รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ

- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการลงทุน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

- ประธานเจาหนาที่บริหาร
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน

นายพินิจ พัวพันธ

- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน

ผศ. พิมล ศรีวิกรม

- กรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายศุภชัย วงศวรเศรษฐ

- กรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม

ตัวแทนจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
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เริ่มการประชุม
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ เปน ประธานที่ประชุม
ประธานฯ กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
พรอมทั้งแจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผูถือหุนมารวมประชุม (ทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมา)
รวมจํานวน 170 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 474,331,700 หุน คิดเปนรอยละ 36.2712 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เพื่อ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระที่แจงไวในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดนําสงใหแกผูถือหุนทุกทานลวงหนาแลว
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ตอที่ประชุมผูถือหุน พรอมทั้งไดมอบหมายใหนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูแจงวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ไดเชิญใหผูถือหุนรับฟงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระของการประชุม ดังนี้









ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง
กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ในการลงมติแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็น
ดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวยหรือมีความเห็นเปนประการ
อื่น หรืองดออกเสียง เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพื่อลงมติดังกลาว และถือวาผูถือหุนที่
ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ยกเวน การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะลงมติเลือกผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการแยกเปนรายบุคคล โดยผูถือหุนทุก
รายจะตองลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนซึ่งเจาหนาที่ไดแจกใหแกผูถือหุนทุกรายตอนลงทะเบียนแลว
กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหมาประชุมแทน ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไว
ในหนังสือมอบฉันทะที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียนเปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่
ประชุม
ในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนใหทราบวามีผูถือหุนออกเสียงเห็นดวย
ดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใด ใหผูเขาประชุมทราบ

ไมเห็น

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ไดเชิญตัวแทนจาก บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร
จํากัด เพื่อทําหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ พรอมทั้งทําหนาที่
เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ และไดเชิญผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมไปถึงไดเชิญผูบริหารดานบัญชีของบริษัทฯ มาเพื่อตอบขอซักถามดวย
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมไดเริ่มดําเนินไปแลว ยังคงมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จํานวนผูถือหุนและ
จํานวนหุนที่เขารวมประชุมจึงเพิ่มขึ้น ในแตละวาระตามจํานวนผูถือหุนที่มาลงทะเบียนจริง
หลังจากนั้น ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องประธานฯ แจงที่ประชุมเพื่อทราบ
-ไมมี2/19

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2560 ซึ่ง บริษัท ฯ ไดสง สําเนาใหผูถือหุน ทราบล วงหนาพรอ มกับ คําบอกกลา วนัดประชุม โดย
รายงานการประชุมดังกลาว คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณา
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัยตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามและขอแกไข ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใชคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวยคะแนนเสียงรอยละ 100 ของ

จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนทั้งสิ้น
วาระที่ 3

จํานวนเสียง (เสียง)
474,351,900
0
0
0
474,351,900

คิดเปนรอยละ
100
0
0
0
100

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในป 2560
ประธานฯ ไดมอบหมายให นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร,
เปนผูรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในป 2560 ใหที่ประชุมทราบ โดยนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได
รายงานสรุปผลการดําเนินงานในป 2560 ตอที่ประชุม ดังนี้
ภาพรวมของผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560


บริษัท ฯ และบริษัท ยอ ยมีกํา ไรสุท ธิข องปสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 จํานวน 10 ลานบาท
เปรียบเทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 227 ลานบาท กําไรลดลง 217 ลานบาท
เนื่องจาก
- รายไดรวมลดลง 78 ลานบาท สาเหตุมาจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการลดลง 77 ลานบาท จาก
รายไดคาบริหารกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลของบริษัทยอยลดลง
- รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 193 ลานบาทในป 2560 ซึ่งเกิดจากสวนแบง
กําไรจากบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดลดลง 186 ลานบาท
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- กําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 194 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุนจากหลักทรัพยเผื่อขายเปนหลักทรัพยเพื่อคา
- บริษัทฯ มีคาใชจายรวมเพิ่มขึ้น 142 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการรับรูรายการขาดทุนจากการ
ดอยคาเงินลงทุน 127 ลานบาท จากเงินลงทุนในตราสารหนี้ซ่ึงบริษัทยอยเปนผูลงทุน 105 ลานบาทและ
เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“TCSC”) 19 ลานบาท
สรุปผลประกอบการของธุรกิจในกลุมบริษัทฯ ที่สําคัญไดดังนี้








