สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
-----------------------------------------------------------นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.
ประธานฯ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ทั้ ง หมดมี จ านวน 14,222 ราย ถื อ หุ้ น รวม
2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 530 ราย ถือหุ้น
ทั้งหมด 863,552,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.01 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนาผู้มาประชุม รวมทั้งชี้แจงให้
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ 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
กรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 8 คน มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 8 คน



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

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร และ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต



บริษัท ที่ปรึกษาไทย จากัด โดย นายสุรศักดิ์ โชติช่วง ทาหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
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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 และ 6 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่
บริษัทด้วย
การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและ
ตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดย
ในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม
ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนใน
แต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็ นว่า
สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังนาเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือ
สอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังนาเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
แสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากที่พิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
ที่แสดงความเห็น หรือซักถามช่วยแนะนาตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงาน
การประชุมได้อย่างถูกต้อง
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2559

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ปรากฏตามสาเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 5 ถึงหน้า 16 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
865,574,313 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
35,100 เสียง
วาระที่ 2

100.00000 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
0.00000 ของจานวนเสียงทัง้ หมด

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเยนท์ อัศวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดาเนินกิจการ
ของบริษัท ประจาปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559 มีดังนี้
 บริษัทมีรายได้รวม จานวน 2,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 จากปี 2558 ที่มีจานวน 2,174 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่าย มีจานวน 1,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2558 ที่มีจานวน 1,472 ล้านบาท
 กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจานวน 953 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 จากปี 2558 ที่มีจานวน
702 ล้านบาท
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจานวน 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 จากปี 2558 ที่มีจานวน 144 ล้านบาท
 บริษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 จากปี 2558 ที่มีจานวน 558 ล้านบาท
รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้
 รายได้จากค่านายหน้า มีจานวน 1,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2558 ที่มีจานวน 1,230
ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 40,000
ล้านบาทต่อวัน ไปที่ระดับ 47,000 ล้านบาทต่อวัน ทาให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท
เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 2,619 ล้านบาทต่อวัน ไปที่ระดับ 2,939 ล้านบาทต่อวัน
 รายได้ค่าธรรมเนียม มีจานวน 496 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2558 ที่มีจานวน 502 ล้านบาท
 กาไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ มีจานวน 362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 199.0 จากปี 2558 ที่มี
จานวน 121 ล้านบาท

