบริ หารกิจการของบริ ษัทด้ ว ยดีตลอดระยะเวลาทีดํารง
ตําแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จทีอาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงดร. ปั ญจะ เสนาดิสัย และนาย
อภิชาติ อาภาภิรม เป็ นกรรมการอิสระด้ วยโดยมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนดและถึงแม้ จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเป็ นเวลา ปี แต่สามารถให้ ความคิด เห็นอย่างเป็ นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิ จ
หลักทรัพย์เป็ นธุรกิจทีมีกฎระเบียบกํากับมากและปรับเปลียนบ่อย ต้ องอาศัยความต่อเนืองในการเข้ าใจธุรกิจเป็ นอย่างดี การ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการเป็ นระยะเวลานานจึงเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
ขอให้ ทีประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้ าที : ถึง และ
ลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล ทัง% นี % กรรมการทีได้ รับการเสนอชื อและเป็ นผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมมีสิทธิ ทีจะออกเสีย ง
ลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็ นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นทีเป็ นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิก็ได้
คุณนิติพลได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
คุณ ปิ ยวรรณ ตราลัก ษมี อาสาพิทัก ษ์ สิ ท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น จากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ล งทุน ไทยได้ ส อบถามว่ า บริ ษั ท มี ก าร
ปรึกษาหารื อถึงวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอย่างไรหรือไม่
คุณนิติพล ชีแ% จงว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีก ารพิจ ารณาวาระการดํา รงตําแหน่งกรรมการอิสระซึงเห็นว่า การดํารง
ตําแหน่งต่อเนืองเป็ นระยะเวลานานเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทเนืองจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นธุรกิจ ทีมีกฎระเบียบกํากับมากและ
ปรับเปลียนบ่อยตามทีได้ แจ้ งก่อนหน้ านี %แล้ ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดวาระในอนาคต
คุณชาญชัย ชี %แจงเพิมเติมว่า กรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าทีอย่างเป็ นอิสระมาโดยตลอด ในขณะทีคุณสุรชัย สุขศรี
วงศ์ ได้ ให้ ความเห็นเพิมเติมว่า บริ ษัทมีการหารื อถึงวาระการดํารงตําแหน่ง ซึงอาจพิจารณาการนับวาระนับแต่ปีทีเริ มมีกําหนด
หลักเกณฑ์นี %
คุณนิติพลรับข้ อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใดซักถามเพิมเติม จึงขอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้ านหรืองดออกเสียง ขอให้
นําส่งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าทีแยกสําหรับกรรมการแต่ละท่าน
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มติ การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตังกรรมการแต่
%
ละท่าน เป็ นดังนี %
ลําดับ

ชือกรรมการ
ดร. ปั ญจะ เสนาดิสยั
นายอภิชาติ อาภาภิรม

.

ดร. วรฑา คงแสนอิสระ
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพฒ
ั นกุล

เห็นด้ วย, (%) ไม่เห็นด้ วย, (%) งดออกเสียง*, (%)
= ,= ,>:
==.====%
= ,= ,>:
==.====%
= ,= ,=>.
%
= ,= ,=>.
%

-

บัตรเสีย,
(%)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

%
112

.

%

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองทีงดออกเสียง (ถ้ ามี)

สรุปว่าทีประชุมมีมติโดยเสียงข้ างมากแต่งตัง% กรรมการทัง% ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง โดยดร.
ปั ญจะ เสนาดิสยั และนายอภิชาติ อาภาภิรม มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระด้ วย
>.= อนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานขอให้ คณ
ุ ปั ญจะ เสนาดิสยั เป็ นผู้นาํ เสนอวาระนี %
คุณปั ญจะแถลงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. . มาตรา = กําหนดว่าห้ ามมิให้
บริ ษัทจ่ายเงิน หรื อทรัพย์สินอืนใดแก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ซึงข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ ..
กําหนดว่า บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด จึงขอเสนอทีประชุมพิจารณารับทราบเงิน
บําเหน็จกรรมการสําหรับปี
และอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสําหรับปี
ดังนี %
') พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี =>(?
ตามทีทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที ได้ อนุมตั ิงบประมาณเงินบํา เหน็จกรรมการไว้ ล้ านบาทโดยให้ อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้ แก่ ผลการดําเนินงานของบริ ษัท เงินปั น
ผลจ่ า ยผู้ถือหุ้น ผลสํา เร็ จ ของการดํา เนินงาน รวมทัง% ใช้ ข้อมูลการจ่ า ยค่า ตอบแทนในอดีตทีผ่านมา และผลสํา รวจการจ่า ย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ ในระดับเดียวกัน และ
ค่าตอบแทนกรรมการปี ทีผ่านมาตามรายละเอียดทีนําเสนอในหนังสือเชิญประชุมทีนําส่งผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้ แก่ ผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทังใช้
% ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตทีผ่านมา และผลสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปี
ทีผ่านมา ซึงผลการดําเนินงานของบริษัทในปี
บริษัทมีรายได้ : ล้ านบาทลดลงจากปี = ในอัตราร้ อยละ >.. และ
กําไรสุทธิ >. ล้ านบาทลดลงจากปี = ในอัตราร้ อยละ > . และเงินปั นผลจ่ายผู้ถือหุ้นลดลงจากปี = ทีกําหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตรา . บาทต่อหุ้นคิดเป็ นจํานวนเงิน >. ล้ านบาท ในขณะทีเงินปั นผลรวมปี
อัตรา . บาทต่อหุ้น คิด
เป็ นจํานวนเงิน >>.= ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ . .:
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คณะกรรมการบริ ษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่าตอบแทน จึง อนุมัติจ่ า ยเงิ นบํา เหน็ จ
กรรมการสําหรับปี
จํานวนรวม ไม่เกิน ., , บาทลดลงจากปี = ในอัตราร้ อยละ ซึงไม่เกินวงเงินงบประมาณที
ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นแล้ ว ทังนี
% % ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนเพิมอีก เท่า
สําหรับวาระนี %ไม่มีการลงมติ เป็ นเพียงการรายงานให้ ทีประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี

ตามที

เสนอ
คุณปั ญจะได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าทีประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปี

ตามทีเสนอ

=) พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี =>('
สําหรับปี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการจํานวน
รวม . ล้ านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี %
. ) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับปี
ในวงเงินไม่เกิน . ล้ านบาทเท่ากับปี
ดังนี %
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให้ จ่ายประธานกรรมการ , บาทต่อเดื อนเพิมขึน% จากเดิม ทีกํ า หนดจ่ า ย , บาทต่อเดือน
กรรมการ , บาทต่อเดือน
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ , บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ , บาทต่อเดือน
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน , บาทต่อเดือน ในกรณีทีกรรมการเป็ น
คณะกรรมการในชุดย่อยอืนด้ วย ให้ ได้ รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดทีอัตราสูงกว่าเพียงชุด
เดียว
. ) วงเงินบําเหน็จ กรรมการสํา หรับปี
ไม่เกิน ล้ า นบาท และให้ ตัด จ่า ยจากบัญชีของปี นัน% โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินทีเหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง
..) สําหรับสิทธิประโยชน์อืนทีให้ กบั กรรมการ ได้ แก่ การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าทีของ
บริษัทในวงเงิน ล้ านบาท และ สวัสดิการให้ แก่กรรมการ ในเรืองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วยต้ องพักรักษาในโรงพยาบาล
และความคุ้มครองในเรืองการประกันชีวิต และอุบตั ิเหตุ ในวงเงินต่อราย = , บาท และ ., , บาท ตามลําดับ
จึง ขอให้ ทีประชุมพิจ ารณาอนุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการที เป็ นตัว เงิ นจํ า นวนรวม . ล้ า นบาท โดยแบ่ งเป็ น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน . ล้ านบาท และบําเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้ านบาท โดยให้ อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อืนทีให้ แก่กรรมการตามทีเสนอ
คุณปั ญจะขอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอ และเช่นเดียวกับวาระทีผ่านมา คะแนน
เสียงของวาระนีต% ้ องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง% หมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม กรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วม
ประชุมมีสทิ ธิทีจะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็ นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นทีเป็ นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการทีเป็ นผู้ถือ
หุ้นจะขอสละสิทธิเช่นว่านันก็
% ได้
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คุณปั ญจะได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
คุณปิ ยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่าปี ทีผ่านมากําหนด
จ่ายเงินบําเหน็จ .. ล้ านบาท เหตุใดปี นี %จึงตังวงเงิ
% นเพิมเป็ น ล้ านบาท
คุณปั ญจะได้ อธิบายว่าวงเงิน ล้ านบาทเป็ นวงเงินเดิมทีตังทุ
% กปี แต่ในการพิจารณาจ่ายเงินบําเหน็จ บริ ษัทจะ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินต่างๆ ตามทีแจ้ งข้ างต้ น
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วยเห็นด้ วยจํานวน = ,= ,>: เสียงคิดเป็ นร้ อยละ ==.==== มีผ้ คู ดั ค้ าน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ .
ไม่มีผ้ งู ดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุ ปว่า ทีประชุมมีมติโดยเสียงข้ างมากซึงมากกว่าสองใน
สามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม อนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี
จํานวนรวม , , บาท
โดยแบ่ ง เป็ นค่า ตอบแทนกรรมการรายเดื อ นจํ า นวน , , บาท และเงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการสํา หรั บ ปี
ไม่เ กิ น
, , บาท โดยให้ อยู่ในอํา นาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรั บทราบสิทธิ ประโยชน์อืนทีให้ แก่
กรรมการตามทีเสนอ
วาระที& : ( พิจารณาและอนุมัตแิ ต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
ประธานขอให้ คณ
ุ กัมปนาท โลหเจริญวณิช กรรมการตรวจสอบเป็ นผู้นําเสนอวาระนี %
คุณกัมปนาทแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอทีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
% ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯสําหรับปี 25 โดยมี
รายชือผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี %
) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5872 และ/หรือ
) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4807 และ/หรือ
.) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4521 และ/หรือ
) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5659 และ/หรือ
) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3516 และ/หรือ
) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3972
โดยผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมาลําดับที นันเป็
% นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นเวลา . ปี ตงแต่
ั % ปี >
ทังนี
% %ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน% ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ทเกี