ในป 2560 สวนแบงการตลาดสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยภายใตบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
เทากับรอยละ 2.27 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเปนอันดับที่ 22 (ตามการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ไมรวมมูลคาการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย – Proprietary Trading)
สําหรับตลาดอนุพันธ เคที ซีมิโก มีสวนแบงตลาดสําหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเทากับรอยละ
2.63 มีปริมาณการซื้อขายเปนอันดับที่ 14
สํา หรับ ปสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 เคที ซีมิโก ไดจัดจํา หนา ยหลัก ทรัพ ยแ ละรับ ประกัน การจัด
จําหนายหลักทรัพยจํานวน 31 หลักทรัพย โดยมีมูลคาการจัดจําหนายทั้งสิ้น 7,368 ลานบาท ไดรับ
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 82.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจํานวนการ
จัดจําหนาย 24 หลักทรัพย มูลคาการจัดจําหนาย 4,938 ลานบาท และมีคาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 20.54
ลานบาท
รายไดรวมของเคที ซีมิโก ป 2560 อยูที่ 1,492 ลานบาท ลดลงจาก 2,049 ลานบาทในป 2559 สาเหตุ
หลักมาจาก รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยลดลงจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นและสัดสวนการซื้อขาย
ของนักลงทุนรายยอยในตลาดลดลง รวมถึงกําไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ และดอกเบี้ยเงินให
กูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยลดลง

การขยายฐานลูกคาและบริการ








บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีปริมาณลูกคารวมเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รอยละ 7 โดย
ฐานลูกคาจากเครือขายของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 7 นอกจากนี้ เคที ซีมิโก ยังมีการใหบริการธุรกิจ
การเงินในกลุมประเทศ CLMV อยางตอเนื่อง
นํานวัตกรรมฟนเทค “Setscope” ฟนเทคที่มี AI (Artificial Intelligence) เชื่อมตอโปรแกรมและแอพลิ
เคชั่น Znet สําหรับซื้อขายหลักทรัพยแบบเรียลไทม
พัฒนา eZySmart แอพลิเคชั่น ที่มุงเนนการใหบริการโดยเฉพาะในรูปแบบของ E-Service ที่มา
พรอมกับคอนเซ็ปต “สะดวก รวดเร็ว ใชงานงาย”
การเติบโตที่กาวกระโดดของธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยในตลาดตางประเทศ - ประเทศเวียดนามที่เติบโต
กวา 6 เทาตัว และมีจํานวนเปดบัญชีลูกคาเพิ่มขึ้นมากกวา 80% และในปนี้มีแผนใหบริการกองทุนสวน
บุคคลตลาดเวียดนามโดยเฉพาะ
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน และผลการสํารวจบรรษัทภิบาล






บริษัทฯ ไดคะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจําป 2560 ซึ่ง
ประเมินโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
บริษัทฯ ไดคะแนน “ดีมาก” จากผลการสํารวจบรรษัทภิบาล ป 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ดานผลการดําเนินงานจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดไมถึง 3,000 ลาน
บาท

หลังจากนั้น นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัยตาง ๆ
ผูถือหุนรายยอย : จากรายงานประจําปหนา 166 ที่บริษัทฯ ขาดทุนจากการดอยคา 22 ลานบาท หรือ 105
ลานบาท นั้น หากมีการรับชําระหนี้แลวจะเปนกําไรกลับมาหรือไม หรือจะสูญเปลา
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : สําหรับการดอยคา 105 ลานบาทนั้น ทางผูสอบบัญชีพิจารณาใหบันทึก 100%
ซึ่งถาเรียกเก็บไดก็กลับรายการเขามาใหม
ผูถือหุนรายยอย : จากรายงานประจําปหนา 167 ที่แจงวาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 8 ลานบาท เปน
Concept เดียวกันหรือไม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : การลงบัญชีดานอัตราแลกเปลี่ยนจะตองลงแบบ Spot in Time ขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งอาจจะขาดทุน หรืออาจจะเปนกําไรกลับรายการมาก็ได
ผูถือหุนรายยอย : จากรายงานประจําปหนา 99 สวนแบงขาดทุนจาก Absolute Yoga จํานวน 6.9 ลานบาท
นั้น หากยังลงทุนไปจนถึงสิ้นปนี้ คิดวาผลประกอบการจะขาดทุนหรือพอจะมีกําไร หรือควรจะหยุดลงทุน
ตั้งแตตอนนี้
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ชวงที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนนั้น Absolute Yoga อยูในชวงปดสาขาเกา และเปด
สาขาใหม ซึ่งก็ทําใหธุรกิจดีขึ้น โดยบริษัทตางๆ ที่ซีมิโกเขาไปรวมลงทุนนั้น บริษัทฯ จะชวยสนับสนุนธุรกิจ
และการดําเนินงานเพื่อใหบริษัทเหลานั้นสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือหาผูลงทุนอื่นที่มี
ศักยภาพมารวมลงทุน
ผูถือหุนรายยอย : จากรายงานประจําปหนา 100 ขอ 2.6 คาที่ปรึกษา 16.8 ลานบาท เปนคาที่ปรึกษา
เกี่ยวกับอะไรบาง
ผูบริหารฝายบัญชี : คาที่ปรึกษาดังกลาวเปนคาที่ปรึกษาในการทํา Due Diligence
ผูถือหุนรายยอย : จากรายงานประจําปหนา 108 การลงทุนในหลักทรัพย ขอใหคณะกรรมการการลงทุนบอก
3 อันดับแรกของหลักทรัพยที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน รวมถึงการลงทุนในหุนกูของบริษัทตางๆ พรอมเหตุผลของ
การเขาไปลงทุน
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ผูบริหารฝายบัญชี : หลักทรัพยที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนนั้น รอยละ 22 เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน
ไดแก TFG, ABICO รอยละ 54 ลงทุนในหุนกู ไดแก CP ALL และเหมราช สวนเงินลงทุนทั่วไปรอยละ 22 ลง
ใน Advance Finance
ผูถือหุนรายยอย : ขอเหตุผลที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนในบริษัทขางตน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : Advance Finance เปนบริษัทเดียวที่ยังมีใบอนุญาตบริษัทเงินทุนอยู ซึ่ง
สามารถ Upgrade เปนธนาคารได โดยบริษัทฯ ไมไดบริหารการดําเนินงานเอง แตจะเปนการลงทุนที่ไดมา
ในราคาถูกเพื่อขายในราคาแพง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการบริหารเงินลงทุนอยางหนึ่ง
ผูถือหุนรายยอย : ผูถือหุนอันดับ 2 คือ UBS AG SINGAPORE BRANCH และอันดับ 3 คือ OCEANWIDE
SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIEN ที่เลือกลงทุนกับบริษัทฯ นั้น แคตองการปนผล หรือมีกล
ยุทธใด หรือบริษัทฯ สามารถใชประโยชนใดจากผูถือหุนไดบาง
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : รายชื่อดังกลาวเปน Custodien ของผูถือหุน ซึ่งไมใชผูถือหุนที่แทจริง
ผูถือหุนรายยอย : จากรายงานประจําปหนา 52 ที่เขียนไววาอาจใหสิทธิพนักงานซื้อหุนในราคาที่ต่ํากวา
ราคาตลาดนั้น จะต่ํากวากี่ %
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีโครงการใหพนักงานซื้อหุนในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการทําใหผูถือหุนเสียเปรียบ
ผูถือหุนรายยอย : จากรายงานประจําปหนา 35 เรื่องของโซลาริส บริษัทฯ จะดําเนินการอยางไรตอไป
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : เนื่องจากในปที่แลวโซลาริสไป Focus ในธุรกิจทางดาน High Yield เปนสวน
ใหญ ซึ่งธุรกิจของ บลจ.ในประเทศไทย AUM ของอุตสาหกรรมประมาณ 95% จะอยูกับบลจ. ที่เปนธนาคาร
โซลาริสจึงพยายามหาจุดแข็งเพื่อมาแขงขัน โดยโซลาริสจะเปนบลจ.รายแรกๆ ดาน High Yield B/E โดยมี
ชวงหนึ่งที่บริษัทกําไรดีมากๆ แตตอนตนปมี Default ตั้งแต Nation Group, IFEX ฯลฯ ทําใหนักลงทุนขาด
ความเชื่อมั่นตอกองทุน ทําใหกองทุนที่มีอยู 2-3 หมื่นลานหายไป ลูกคาไมตอกองทุน บางกองจายไมได ซึ่ง
เปนผลใหธุรกิจของโซลาริสชะงักลง โดยปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการทางกฎหมายฟองรองเพื่อเอาเงิน
คืนใหแกผูถือหนวยลงทุน
นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทน ผูถือหุน : ดูจากรายงานผลการดําเนินงานตางกันเยอะมาก ที่บอกวาโซลาริส
อยูในขั้นตอนของกฏหมายเรียกรองคาชดเชย เชื่อวาผลการตัดสินชวงกลางปนี้ผลจะออกมาเปนบวก อยาก
ทราบวาที่คิดวาบวกมาจากอะไร รายละเอียดเปนอยางไร
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : มี 2 ภาพ คือ 1) โซลาริสเปนผูบริหารกองทุน และชวยบริหารกองทุนโดยไปลงทุน
ใน Bond ที่มีปญหา เมื่อฟองรองเสร็จโซลาริสก็ไมไดอะไรตองไปคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 2) โซลาริสลงทุน
ใน B/E ของ Nation Group และวุฒิศักดิ์ ซึ่งอยูระหวาการฟองรองเพื่อเอาเงินคืน โดยตอนนี้โซลาริสไดตั้งผล
ขาดทุนจากความเสียหายไว 100% แลว ดังนั้น ถาไดเงินกลับมาบางสวนก็ถือวาเปนผลบวก
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นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทน ผูถือหุน : ปนี้ซีมิโก มีแนวทางในการกอบกูสถานการณอยางไรเพื่อใหมีผล
กําไรมากขึ้น
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : บริษัทฯ จะพยายามอยางเต็มที่เพราะธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการทําบริษัท
หลักทรัพยผานทางเคที ซีมิโก และปนี้เคที ซีมิโก พยายามที่จะ Build up Team โดยการไดผูบริหารระดับสูง
จากบริษัทคูแขงมารวมงาน ซึ่งนาจะชวยเรื่องการสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น บริษัทจะตองสราง Product สราง
เทคโนโลยีเพื่อสรางกําไรใหมากยิ่งขึ้น และซีมิโกเองก็มีการพิจารณาเรื่องการลงทุนมากขึ้น บริษัทฯ จะ
พยายามสรางรายไดใหมากที่สุด อยางไรก็ตาม การแขงขันทุกวันนี้สูงมาก มีโบรกเกอรมากกวา 40 แหงที่
แขงขันกัน การที่ในกลุมของบริษัทมี Footprint ในกลุม CLMVT ซึ่งไดแก ลาว เขมร พมา และเวียดนาม ซึ่ง
เปนจุดขายของบริษัท ทําใหบริษัทมีความแตกตางจากอีก 40 โบรกเกอร ในปที่แลวหุนเวียดนามขึ้น 40-50%
และในปนี้ราวๆ 2 เดือนครึ่งก็ขึ้นไปอีก 20% ถึงแมวาสัปดาหที่ผานจะตกไป 10% แตก็ยังบวกอยู มีนักลงทุน
จํานวนมากยายไปลงทุนที่เวียดนาม ยกตัวอยางเชน หุน Bank ในเวียดนามบางตัวโต 30-100% ตอป ถา
ลงทุนในไทยการเติบโตเพียง 5% ตอปก็ถือวาดีแลว อยางไรก็ตาม บริษัทพยายามหาวิธีเพื่อใหลูกคามีกําไรที่
สูงขึ้น
นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทน ผูถือหุน : ไดเรียนถามทานประธานฯ วา สวนใหญผูถือหุนของซีมิโกเปนราย
ยอย และเมื่อ 2 ปกอนก็ไมสามารถประชุมได และทุกครั้งที่ประชุมไดก็จะมีผูถือหุนมาประชุมเพียงประมาณ
36% จึงขออยากใหดูเรื่องกําหนดวันประชุมที่ไมตองประชุมพรอมกับบริษัทอื่นๆ
ประธานฯ กลาวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา โดยรับจะนําไปแกไขและปรับปรุงเพื่อไมใหประชุมชนกันในวัน
สุดทาย
ภายหลังจากที่ไดมีการสอบถามและตอบขอสงสัยตางๆ เรียบรอยแลว ที่ประชุมรับทราบผลการ
ดําเนินงานในป 2560 ตามรายละเอียดที่รายงาน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
สําหรับวาระนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายให ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง, เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดในเอกสารที่ไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัยตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใชคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดวยคะแนนเสียงรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ดังนี้
ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนทั้งสิ้น
วาระที่ 5