6





ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจานวน 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปี 2558 ที่มีจานวน 151 ล้านบาท
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจานวน 124 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.1 จากปี 2558 ที่มี
จานวน 156 ล้านบาท
รายได้อื่น มีจานวน 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.6 จากปี 2558 ที่มีจานวน 14 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,478 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2558 ที่มีจานวน 2,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.0
เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ รายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมด
ระหว่างปี 2559 กับ ปี 2558 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้จากกาไรจาก
เงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2559
ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจานวน 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากจานวน 924 ล้านบาท
ในปี 2558
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ มีจานวน 198 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากปี 2558
ที่มีจานวน 202 ล้านบาท
 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจานวน 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 จากปี 2558 ที่มีจานวน
122 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงิน มีจานวน 70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.7 จากปี 2558 ที่มีจานวน 81 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่น มีจานวน 132 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.0 จากปี 2558 ที่มีจานวน 143 ล้านบาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปี 2558 ที่มีจานวน 1,472 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2559 และ ปี 2558 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้ เคียงกัน โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
และต้นทุนทางการเงิน ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้
สาหรับอัตราส่วนทางการเงินสาคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมา
ได้แก่ (1) กาไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ 759 ล้านบาท และ 558 ล้านบาท ตามลาดับ (2)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 26 ตามลาดับ (3) อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 8.57 และ ร้อยละ 7.23 ตามลาดับ (4) อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 16.45 และ ร้อยละ 12.36 ตามลาดับ (5) เงินปันผล
ต่อหุ้น ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ 0.30 บาทต่อหุ้น และ 0.24 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ (6) อัตราการจ่ายเงินปันผล
ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 96 ตามลาดับ ตามลาดับ และ (7) อัตราเงินปันผลตอบแทน
(Dividend Yield) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 8.2 และ ร้อยละ 6.9 ตามลาดับ
นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ ฝ่ายกากับและตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าของ
การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้รับ
ใบรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ของบริษัทและบริษัทในเครือว่าให้ความสาคัญและต้องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการตอกย้าว่าบริษัทและ
บริษัทในเครือจะยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้ าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมี
ธรรมาภิบาล รวมถึง การรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
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และพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานมี
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งแบะแส
หากมีการพบเห็นว่ากระทาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต สามารถแจ้งแบะแสไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
ซึ่งจากการที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด ทาให้ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งแบะแสแต่ประการใด
นอกจากนี้ บริ ษั ทได้ มี การทบทวนนโยบายการต่ อต้ า นทุ จริ ต ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า งสม่ าเสมอและสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมีการจัดกิจกรรมภายใน
เพื่อส่งเสริมและตอกย้าผู้บริหารและพนักงานให้ตระหนักถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด
“กรรมสนองโกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการรณรงค์และต่อต้าน
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า สาหรับอัตราส่วนทางการเงินโดยภาพรวม
ต้องขอชื่นชมว่าดีกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่ายังด้อยกว่าในบางส่วน โดยมีประเด็น
คาถามในหน้าที่ 3 ของรายงานประจาปี ในเรื่องอัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ ไม่ทราบว่าคืออะไร เพราะพิจารณา
แล้วในปี 2557 อยู่ที่ 19.17 ปี 2558 อยู่ที่ 14.46 และปี 2559 อยู่ที่ 4.24 และคาถามสุดท้าย ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในหน้าที่ 106 ข้อ 5 ของรายงานประจาปี ซึ่งเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีต้องสอบทานรายงานประจาปีด้วย ที่ระบุว่า
“คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบ
บัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559” ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นปี 2560
ไม่ใช่ปี 2559 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติไปแล้ว
นายวิรัช อภิเมธีธารง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจงว่า รายงานดังกล่าวเป็นรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบของปีที่แล้ว คือ ปี 2559 ซึ่งถูกต้องแล้ว
นายพิทเยนท์ อัศวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เรียนชี้แจงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้