ี ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทังในปี
% ทีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ รับบริการอืนใดจากบริษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและบริษัททีผู้สอบบัญชีสงั กัด
ในกรณีทผูี ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตรายอืนของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน้ าทีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
พร้ อมกันนี % คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน , บาท เพิมขึนจากปี
%
จํานวน = , บาท ทังนี
% % บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย ซึงเมือรวมค่าสอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็ นจํานวนรวม , , บาท ซึงเพิมขึ %นจากปี
จํานวน =>, บาท
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ทัง% นี % คณะกรรมการได้ พิจ ารณาการปฏิบัติง านตรวจสอบบัญชี ปีทีผ่า นมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชี สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีได้ ตามมาตรฐาน มีความเข้ าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นอย่างดี และให้ บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้ าน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้ คําปรึกษาทีเกียวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึงค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นทียอมรับ
ได้
คุณกัมปนาทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
คุณปิ ยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีจึง
ปรับเพิมขึนค่
% อนข้ างมาก
คุณสุวรรณีได้ ชี %แจงว่า เนืองด้ วยบริษัทมีการเพิมธุรกรรมการกู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็ นประกัน และมีการจัดตังบริ
% ษัท
ย่อยเพิมอีกหนึงบริษัท จึงทําให้ ค่าสอบบัญชีปรับเพิมขึ %น
คุณกัมปนาทสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม จึงขอให้ ที
ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้ วย เห็นด้ วย = ,= ,=>. เสียงคิดเป็ นร้ อยละ
ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย ไม่มีผ้ งู ดออก
เสียง และไม่มีบตั รเสีย จึงสรุปว่า ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง% บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีผ้ สู อบบัญชีตาม
รายชือทีเสนอเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2561 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็ นจํานวนเงิน , บาทตามที
เสนอ
ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบีย บวาระการประชุมทีเสนอไว้ ในหนังสือบอกกล่า วเรี ย กประชุมแล้ ว จึงได้
สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอความคิดเห็นอืนเพิมเติม หรือมีข้อซักถามอืนใดหรือไม่
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงกลยุทธของบริษัททีจะสามารถทําให้ มี market share เพิมขึ %นได้
คุณชาญชัยได้ ชีแ% จงว่า ด้ วยธุรกิจนายหน้ ามีก ารแข่งขันทีสูงมาก บริษัทได้ ปรับตัวโดยการุ กธุรกิจทีให้ ผลตอบแทนที
ดีกว่า ได้ แก่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ทีมีขนาดกองทุนทีเติบโตมาโดยตลอด และในปี ใหม่นี %บริษัทจะเน้ นการดูแลลูกค้ าทีไม่มีเวลา
ติดตามการลงทุนและยังไม่พร้ อมสําหรับกองทุนส่วนบุคคล โดยนําเสนอ Trinity Smart Wealth ซึงบริ ษัทคัดเลือกหลักทรัพย์ให้
ตามกลยุทธทีลูกค้ าสนใจ และทําการลงทุนให้ โดยทีปรึ กษาการลงทุน นอกจากนัน% บริ ษัทยังมีกลยุทธลงทุนในกิจการทีจะเข้ า
ตลาด เพือเพิมรายได้ ในอนาคต
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชัย ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิมเติมว่าในส่วนของ block trade บริ ษัทกําหนดอัตราดอกเบี %ยที
แข่งขันได้ หรือไม่
คุณชาญชัยชีแ% จงว่า บริ ษัทมีการกําหนดอัตราดอกเบี %ย Block trade ใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบีย% บัญชีมาร์ จิน% แต่
สามารถต่อรองได้ ขึ %นกับขนาดของ block ด้ วย
คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่า การเข้ าลงทุนในกิจการทีจะเข้ าตลาดนัน% จะมีความเสียงทีเข้ าตลาด
ไม่ได้ จะทําอย่างไร
คุณชาญชัยได้ ชี %แจงว่า บริษัทได้ พิจารณาความเสียงต่างๆ ก่อนการเข้ าลงทุน โดยจะมีการประเมินและวิเคราะห์เลือก
บริ ษัททีจะเข้ าลงทุนอย่างละเอียดและรอบคอบ อย่างไรก็ตาม หากเข้ าไม่ได้ ด้ วยข้ อจํากัด ทีหลีกเลียงไม่ได้ เชือว่าบริ ษัทจะ
สามารถถือลงทุนเพือรับเงินปั นผลและรอจังหวะการเข้ าตลาดต่อไปได้
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เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอืน ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีกรุณาสละเวลา
มาประชุมและให้ ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทในวันนี % และขอให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทังหมดที
%
ยังไม่ได้ ใช้ แก่
เจ้ าหน้ าทีของบริษัทเพือจัดเก็บเป็ นเอกสารหลักฐาน และได้ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา .. น.

ลงชือ

ลงชือ

……………………………………
(นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน)
เลขานุการบริษัท
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…………………………………..
(คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ

