หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 23

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
เวลา 14:00 น.
;
ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
โปรดนาใบลงทะเบียน และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมด้วย
งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถอื หุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและของว่าง ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือห้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

ทะเบียนเลขที่ 0107537001722

29 มีนาคม 2560
เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
(2) รายงานประจาปี 2559 พร้อมทั้งงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(4) รายละเอียดประกอบวาระทีเ่ สนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(5) ข้อบังคับและข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
(7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(8) หนังสือมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ที่
บริษัทได้จัดทาขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสาเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2.

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของ
บริษัทประจาปี 2559 ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3.

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 112
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงิน
ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: ด้วยบริษัทมีผลกาไรสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 630,176,865 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึง
สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา
115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)
Asia Plus Group Holdings Public Company Limited
3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ณ ปัจจุบนั บริษัทได้จัดสรรทุน
สารองตามกฎหมาย รวมเป็นจานวน 252,194,502 บาท ซึง่ เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกาไรดังกล่าวไว้เป็น
ทุนสารองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงิน
กาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559 ดังนี้
(1) ไม่จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสารองครบถ้วนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว
(2) จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54
บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.999946 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ
0.09 บาท เป็นเงินจานวน 189,509,043.96 บาท สาหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตรา
หุ้นละ 0.209278 บาท เป็นเงิน 440,667,485.58 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจานวน
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม
รายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมือ่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 แล้ว
5.

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกาหนดให้
กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระจานวน 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธารง (3) นายพัชร สุระจรัส
ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็น
กรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มสี ่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา
ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก
กรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช
(2) นายวิรัช อภิเมธีธารง (3) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่

6.

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 1 คน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของ
บริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร และเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท และให้การบริหารจัดการ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้เพิ่มจานวนกรรมการ 1 คน จากเดิม 8 คน เป็น 9 คน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษั ท ได้ พิ จ ารณาและเห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหา เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งให้ นายพิทเยนท์ อัศวนิก ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท
กาหนด เข้าเป็นกรรมการของบริษัท
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7.

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: ปัจจุบันกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นาย
ชาลี โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษัท ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน
ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระที่ 6 จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
เลือกตั้งกรรมการใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระที่ 6 จึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้
จากเดิม “นายชาลี โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
เปลี่ยนเป็น “นายชาลี โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทเยนท์
อัศวนิก สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”

8.

รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการ
ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547
ทีไ่ ด้อนุมัติจานวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท
โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับ
กรรมการของบริษัท ในปี 2559 เป็นจานวนเงินรวม 5,765,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน
15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบญ
ั ชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

9.

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้
(1) นายโสภณ
เพิ่มศิรวิ ัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ
(2) นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
(3) นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
(4) นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
(5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
(6) นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
(7) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872
แห่งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560 พร้อมทัง้ กาหนด
ค่าตอบแทนเป็นเงินจานวน 980,000 บาท

10.

พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่
ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หาก
ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคาถามหรือข้อคิดเห็นใดไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในวาระพิจารณาใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทาหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการ
ประชุมด้วย
อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมานี้เป็นแบบ ข. ซึ่งกาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้
เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหรือจะ
download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

4

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
ประชุม ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.
-----------------------------------------------------------นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.
เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจานวน 15,213 ราย ถือหุ้นรวม
2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 696 ราย
ถือหุน้ ทั้งหมด 928,485,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.09 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็น
องค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนาผู้เข้ าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจง
ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้


กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
1. นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
3. นายวิรัช อภิเมธีธารง
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
8. นายพัชร สุระจรัส
กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง



เจ้าหน้าที่บริหาร
1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป
2. นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์
3. นายพิทเยนท์ อัศวนิก

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ และ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต



บริษัทที่ปรึกษาไทย จากัด โดย นางสาวชวิวรรณ เทพอินทร์ ทาหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