หมายถึง สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หารด้วย เงินกู้ จะเห็นได้ว่า ในปี 2559 บริษัทมีการขยายธุรกิจค่อนข้างมาก มีการ
ลงทุนสูงขึ้น มีการออกตราสารอนุพันธ์มากขึ้น โดยในปี 2559 มีประมาณ 1,000 ล้านบาท จากเมื่อปีก่อนๆ ประมาณ 300
ล้านบาท ทาให้บริษัทต้องมีการกู้ยืมจากธนาคารมากขึ้น ทาให้อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ลดลง ทั้งนี้ คาดว่าในปี
2560 บริษัทพยายามจะหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ต่าลงหรืออาจจะมีการออกตั๋วแลกเงิน เพื่อทาให้ต้นทุนทางการเงินลดลง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริษัท
ประจาปี 2559 โดยไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจาปี 2559 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
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นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า มีประเด็นข้อห่วงใยตรงมาตรฐานการ
รายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุกสานักงานตรวจสอบบัญชีและสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จะมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่ง ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 109 ของรายงานประจาปี ที่ได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าได้
สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า” ในฐานะผู้ถือหุ้นคิดว่า ในรายงานของผู้สอบบัญชีย่อหน้าดังกล่าวตามมาตรฐานใหม่ ซึ่งในฐานะผู้ใช้
งบการเงิน ไม่สามารถยอมรับได้ โดยขออนุญาตทาหน้าที่ปกป้องพนักงานทางฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท โดยจะขอ
สอบถามผู้สอบบัญชีว่า ตรวจสอบพบอะไรที่เป็น Key Audit Matters และการควบคุมภายในที่มีนัยสาคัญ ซึ่งถ้าสอบถาม
ผู้สอบบัญชี ก็จะได้รับคาตอบว่า ไม่มี เพราะว่า ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คาว่า ไม่มี กับ คาว่า พบ
ในภาษาไทย คิดว่า มาตรฐานการรายงานตรงนี้ควรจะมีการสะท้อนกลับไปยังสภาวิชาชีพบัญชี ว่าการจะยกระดับมาตรฐาน
การรายงานโดยการแปลมาตรฐานจากภาษาอังกฤษมาเป็นมาตรฐานภาษาไทยมีการถอดความมาได้ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ในรายงานประจาปี หน้าที่ 108 ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ” แสดงให้เห็นว่าทางผู้สอบบัญชีมี
สมมติฐานอยู่ แล้ว ว่ าไม่ มีความกั งวลในเรื่องดังกล่ าว ซึ่งด้ วยด้ วยความเคารพในวิชาชีพ และการทางานกันอย่าง
กัลยาณมิตร ไม่อาจจะยืนยันได้ว่า การปฏิบัติงานของพนักงานทางฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทจะไม่มีข้อบกพร่องเลย
เชื่อว่ามี แต่ได้มีการพูดคุยและสื่อสารกับผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่ควรจะมาฟ้องใน
รายงานในลักษณะอย่างนี้
นายวิรัช อภิเมธีธารง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจงว่า ประโยคที่กล่าวในข้างต้นเป็นไปตาม
มาตรฐานของการรายงานของสภาวิชาชีพบัญชี แต่ที่คุณสถาพรสอบถามว่า มี Key Audit Matters หรือไม่ ขอเรียนว่า มี
โดยอยู่ในรายงานประจา หน้าที่ 106 เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ เรื่องแรก การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า มีความสาคัญและได้ตรวจสอบแล้ว และมีความพอใจว่าได้มีการบันทึกการรับรู้
รายได้ค่านายหน้าอย่างเหมาะสม เรื่องที่สอง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มี
การตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อเพียงพอแล้ว มีการตรวจสอบระบบของบริษัททั้งหมด เรื่องที่สาม การด้อยค่า
ของเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบในรายละเอียดแล้วและให้ความเห็นว่าไม่มีการด้อยค่า และมีความพอใจ
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า “identify” ไม่ได้ใช้
คาว่า “พบ” ซึ่งคาว่า พบหรือพบเจอ จะต้องมีที่ผิดที่พลาด เป็นข้อบกพร่อง ซึ่งสิ่งที่อาจารย์วิรัชได้กล่าวไปแล้วคือสิ่งที่ผู้สอบ
บัญชีต้องปฏิบัติอยู่แล้ว โดยประโยคในวรรคสุดท้ายที่ว่า “ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” โดย
ส่วนตัวคิดว่า ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทาให้ด้อยความหมายแต่อย่างใด ดังนั้น รายงานตรงนี้ซึ่งเป็นของสภาวิชาชีพบัญชีได้กาหนด
เป็นมาตรฐาน ในฐานะผู้ถือหุ้นต้องปกป้องผู้สอบบัญชีที่ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปีที่แล้ว มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะให้ความเห็น ดังนั้น คาว่า พบ จึงคิดว่าไม่เหมาะที่จะมีอยู่ในรายงาน
นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เรียน
ชี้แจงว่า ในระหว่างการตรวจสอบหากพบว่ามีประเด็นอะไรที่มีนัยสาคัญหรือเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ ผู้สอบบัญชีจะมี
การเรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของคาว่า identify หรือ พบ ทางผู้สอบบัญชีได้คิดตามท่าน
ผู้ถือหุ้น และเข้าใจในประเด็นของท่านผู้ถือหุ้น โดยขอรับกลับไปหารือกับสานักงานเพื่อประสานไปยังสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป
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Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมผลการดาเนินงานของบริษัท โดย
พิจารณาจากตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินหลายอย่างที่ดีขึ้น รวมทั้ง กระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีสถานะเป็น value company และการที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่เป็นลบ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะเป็น
growth company นอกจากนี้ ได้แนะนาให้บริษัทบริหารส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินให้ดี เพื่อเพิ่มอัตรากาไรสุทธิให้แก่
ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลหรือการชาระหนี้ควรพิจารณาเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ เนื่องจากในงบกระแสเงิน
พบว่ามีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง และขอให้ระมัดระวังอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จาก 0.67 เป็น 0.75 เป็น 1.08 ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลาดับ
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
865,875,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
33,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
70,100 เสียง
วาระที่ 4