จํานวนเสียง (เสียง)
474,530,119
0
0
0
474,530,119

คิดเปนรอยละ
100
0
0
0
100

พิจารณางดการตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ มีสํารองตามกฎหมายสูงกวารอยละ
10 ของทุนจดทะเบียนแลว
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ
10 ของทุนจดทะเบียน นั้น
ณ สิ้นป 2560 บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 108,383,352 บาท เทากับรอยละ 11.51 ซึ่งสูงกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางด
การตั้ง สํ ารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากบริษัท ฯ มีสํารองตามกฎหมายสูงกวา ร อยละ 10 ของทุน จด
ทะเบียนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัยตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใชคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัทฯ งดการตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ
มีสํารองตามกฎหมายสูงกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ดวยคะแนนเสียงรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
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ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนทั้งสิ้น
วาระที่ 6

จํานวนเสียง (เสียง)
474,530,119
0
0
0
474,530,119

คิดเปนรอยละ
100
0
0
0
100

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2560
สําหรับวาระนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายให นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, รองประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร, เปนผูเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกําไร และมีสภาพ
คลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป
2560 จากกําไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.05 บาท โดยเสนอใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน
ปนผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
สําหรับขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในป 2560 และป 2559 นั้น ผูถือหุนสามารถทราบ
รายละเอียดไดจากหนังสือเชิญประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนลวงหนาแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนสอบถามขอสงสัยตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใชคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 จากกําไรสะสมของบริษัทฯ ใน
อัตราหุนละ 0.05 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 15
มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงรอยละ 100
ของจํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนทั้งสิ้น
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จํานวนเสียง (เสียง)

คิดเปนรอยละ

474,546,319
0
0
0
474,546,319

100
0
0
0
100

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
เนื่องจากในวาระนี้ นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ (ประธานที่ประชุม), นายพินิจ พัวพันธ, นายปเตอร เอมิล รอม
ฮิลด และนายปเตอร จอหน เอ็มบลิน เปนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และถูกเสนอชื่อเพื่อกลับเขา
รั บ การเลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นี้ ดั ง นั้ น กรรมการที่ ถู ก เสนอชื่ อ จึ ง ได ข อออกจากที่ ป ระชุ ม ชั่ ว คราว จนกว า การ
ลงคะแนนเสียงจะเสร็จสิ้น
สําหรับวาระนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายให ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง เปนผูทําหนาที่เสนอในรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา
ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปของทุก ๆ ป กรรมการจํานวนหนึ่งในสามจะตองพนจากตําแหนงตามวาระ ในการประชุมสามัญผู
ถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน ไดแก
1. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ

- กรรมการมีอํานาจ
- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการลงทุน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นายพินิจ พัวพันธ