5

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
กรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ และทาเครื่องหมาย
พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อ
นาไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย
การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและ
ตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุก
วาระ โดยในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจาก
ห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนน
ในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับ
คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่า
สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังนาเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือ
สอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังนาเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
แสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากที่พิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือ
หุ้นที่แสดงความเห็น หรือซักถามช่วยแนะนาตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงาน
การประชุมได้อย่างถูกต้อง
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับ
วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่ กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามั ญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ปรากฏตามสาเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 4 ถึงหน้า 18 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถอื หุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
929,853,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
33,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
13,400 เสียง
วาระที่ 2

99.99639 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
0.00361 ของจานวนเสียงทัง้ หมด

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2558

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเยนท์ อัศวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดาเนินกิจการของ
บริษัท ประจาปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2558 มีดังนี้






บริษัทมีรายได้รวม จานวน 2,174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2557 ที่มีจานวน 2,672 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย มีจานวน 1,472 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2557 ที่มีจานวน 1,633 ล้านบาท
กาไรก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล มี จานวน 702 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2557 ที่ มี
จานวน 1,039 ล้านบาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจานวน 144 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2557 ที่มีจานวน 211 ล้านบาท
บริษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 558 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 จากปี 2557 ที่มีจานวน 828 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้


รายได้จากค่านายหน้า มีจานวน 1,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2557 ที่มีจานวน 1,478
ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลง
อย่างมาก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ 1,619 จุด และลดลงมาที่
1,252 จุด ในเดือนธันวาคม 2558