99.99613 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
0.00387 ของจานวนเสียงทัง้ หมด

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในปี 2559 บริษัทมีผลกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จานวน 630,176,865 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
เท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัท
จึงไม่ต้องจัดสรรกาไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559 ดังนี้
1. ไม่จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสารองครบถ้วนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาท
คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 99.999946 ของกาไรสุทธิประจาปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินจานวน 189,509,043.96 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.209278 บาท
คิดเป็นเงิน 440,667,485.58 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
ทั้งจานวน
โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจาปี 2559 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
867,618,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
70,100 เสียง
วาระที่ 5

100.00000 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
0.00000 ของจานวนเสียงทัง้ หมด

พิจารณาและอนุมัติก ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 22. ที่กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่ง
ในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระจานวน 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธารง และ (3) นายพัชร สุระจรัส
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คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กาหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า
กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพั ฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณา
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกาหนด
ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สาหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์
การทางานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 20-23
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
(1) นายชาลี โสภณพนิช ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม) และกรรมการสรรหา
(2) นายวิรัช อภิเมธีธารง ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนน
เป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้า
ห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติเลื อกตั้งกรรมการที่ค รบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายชาลี
โสภณพนิช นายวิรัช อภิเมธีธารง และนายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
(1) นายชาลี โสภณพนิช ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม) และกรรมการสรรหา
เห็นด้วย
861,166,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.21219 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
6,838,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.78781 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
75,100 เสียง
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(2) นายวิรัช อภิเมธีธารง ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย
849,626,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.88280 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
18,377,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.11720 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
75,100 เสียง
(3) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย
861,254,683 เสียงคิดเป็นร้อยละ
99.22240 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
6,749,630 เสียงคิดเป็นร้อยละ
0.77760 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
75,100 เสียง
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการ
บริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทเยนท์
อัศวนิก ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กาหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า นายพิทเยนท์ อัศวนิก เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ตามเกณฑ์ ของกฎหมายและข้ อบั งคั บของหน่ วยงานก ากั บดู แ ลที่ เกี่ ยวข้ องมี ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทเยนท์ อัศวนิก เข้าเป็นกรรมการของบริษัท สาหรับ
รายละเอียดประวั ติโดยย่อและประสบการณ์การทางานของนายพิทเยนท์ อัศวนิก ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม
หน้า 24
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทเยนท์ อัศวนิก เข้าเป็นกรรมการของบริษัท
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทเยนท์ อัศวนิก เข้าเป็น
กรรมการของบริษัท โดยขอเสนอใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส
ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว โปรด
ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับ
คะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายพิทเยนท์ อัศวนิก เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
867,603,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
85,100 เสียง
วาระที่ 7

100.00000 ของจานวนเสียงทั้งหมด
0.00000 ของจานวนเสียงทั้งหมด

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท ดังนี้
จากเดิม “นายชาลี โสภณพนิ ช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
เปลี่ยนเป็น “นายชาลี โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทเยนท์ อัศวนิก
สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อ
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
867,613,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
75,100 เสียง
วาระที่ 8

100.00000 ของจานวนเสียงทั้งหมด
0.00000 ของจานวนเสียงทั้งหมด

รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจานวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท
โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กาหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการมีจานวนรวมทั้งสิ้น
5,765,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 25 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปี หน้า 53-54
จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
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นายสถาพร ผั งนิ รันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่ าวว่ า รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ แต่
ค่าตอบแทนกรรมการกาหนดไว้ตั้งแต่ปี 2547 เห็นควรให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในแต่ละปี เพราะว่าทุกวันที่มีการ
ซื้อขายหุ้น ผู้ถือหุ้น ก็เปลี่ ยนแปลงไปตลอดเมื่อปิ ดสมุ ดทะเบีย น แทนที่จ ะเอามติ ของผู้ถือหุ้ นในอดีต มาใช้แบบ
ตลอดไป จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นปัจจุบัน
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ค วามเห็น ถึง รู ปแบบของค่า ตอบแทน
ประเภทอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนในรูปแบบการอบรม (training) โดยแนะนาหลักสูตรของ Japan Productivity Institute
และ IMD Program การให้สิทธิรักษาพยาบาลสาหรับกรรมการต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยเป็นเวลานาน และค่าตอบแทน
กรรมการที่ผันแปรตามผลการดาเนินงาน (Net Profit Growth)
ประธานฯ รั บข้ อเสนอของผู้ ถือหุ้ นและจะน าไปพิ จ ารณา โดยจะหารื อกั บคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท สาหรับการกาหนดเพดานเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจะนาเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีหน้า
ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนด
จ านวนเงิ นค่ าสอบบั ญชี ทุกปี คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นสมควรเสนอแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี จากบริ ษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่
เป็ น ไปตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ดี ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาว
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2560 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจานวนเงินรวม 980,000 บาท
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อแนะนาว่า ในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียน
อาจจะมีข้อตกลงอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถรับงานตรวจสอบบัญชีได้ใน 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน
(Mutual Recognition Agreements : MRA) โดยค่าสอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับระดับ GDP ของแต่ละประเทศ ซึ่งบริษัทอาจ
พิจารณาเพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการค่าสอบบัญชีของบริษัทให้ลดลงได้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าสอบบัญชีและ
วัฒนธรรมในการคิดค่าสอบบัญชี ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ยอมรับหลักเกณฑ์เรื่องหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance : CG) ที่กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคิดว่าในทุกองค์กร
มีแนวความคิดที่จะลดค่าใช้จ่าย แล้วจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาเป็นตัววัด KPI (Key Performance Index) เพื่อประเมิน
กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งด้วยความรู้ความสามารถของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทาให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบการตรวจสอบที่ดี และน่าจะสามารถลดจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีลงได้ ซึ่งเวลาที่เหลือทาให้สามารถไปให้บริการบริษทั จดทะเบียนแห่งอื่น แทนการขึ้นค่าสอบบัญชี รวมทั้ง ในแต่