รายได้ค่าธรรมเนียม มีจานวน 502 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2557 ที่มีจานวน 564
ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมมาจากค่าธรรมเนียมในการนาหลักทรัพย์เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 3 บริษัท
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กาไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ มีจานวน 121 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 จากปี 2557 ที่มี
จานวน 302 ล้านบาท
ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจานวน 151 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2557 ที่มีจานวน 184 ล้านบาท
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจานวน 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2557
ที่มีจานวน 135 ล้านบาท
รายได้อื่น มีจานวน 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากปี 2557 ที่มีจานวน 9 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,174 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2557 ที่มีจานวน 2,672 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19
เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ รายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมด
ระหว่างปี 2558 กับ ปี 2557 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้จากค่านายหน้า
และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2558
และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2558 ตามลาดับ
ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจานวน 924 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากจานวน 1,072 ล้านบาท ในปี 2557
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ มีจานวน 202 ล้านบาท เท่ากันกับของปี 2557
 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจานวน 122 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2557 ที่มีจานวน
130 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงิน มีจานวน 81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2557 ที่มีจานวน 86 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่น มีจานวน 143 ล้านบาท เท่ากันกับของปี 2557
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,472 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2557 ที่มีจานวน 1,633 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2558 และ ปี 2557 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
และต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้
สาหรับอัตราส่วนทางการเงินสาคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมา
ได้แก่ (1) กาไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2557 และ ปี 2558 คือ 828 ล้านบาท และ 558 ล้านบาท ตามลาดับ และ (2)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ ในปี 2557 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 26 ตามลาดับ
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ในรายงานประจาปีหน้าที่ 5 อัตราส่วน
ทางการเงิน โดยเฉพาะอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ซึ่งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี จะเห็น
ได้ว่า มีการลดลงของตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงอยากจะเรียนถามว่า ในปี 2559
ฝ่ายจัดการจะมีการดาเนินการอย่างไร
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถาม และ
ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ในปี 2556 น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กาไรของบริษัทเติบโตขึ้น
อย่ างมากเกิ นคาด ซึ่ งรวมถึ งบริษั ทหลั กทรัพย์อื่นในอุ ตสาหกรรมด้ วย โดยเป็ นการเติบโตแบบผิดปกติ จากมาตรฐาน
โดยทั่วไป และในปี 2557 และปี 2558 ที่ผ่านมา มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้นมาก ดังนั้น นโยบายของบริษัท คือ 1.
เน้นกระจายฐานธุรกิจไปในหลายส่วน ในแง่ของธุรกิจนายหน้า บริษัทพยายามจะไม่ลดค่าคอมมิชชั่น หรือถ้าจะลดก็จะเป็น
รายสุดท้าย นั่นเป็นเหตุผลที่ทาให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงไป 2. การนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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(IPO) บริษัทมีลูกค้าที่ทาสัญญาไว้ประมาณ 20 บริษัท (backlog) โดยอยู่ระหว่างจัดลาดับความพร้อมของแต่ละบริษัท
ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ที่สภาวะของตลาดหลักทรัพย์ด้วย 3. การลงทุน ของบริษัท โดยมีการ
ลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์
ในตลาดหุ้นในจีน ส่งผลให้การลงทุนทุกอย่างแย่ลง รวมทั้งราคาน้ามันที่ลดต่าลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
สาหรับในปี 2559 สภาวะตลาดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
แต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นตามลาดับ ซึ่งบริษัทก็หวังว่า ถ้าเหตุการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป ธุรกิจต่างๆ ก็น่าจะกลับมาเข้าที่เดิม
นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามเรื่องการปรับโครงสร้างบริษัทเป็นบริษัทกรุ๊ปโฮลดิ้ง เมื่อปีที่แล้ว ซึ่ ง
น่าจะสามารถทาอะไรได้อีกหลายๆ อย่าง แต่เมื่อเป็นบริษัทกรุ๊ปโฮลดิ้งแล้วทาไมข้อมูลเงินปันผลต่อหุ้นในหน้าที่ 4 ของ
รายงานประจาปี จากที่เคยได้รับ 0.40 ในปี 2556 เหลือ 0.32 ในปี 2557 และ 0.24 ในปี 2558 ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่
คาดหวัง จึงอยากจะเรียนถามว่า ฝ่ายจัดการจะมีการดาเนินการอย่างไรในปี 2559
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงว่า คาตอบอยู่ในหน้าที่ 7 ของรายงาน
ประจาปี โดยบริษัทมีแผนกลยุทธ์ 5 ปีขององค์กร การทากลยุทธ์ไม่น่าจะเห็นผลอย่างรวดเร็วภายใน 1 ปี การเป็นบริษัทกรุ๊ป
โฮลดิ้งไม่ใช่ว่าจะสามารถหาบริษัทอื่นๆ ที่จะเข้าไปลงทุนได้ทันทีและได้รับผลตอบแทนที่ดี การลงทุนต้องมีการวิเคราะห์และ
ดูผลตอบแทนในระยะยาว ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกู้ยืมที่มาก ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นอยากเห็นผลตอบแทนที่
สูงๆ บริษัทจะต้องเสี่ยงในธุรกิจมากขึ้น กู้ยืมมากขึน้ ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยง ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่มีความจาเป็น
ทั้งนี้ กลยุทธ์ 5 ปีของบริษัท คือ การพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ซึ่งของ
เหล่านี้ต้องใช้เวลา ขอยกตัวอย่าง ธุรกิจเวลธ์ พลัส ของบริษัท ซึ่งทามา 7-8 ปี ตอนนี้ได้ผลที่ดีมาก นอกจากนี้ ยังมี
ผลิตภัณฑ์ประเภทตราสารหนี้ เช่น ตั๋วแลกเงิน สามารถขายได้กว่า แสนสามหมื่นกว่าล้านบาท เจ็ดร้อยกว่าดีล บริษัท
ได้รับรางวัลที่หนึ่งจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ (ThaiBMA) ในเดือนที่แล้ว ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกตราสารหนี้
มากที่สุด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้นาเสนอในสไลด์ในวันนี้ ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่งคง ดังจะเห็นได้จากสิ่งที่รัฐบาลกาลัง
พยายามทาอยู่ที่เรียกว่า New S Curve ธุรกิจนายหน้าก็เช่นเดียวกัน อยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้ว แต่ธุรกิจที่กาลังไต่ S Curve ขึ้นไป
มีทั้งธุรกิจเวลธ์ พลัส การออกตราสารหนี้ ธุรกิจวานิชธนกิจ โดยในสภาวะอย่างนี้ การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สาคัญ
นอกจากนี้ การสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกค้าและพนักงาน เป็น 1 ใน 4 ของกลยุทธ์ หลัก รวมทั้ง การ
สร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในเป้าหมายของทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ
นายพิ ทเยนท์ อั ศ วนิ ก ประธานเจ้ าหน้ าที่ การเงิน ชี้ แจงเพิ่ มเติ มว่ า ในรายงานประจ าปี หน้ าที่ 8
กล่าวถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปจากธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในพันธกิจของบริษัทจะเป็นไป
ตามทีน่ ายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว อันประกอบด้วย
1. กระจายฐานการลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
2. เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ทางการเงิน เพื่อ
กระจายไปสู่บริษัทในเครือ ลูกค้า และประชาชน
3. สร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้คุณค่าองค์กรในการเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับบุคลากรใน
องค์กร
5. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของ
บริษัท ประจาปี 2558 โดยไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2558
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุ การบริษั ทเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาและอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจาปี 2558 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงิน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
931,738,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
33,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
13,400 เสียง
วาระที่ 4

99.99640 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
0.00360 ของจานวนเสียงทัง้ หมด

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2558

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในปี 2558 บริษัทมีผลกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จานวน 535,589,795
บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 115
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 57. กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย รวมจานวน 252,194,502 บาท ซึ่ง
เท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว ดังนั้ น
บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกาไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัด สรรเงินกาไรและการ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2558 ดังนี้
1. ไม่จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสารองครบถ้วนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450.56 บาท
คิดเป็น อัตราส่ วน ร้อยละ 96.00 ของกาไรสุ ทธิประจาปี 2558 ซึ่งเป็น ไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวั นที่ 14 สิงหาคม 2558
ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจานวน 252,678,725.28 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไป
แล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็น
เงิน 252,678,725.28 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจานวน
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โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจาปี 2558 ตามรายชื่อที่ปรากฏ
ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวั นที่ 10
มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปัน
ผลประจาปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
931,978,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
100,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
13,518 เสียง
วาระที่ 5

99.98921 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
0.01079 ของจานวนเสียงทัง้ หมด

พิจารณาและอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา
ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอทาหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมแทน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นาย
ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กาหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า
กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณา
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้ งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่
ครบกาหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สาหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและ
ประสบการณ์การทางานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 22-26
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ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3
คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
(1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
(2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
คณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนน
เป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อน
เข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายก้องเกียรติ
โอภาสวงการ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
(1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
เห็นด้วย
932,054,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98532 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
136,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.01468 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
23,900 เสียง
(2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย
932,115,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99560 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
41,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00440 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
58,900 เสียง
(3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
คณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย
920,748,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.70764 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
12,055,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ
1.29236 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
55,900 เสียง
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วาระที่ 6

รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจานวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท
โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กาหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการมีจานวนรวม
ทั้งสิ้น 5,235,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 27 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียด
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปี หน้า 56
จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา
120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ บริษัทสานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล
เป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาว
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2559 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจานวนเงินรวม 900,000 บาท
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจาปี 2559 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจานวน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
932,128,586 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99640 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
33,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00360
ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
61,118 เสียง
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
กาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ตนเองมีความเห็นว่า กรรมการที่เกี่ยวข้องควรจะออกจากห้องประชุมเหมือนกับการ
ประชุมของบริษั ท ปตท. จากัด (มหาชน) นอกจากนี้ ขอชื่นชมการดาเนิ นงานและคณะกรรมการของบริษั ท โดยจะขอ
สอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาจ้างแรงงานคนพิการหรือไม่
นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ ซึ่งรับผิดชอบสายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทสนับสนุนการจ้างแรงงานคนพิ การ โดยบริษัทมีการจ้างคนพิ การเป็นพนักงานประจา
จานวน 1 คน และในปี 2559 บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการทางด้านสายตา จานวน 8 คน เข้ามาให้บริการนวดให้กับ
พนักงานของบริษัท เดือนละ 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้โดยตรงให้กับผู้พิการทางด้านสายตา
นางรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคาถามที่จะขอสอบถาม 3 ข้อ คือ
1. ในวาระที่ 2 ที่นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงเรื่องการนาบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยบริษัทมีลูกค้าที่ทาสัญญาไว้ประมาณ 20 บริษัท (backlog) อยากสอบถามว่า ใน
จานวน 20 บริษัท จะมีกี่บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2559
2. ในธุรกิจเวลธ์ พลัส และการออกตราสารหนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นธุรกิจที่สามารถทา
รายได้ให้กับบริษัท อยากจะทราบว่าในปีที่ผ่านมามีอัตราส่วนเป็นร้อยละเท่าไร และในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่าจะจับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตรงส่วนนี้เป็นร้อยละเท่าไร
3. จานวนเงินค่าสอบบัญชีที่ลดจานวนลง อยากจะทราบว่า ผู้สอบบัญชีภายนอกจะยังคงทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือไม่ การตรวจสอบครอบคลุมในทุกแง่ทุกมุมหรือไม่
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคาถามในข้อที่ 1 ต่อผู้ถือหุ้นว่า สาหรับเรื่อง
การนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) บริษัทมีการเซ็นสัญญาไว้ลูกค้าประมาณ 20 บริษัท (backlog) ใน
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยบริษัทที่ มีความพร้อมในปี 2559 มี จานวนไม่มากนั ก คาดว่าประมาณ 3 บริษัท ส่วนในปี
2560 คาดว่าประมาณ 12 บริษัท
นายพิ ทเยนท์ อัศวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิ น ตอบคาถามในข้อที่ 2 ต่ อผู้ ถือหุ้นว่า นโยบายของ
บริษัทจะพยายามกระจายฐานรายได้ไปในหลากหลายธุรกิจ โดยในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้าในปีที่ผ่านมามีสัดส่วน
ของรายได้เติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 15 จากเดิมที่ร้อยละ 12 และในปี 2559 เป้าหมายรายได้ในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้า
คาดว่าน่าจะเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 15 บริษัทคิดว่าอาจจะโตได้ถึงร้อยละ 20-30 และในอนาคตต่อๆ ไป อาจจะเป็นร้อยละ
50 ซึ่งบริษัทจะต้องทางานอย่างหนักมากๆ โดยบริษัทอยู่ระหว่างจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่ มจานวนผู้วางแผนการ
ลงทุนของบริษัท (Investment Planner) เพื่อสนับสนุนธุรกิจในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้า
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ตอบคาถามในข้อที่ 3 ต่อผู้ถือหุ้น
ว่า ค่าสอบบัญชีของปี 2559 ไม่ได้ลดลง โดยมีจานวนค่าสอบบัญชีเท่ากันกับของปี 2558 จานวน 900,000 บาท โดย
ผู้สอบบัญชียังคงตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และถูกกากับดูแลการปฏิบัติงาน
โดยหน่วยงานทางการ เช่น สานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง ภายในบริษัทก็มีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
นางสาววลัยภรณ์ สมรรถชัยจิตร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอทราบสภาวการณ์และแผนการในการ
ดาเนินธุรกิจในปี 2559
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นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคาถามของผู้ถือหุ้นว่า ส่วนหนึ่งของคาถามได้
ถูกตอบไปแล้วในตอนต้น โดยสภาวะตลาดในตอนนี้ 2 เดือนแรกที่ผ่านมาไม่ดี ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ในธุรกิจหลักทรัพย์มี
ขึ้นและมีลงตลอดเวลา ช่วงไหนที่ลงมากๆ มองไปข้างหน้าจะดี แต่ถ้าช่วงไหนที่ดีมากๆ มองไปข้างหน้าจะไม่ดีแล้ว เช่น ใน
ปี 2556 ที่บริษัทสามารถทากาไรได้สูงสุด บริษัทเริ่มลาบากใจในการทางบประมาณในปีต่อไป เพราะรู้อยู่แล้วว่าอนาคต
ข้างหน้าจะแย่ลง ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายเหมือนเดิม คือ 1. กระจายฐานรายได้ไปในหลายธุรกิจ 2. สร้างบุคลากรให้มี
ความแข็งแกร่ง 3. ทาให้สัดส่วนของธุรกิจที่อยู่ในช่วง S Curve ขาขึ้นที่มีอนาคต ครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคาถามที่จะขอสอบถาม 3 ข้อ คือ
1. ขอเสนอให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทควรจัดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
2. เนื่องจากผลการดาเนินงานของธุรกิจจัดการลงทุนและธุรกิจวานิชธนกิจ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีระดับ
คงที่ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาณที่บริษั ทควรพิ จารณาที่จะขยายธุรกิจออกไปในส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ โดยใช้ โอกาสจากการมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นด้วย
ทางการร่วมมือทางธุรกิจ (Alliance) หรือขอใบอนุญาตใหม่ (New licenses)
3. จากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชีย ประกอบกับการเริ่มต้นเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเหล่านี้ จึงมีคาถามว่าบริษัทจะใช้โอกาส
เหล่านี้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างไรบ้าง โดยยกตัวอย่ าง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ที่มีธุรกิจกับ Asian Linkage 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สิงค์โปร์ และมาเลเซีย
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคาถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. บริษัทรับไว้พิจารณาเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทควรจัดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยต้องพิจารณาเรื่องวัน เวลา อีกครั้งหนึ่ง
2. ธุรกิจวานิชธนกิจถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัท ลูกค้าส่วนใหญ่ที่รู้จักบริษัทอย่างดี จะเข้าใจบริษัทและทา
ธุรกิจกับบริษัท โดยกระทาอย่างซ้าแล้วซ้าอีก
3. การทาธุรกิจวานิชธนกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ดีลส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นดีลขนาดเล็ก
รวมทั้ง ตลาดหุ้นก็มีขนาดเล็กมากด้วย ปัญหาที่พบคือ นักลงทุนมีจานวนน้อย มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินค่อนข้างมาก การ
กระจายหุ้นค่อนข้างจากัด ดังนั้น บริษัทจึงเห็ นว่า การทาธุรกิจวานิชธนกิจควรจะเป็นการนาเอาบริษัทในอาเซียนมาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยจะดีกว่า สาหรับเรื่อง Asian Linkage บริษัทเห็นว่า ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ผล บริษัทมี
บริการให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหุ้นได้กว่า 30 ตลาดทั่วโลก แต่ Asian Linkage เป็นการซื้อขายใน 3 ประเทศ ซึ่งลูกค้าไม่ได้
ให้ความสนใจที่จะลงทุน ลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศ จะลงทุนในตลาดอเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคาถามที่จะขอ
สอบถาม เกี่ยวกับสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตแล้ว โดยขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการขยายผลไปสู่คู่ค้าหรือพันธมิตรหรือไม่
นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ ผู้รับผิดชอบเรื่องการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
ตอบค าถามผู้ ถือหุ้ นว่า บริษัทและบริษั ทในเครือ จานวน 4 บริษัท ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือขอรับไว้พิจารณาสาหรับการมีนโยบายต่อต้าน
การทุจริตซึ่งขยายผลไปสู่คู่ค้าหรือพันธมิตร
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 696 ราย
ถือหุ้นรวม 928,485,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.09 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ในระหว่าง
การประชุมมีผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิน้ สุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 868 ราย ถือหุ้นรวม 933,857,904 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 44.29 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทั

..............................................................
นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 3
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
: 54 ปี
สัญชาติ
: ไทย
ที่อยู่
: 199/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
การศึกษา
:  ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคม
:  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
: 17 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542)
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญ (ASP)
- ไม่มี ประสบการณ์
:  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
 กรรมการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการ และนายกสมาคมไทยผูป
้ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จากัด
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอืน่
: - ไม่มี (2) บริษัทจากัดอื่น
: จานวน 16 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
: - ไม่มี ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การมีส่วนได้เสียในวาระ
: - ไม่มี คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร /
: - ไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา
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- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ
อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

:

- ไม่เป็น -

:
:

- ไม่เป็น - ไม่มี -

:








ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 1/1 ครั้ง

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559
(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี
ยกเว้นบริษัทมีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสาคัญอื่นๆ
(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ
ด้วยบริษัทมีผลกาไรสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจานวน
630,176,865 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56.
ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย รวมเป็นจานวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 57. แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรร
เงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559 ดังนี้
1. ไม่จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสารองครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.999946 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยบริษัทได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.090000 บาท
เป็นเงินจานวน 189,509,043.96 บาท สาหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุน้ ละ
0.209278 บาท เป็นเงิน 440,667,485.58 บาท ซึง่ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทัง้ จานวน
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
โดยจะจ่ายเมือ่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 แล้ว
(3)