ละปีที่มีการใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ผู้สอบบัญชีย่อมจะมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานควรจะ
ลดลง และควรจะมีการลดค่าสอบบัญชี เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวิรัช อภิเมธีธารง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อย
มากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัท และภาระงานของผู้สอบบัญชีซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุน้ รายย่อยมาทาหน้าที่
ตรวจสอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการ เพราะฉะนั้น ถ้าหากเห็นว่า ค่าตรวจสอบบัญชีมีจานวนเงินที่สูง การที่จะไปเลือก
ผู้สอบบัญชีที่เสนอค่าสอบบัญชีต่าๆ จะมีหรือไม่ ถ้ามียังต้องมาพิจารณาว่า สานักงานบัญชีนั้นมีความพร้อมของบุคลากร
เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์หรือไม่ ซึ่งมีจานวนน้อยรายมาก แม้แต่สานักงาน
สอบบัญชีของตนเองยังไม่สามารถรับงานสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ได้ เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า
ธุรกิจแต่ละธุรกิจต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาให้ต้องอาศัยผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งมีการให้ความรู้ข้ามประเทศ
ได้ เพราะว่า ตราสารต่างๆ ที่บริษัทออก เช่น ตราสารอนุพันธ์ ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบอย่างไร ถ้าผู้ถือหุ้นคานึงถึงแต่เรื่อง
ค่าสอบบัญชีที่ขึ้นมาประมาณร้อยละ 10 เป็นจานวนเงิน 80,000 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นอาจจะดูสูง แต่ตอ้ งไม่ลืมว่าบุคลากร
ทางด้านการสอบบัญชีขาดแคลนอย่างมาก สามารถสอบถามไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ขอให้พิจารณาในมุม
กลับ ถ้าอยากให้มีผู้สอบบัญชีมากๆ จะต้องมีการเพิ่มค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชี เพื่อให้คนสนใจมาทางานในด้านนี้
มากขึ้น ค่าสอบบัญชีก็จะลดลง แต่ถ้าสนใจเฉพาะต้นทุนการสอบบัญชีต่าๆ คุณภาพของงานสอบบัญชีจะเป็นอย่างไร
ของดีราคาถูก ไม่มี มีแต่ของไม่ดี ราคาจึงถูก ขอให้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับค่าที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี
กับนักกฎหมาย ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมาก ในอนาคตอาจจะไม่มีผู้สอบบัญชีมาทางานเป็น ตัวแทนของผู้ถือหุ้น
ปัญหาของประเทศไทยในตอนนี้กาลังขาดแคลนนักบัญชี
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสนับสนุนธุรกิจ
ให้บริการทางด้านการสอบบัญชี ซึ่งเป็นสานักงานที่เป็น Local Firm ทั้งนี้ สานักงานเหล่านั้นไม่ได้ด้อยคุณภาพหรือ
มาตรฐาน เพราะถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเช่นเดียวกัน ต้องผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงจะ
สามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ ดังนั้น ธุรกิจให้บริการทางด้านการสอบบัญชีของประเทศไทยในภาพรวม
ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจะเติบโตได้อย่างไร
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทมีลูกค้าใหม่
และลูกค้าต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะพิจารณาขนาดบริษัทของลูกค้า ถ้าเป็นบริษัทขนาดกลาง
หรือขนาดเล็ก จะไม่สามารถจ้างสานักงานสอบบัญชีสากลได้ บริษัทจะแนะนาสานักงานสอบบัญชีของไทย เพราะฉะนั้น
คุณสถาพรและผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นห่วง บริษัทจะสนับสนุนสานักงานสอบบัญชีของไทยให้มากที่สุด และอย่างที่อาจารย์วิรัช
ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า วันนี้ประเทศไทยกาลังขาดแคลนบุคลากรในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเงินและการบัญชี
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182
และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัทสานักงาน
อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจานวน 980,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
867,834,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
70,100 เสียง
วาระที่ 10

100.00000 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
0.00000 ของจานวนเสียงทัง้ หมด

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นายชัย ปฏิมาภรณ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลในรายงานประจาปี หน้าที่ 4 ย่อหน้าที่ 2
ที่เขียนไว้ว่า “สถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 เกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิผลสาคัญๆ คือ ปัจจัย
ที่ 1 นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา” ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มปฏิบัติงานในเดือน
มกราคม 2560 โดยในปี 2559 น่าจะอยู่ในระหว่างการหาเสียง ซึ่งไม่ทราบว่าระหว่างช่วงหาเสียงจะส่งผลกระทบแล้วหรือไม่
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี้แจงว่า ในปี 2559 ช่วงที่มีการหาเสียงมี
ผลกระทบอย่างแน่นอนกับสิ่งที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้พูดออกไปตลอดการหาเสียง ทาให้ ตลาดเงินตลาดทุนปั่ นป่วน
พอสมควร ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากเป็นประธานาธิบดีแล้ว ท่านคงปฏิเสธไม่ได้กับสิ่ง
ที่ชาติมหาอานาจได้กระทาไปว่ามีผลกระทบต่อคูค่ ้าทั้งหมด
นายธารง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลในส่วนของกาไรจากเงินลงทุน ที่มาจาก
การลงทุนที่อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน 3,000 กว่าล้านบาท และ 400 กว่าล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในงบกาไรขาดทุน ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ และอยากจะทราบกลยุทธ์หรือหลักคิด เนื่องจากมี
การลงทุนในหุ้นจานวนมากทั้งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมทั้ง มีการจัดแบ่งหมวดหมู่
อย่างไร ส่วนไหนอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนไหนอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี้แจงว่า กาไรจากเงินลงทุนมาจากสินทรัพย์ทุก
อย่างที่บริษัทสามารถนาไปลงทุนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า private equity หรือการถือหุ้น
ระยะยาว อาจจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการถือหุ้นระยะยาว แต่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในระยะยาว สาหรับสินทรัพย์หมุนเวียนจะต้อง
เป็นหลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเปลี่ยนสภาพได้อย่างรวดเร็ว จากหุ้นเป็นเงินสด จากหุ้นเป็นตราสารหนี้ จากหุ้นเป็นตราสาร
อนุพันธ์ ต้องสามารถเปลี่ยนสภาพได้ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กาหนดขอบเขต วงเงิน และความเสี่ยง
เพื่อที่จะกากับดูแลฝ่ายการลงทุน ไม่ให้ลงทุนเกินสัดส่วนที่กาหนดไว้ในแต่ละประเภทของตราสาร โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะ เช่น บางครั้งหุ้นไทยดี ก็จะลงทุนหุ้นไทยมากขึ้น บางครั้งหุ้นไทยไม่ดี ก็จะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น
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หรือบางครั้งหุ้นไม่ดีเลย ก็จะไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ กลยุทธ์จะไม่มีการหยุดนิ่ง
นายชูเกียรติ หาญประมูลกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ค้าประกัน ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 163 ของรายงานประจาปี ซึ่งบริษัทมีการค้าประกันให้แก่บริ ษัทย่อยในวงเงิน 355 ล้านบาท
สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ และในอนาคตจะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่
นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร เรียนชี้แจงว่า เป็นการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จากัด) ในการออกตราสารอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW, Equity-Linked Notes : ELN) ซึ่งตามหลักเกณฑ์
ของทางการกาหนดไว้ว่า ผู้ที่จะออกตราสารอนุพันธ์ได้ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
แต่เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของบริษัท แยกเป็นบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทหลักทรัพย์ ทาให้บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นบริษัท
จดทะเบียนและมีอันดับความน่าเชื่อถือ จึงต้องทาการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จากัด) เพื่อให้สามารถออกตราสารอนุพันธ์ได้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมพนักงานของบริษัทที่รับผิดชอบในการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน แต่ในปีนี้ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน ซึ่งถือเป็น KPI อย่างหนึ่ง ที่สามารถจัดการประชุมได้เร็วขึ้น และในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 ผมคาดว่าในปีหน้าจะสามารถจัดการประชุมได้ในเดือนมีนาคม
นอกจากนี้ ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย XM และ XD ให้แยกจากกัน โดยขอให้ขึ้นเครื่อง XD หลังจาก
ที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชม ดร.ก้องเกียรติ ในการออก EquityLinked Notes ของบริษัท รวมทั้ง การจัดตั้ง Venture Capital ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ตลาดมีความแข็งแกร่งขึ้น และกรรมการบริษัท
ควรมาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.
หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 530 ราย ถือหุ้นรวม
863,552,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.01 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยมาประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม
รวมทั้งสิ้น 636 ราย ถือหุ้นรวม 868,232,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.23 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

..............................................................
นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม
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