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2559
1. กาไรสุทธิ
630,176,865 บาท
2. จานวนหุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก
2,105,656,044 หุ้น
การโอนหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
 ระหว่างกาล
0.09 บาท : หุ้น
 ปลายปี
0.209278 บาท : หุ้น
รวม
0.299278 บาท : หุ้น
4. จานวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิน้
 เงินปันผลระหว่างกาล
189,509,043.96 บาท
 เงินปันผลปลายปี
440,667,485.58 บาท
รวม
630,176,529.54 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
ร้อยละ 99.999946

19

ปี 2558
535,589,795 บาท
2,105,656,044 หุ้น

0.12 บาท : หุ้น
0.12 บาท : หุ้น
0.24 บาท : หุ้น
252,678,725 บาท
252,678,725 บาท
505,357,450 บาท
ร้อยละ 96.00

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึ่ง
1. นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม),
และกรรมการสรรหา
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

:

จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:
:
:

การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 :
ประสบการณ์
:

การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น
:
(2) บริษัทจากัดอื่น
(3) กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม

:
:

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

:

:

55 ปี
ไทย
 M.B.A., Finance, University of Chicago, U.S.A.
 B.S., Engineering, Brown University, U.S.A
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
40 ปี 2548
29 ปี (ได้รับแต่งตัง้ เมื่อ 25 เมษายน 2531)
ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
แล้ว เห็นว่า นายชาลี โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร
เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
หุ้นสามัญ (ASP) 34,998,463
(1.66%)
 ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
 กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จากัด
 กรรมการผู้อานวยการ บริษท
ั ซิตี้เรียลตี้ จากัด
จานวน 1 บริษัท
ประธานกรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
จานวน 14 บริษัท
จานวน 1 บริษัท
กรรมการผู้อานวยการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จากัด
 ไม่มีประวัติการทางานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผา่ นมา
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
 ประชุมคณะกรรมการบริษท
ั 11/12 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 1/1 ครัง้
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2. นายวิรัช อภิเมธีธารง
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

:

จานวนปีที่เป็นกรรมการ

:

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

:

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

:

การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559
ประสบการณ์

:
:

การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอืน่

:

73 ปี
ไทย
 Ph.D, Finance, University of Illinois, U.S.A
 Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A.
 บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
2 ปี 2546
12 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
หากได้รับเลือกเข้าดารงตาแหน่งอีกครั้ง จะดารงตาแหน่ง
จนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 15 ปี 11 เดือน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
แล้ว เห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธารง มีความเป็นอิสระ สามารถ
ให้ ความเห็ นได้ อย่ างเป็ นอิ สระ และมี คุ ณสมบั ติ เหมาะสม
เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง สมควรเลื อกตั้ งกลั บเข้ าเป็ น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
หุ้นสามัญ (ASP) 203,112
(0.01%)
 กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
 ประธาน บริษัท สานักงาน ดร. วิรช
ั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จากัด
 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จานวน 5 บริษัท คือ
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บางกอกเชน ฮอสปิทอล
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่
 กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลัย
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(2) บริษทั จากัดอื่น

:

จานวน 4 บริษัท

(3) กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ
อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ
คุณสมบัติต้องห้าม

:

-ไม่มี -

:

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 18)
- ไม่เป็น -

:

- ไม่เป็น -

:
:

- ไม่เป็น –
- ไม่มี -

:



การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

:

ไม่มีประวัติการทางานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 18
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3. นายพัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม),
กรรมการบริหารความเสี่ยง
: 58 ปี
: ไทย
:  Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School,
U.S.A.
 M.A. Economics, University of North Carolina at
Greensboro, U.S.A.
 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
:  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน
่ 1 ปี 2546
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
: 16 ปี 1 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2544)
ประเภทกรรมการที่เสนอ
: กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
: คณะกรรมการสรรหา ได้พจิ ารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
แล้ว เห็นว่า นายพัชร สุระจรัส มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร
เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญ (ASP)
-ไม่มีประสบการณ์
:  กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
 กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
 รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานระบบสารสนเทศ
สายงานสานักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น
: - ไม่มี (2) กิจการอื่น
: 2 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

คุณสมบัติต้องห้าม

:





การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

:






ไม่มีประวัติการทางานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผา่ นมา
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 1/1 ครั้ง
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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน

นายพิทเยนท์ อัศวนิก
ตาแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

: 47 ปี
: ไทย
:  M.B.A., University of Laverne, U.S.A.
 บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
:  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
197 ปี 2557
การอบรมอื่น
:  หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 20 ปี 2559
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
: - ไม่มี ประเภทกรรมการที่เสนอ
: กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
: คณะกรรมการสรรหา ได้พจิ ารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์
และผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า นายพิทเยนท์ อัศวนิก มี
ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญ (ASP)
-ไม่มีประสบการณ์
:  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล
้ งทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ผู้อานวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน
ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น
: - ไม่มี (2) กิจการอื่น
: 1 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม

:





ไม่มีประวัติการทางานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผา่ นมา
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจานวนเงินค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15,000,0000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พจิ ารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กาหนดไว้
โดยได้คานึงถึงผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจาปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
1. ค่าเบี้ยประชุม
 คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เดือนละ 55,000 บาท
กรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
กรรมการอื่น เดือนละ 15,000 บาท
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 35,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาท
 กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับ ค่าเบี้ ยประชุมตามจานวนครั้ง ที่เ ข้าร่ว มประชุ มในอั ตราเท่ากั น
ครั้งละ 25,000 บาท
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ครั้งละ 25,000 บาท
 กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
2. โบนัสกรรมการ
จัดสรรให้แก่กรรมการที่มิได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี
ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้ น 5,765,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2558
ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิน้ 5,235,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ
“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 53
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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ
บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
ในปี 2560 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าสานักสอบบัญ ชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และ
ผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้
ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

:

1. นายโสภณ เพิ่มศิรวิ ัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3182 และ / หรือ
2. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3516 และ / หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3972 และ / หรือ
4. นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4496 และ / หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
4521 และ / หรือ
6. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
5659 และ / หรือ
7. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
5872
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / : - ไม่มี บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จานวนปี/ปีที่ผสู้ อบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท : 3 ปี (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีทเี่ สนอขออนุมัติครั้งนี้ : จานวน 980,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท จากปี 2559
ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :
 ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
บริษัท
(บาท)

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
รวม


ค่าบริการอื่น

900,000
1,130,000
260,000
600,000
2,890,000

- ไม่ม-ี
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(บาท)

900,000
1,040,000
260,000
600,000
2,800,000

(บาท)

1,540,000
100,000
260,000
600,000
2,500,000

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 5
ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะที่เกีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุน้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชั่วโมง จานวนผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
ให้นัดประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่ การ
ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นับหนึง่ หุน้ เป็นหนึง่ เสียงเสมอ
49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชี้ขาด
49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่ผู้อื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ ีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทัง้ หมด จะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทสี่ ุดกับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูป
ของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วันทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้
ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
(สิบ) ของทุนจดทะเบียน

28

การสอบบัญชี
ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี มีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอืน่ ใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สิน และหนี้สนิ ของบริษัท ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนีใ้ ห้มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนัน้ แก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะและใบประจาต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม
ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
กรณีนิติบุคคล
ผู้รับมอบฉันทะจากนิตบิ ุคคลต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ ุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
1.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่งออกโดยหน่วยรายชการที่มีอานาจของประเทศของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 1 ปี
1.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้แก่
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
1.5 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1
กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้อง
จัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบ
ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กาหนดไว้สาหรับผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(Custodian) ให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และแบบ ค. ได้ที่บริษัท หรือจะ download จากเว็บไซด์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) มอบฉันทะให้บุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่
ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้วในแบบ
หนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
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(2) ปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดาเนินการให้ก็ได้
(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือ
มอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2
ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนน
เจริญกรุง 70 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้
เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสาหรับแต่ละวาระ
คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
(2) ผู้รับมอบฉันทะ
(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ลว่ งหน้า และนามาประมวลผลรวมกับ
เสียงของผู้ถือหุ้นรายอืน่ ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด
สาหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่
ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยวิธีชูมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียง
ด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
(2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 21 ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธอี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว
ละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ใน
การลงคะแนนแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออก
เสียงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นับหนึง่ หุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่ผู้อื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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