- กรรมการมีอํานาจ
- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน

3. นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด

4. นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน

-

กรรมการอิสระ

-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

-

กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนัก
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก กลุ ม ว า เป น แรงสนั บ สนุ น ที่ สํ า คั ญ ต อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
ความสําเร็จของบริษัทฯ และเพื่อใหผูถือหุนไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและ
พึงได
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ถือหุนไมต่ํากวารอยละ 3 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ไดในระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2561 แตไมมีผูใดเสนอชื่อเขารับการคัดเลือก
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คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระแลว เห็นวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทฯ ได จึงไดเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ทาน
ขางตนใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดและประวัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ซึ่งไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัด
ประชุมแลว พรอมกันนี้ ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ไดเชิญใหผูถือหุนรับชมประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อแตละ
ทานโดยสังเขปผานทางจอมอนิเตอร
ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อความโปรงใสและเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จึงขอเสนอใหการลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทีละคน ซึ่งบุคคลที่
ไดรับคะแนนเสียง 4 อันดับแรก จะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ และผูถือหุนทุกรายจะตองลงมติโดยใชบัตร
ลงคะแนนซึ่งเจาหนาที่ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียน
หลังจากนั้น ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัยตางๆ
นางเกสรี ชํานาญเดชากุล ซึ่งเปนผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเกิน 9 ป
ซึ่งในการนี้ ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล ไดแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารง
ตําแหนงเกิน 9 ป
ผูถือหุน : สอบถามถึงเวลาในการบริหารงานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่นๆ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : บริษัทหลายๆ แหงที่กรรมการซีมิโกเขาไปเปนกรรมการนั้นเปนบริษัทในกลุมซึ่ง
บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุน โดยกรรมการทุกทานจะมีสวนรวมในการบริหารงานในซีมิโกเปนอยางมาก พรอมทั้ง
ไดสละเวลาการทํางานใหกับซีมิโกมาโดยตลอด
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติม ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล ไดขอใหที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง เรียงลําดับตามจํานวนคะแนนเสียง ดังนี้
1. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ

-

กรรมการมีอํานาจ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
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474,546,319 เสียง

2. นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด

-

3. นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน

-

4. นายพินิจ พัวพันธ

-

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการมีอํานาจ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน

474,546,319 เสียง

474,546,319 เสียง

474,523,719 เสียง

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล เปน ดังนี้
1) นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

บัตรเสีย (เสียง)

474,546,319

0

0

0

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

บัตรเสีย (เสียง)

474,523,719

22,600

0

0

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

บัตรเสีย (เสียง)

474,546,319

0

0

0

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

บัตรเสีย (เสียง)

474,546,319

0

0

0

2) นายพินิจ พัวพันธ

3) นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด

4) นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน

หลังจากที่ประชุมลงมติเรียบรอยแลว ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ไดเชิญ นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ, นายพินิจ พัวพันธ,
นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด และ นายปเตอร จอหน เอ็มบลิน กลับเขามายังหองประชุม
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561
สําหรับวาระนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายให นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, รองประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร, เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561
ตามรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจาก
อุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น รวมถึ ง พิ จ ารณาจากการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ แล ว เห็ น สมควรกํ า หนด
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 รวมกัน เปนจํานวนไมเกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้




คาตอบแทนรายเดือน
- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปน 2 เทา ของกรรมการอื่น ๆ
- กรรมการอื่น ๆ จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนจํานวน 25,000 บาทตอเดือน
คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ



ประธาน
(บาท/ครั้ง)
20,000
30,000
20,000

กรรมการ (บาท/ครั้ง)
(เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)
15,000
25,000
15,000

โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ



คาตอบแทนอื่นๆ
ไมมี

ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนในปที่ผานมา
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2560 รวมกันเปนจํานวน
ไมเกิน 9,000,000 บาท ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และ
โบนัสกรรมการ โดยไมมีคาตอบแทนอื่น ซึ่งคาตอบแทนกรรมการที่จายจริงในป 2560 รวมทั้งสิ้นเทากับ
6,820,000 บาท
ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และโบนัสในฐานะกรรมการ
การจายคาตอบแทนจะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบไปดวยคะแนนเสียงไม
นอ ยกว า สองในสามของจํา นวนเสียงทั้ ง หมดของผู ถือ หุน ซึ่ง มาประชุม จึ ง ขอเสนอใหที่ป ระชุ มผู ถือ หุ น
พิจารณา
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หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัยตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใชคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ กํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการสํ า หรั บป 2561 รวมกั น เป น จํ า นวนไม เ กิ น
9,000,000 บาท ตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.9557 ซึ่งไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนี้
ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนทั้งสิ้น
วาระที่ 9

จํานวนเสียง (เสียง)
474,391,245
0
210,000
0
474,601,245

คิดเปนรอยละ
99.9557
0
0.0443
0
100

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2561
สําหรับวาระนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายให ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง, เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป
2561 ตามรายละเอียดดังนี้
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควรเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายชื่อตอไปนี้
1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา)
2. นางนิสากร ทรงมณี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา)
3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา)
4. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา)

14/19

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุก
รอบระยะเวลาบัญชี 5 ป ซึ่งผูสอบบัญชีรายเดิมเปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ มาตั้งแต ป 2556 – ป 2560 รวม 5 ป
จึงครบวาระที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว
ประวัติโดยสังเขปและผลงานที่ผานมาของสํานักงานผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีปรากฎอยูในเอกสารแนบ
ซึ่งไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแสดงประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี
ใหที่ประชุมทราบโดยผานทางจอมอนิเตอร
ผูสอบบัญชีขางตนมีประวัติการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดี และไมมีความสัมพันธหรือสวน
ไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมี
ความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมอีกดวย
หลังจากนั้น ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี
งบการเงิน ของบริษัทฯ ประจําป 2561 เปนเงินจํานวน 960,000 บาท โดยไมรวมคาบริการอื่น
ทั้งนี้ คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ป 2560 เปนเงินจํานวน 870,000 บาท จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัยตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใชคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุม มีม ติอนุมัติแตง ตั้ง ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีของบริ ษัท ฯ ประจําป 2561 และ
กําหนดคาสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.9952 ของจํานวนเสียงที่
เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนทั้งสิ้น
วาระที่ 10

จํานวนเสียง (เสียง)
474,578,645
22,600
0
0
474,601,245

คิดเปนรอยละ
99.9952
0.0048
0
0
100

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34
สําหรับวาระนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายให นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, รองประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร, เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
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นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34
ตามรายละเอียดดังนี้
การเสนอขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 ในครั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่
21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 34 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไข
เพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เปนดังนี้
ขอ 34 ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกลาว ใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของ
บริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถือหุน
ทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเอง
ก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการ
ประชุม ผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิด
จากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด
จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 36 ผูถือหุนตาม
วรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแก
บริษัท
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัยตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใชคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 ตามรายละเอียดที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงรอยละ 99.9534 ซึ่งไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจํานวนทั้งสิ้น
วาระที่ 11

จํานวนเสียง (เสียง)
474,379,945
0
221,300
0
474,601,245

คิดเปนรอยละ
99.9534
0
0.0466
0
100

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
หลังจากที่ประชุมไดประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแลว ที่ประชุมไมมีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอคิดเห็นและสอบถามขอสงสัยตางๆ เพิ่มเติม
นายโกศล คันธวร ผูถือหุน : สอบถามถึงจํานวนหุนที่ถือโดยนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา โดยดูจากแบบ 59-2
ตั้ ง แต วัน ที่ 2 มี น าคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 14 พฤศจิก ายน 2560 ซึ่ ง ถือ อยูจํ า นวน 10.6 ลา นหุน แต เมื่อ ดู ใ น
SETTRADE ณ ปจจุบัน นายชัยภัทรไมไดเปนผูถือหุนรายใหญแลว ไมทราบวาปจจุบันยังถือหุนอยูหรือไม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ปจจุบันยังถือหุนจํานวนดังกลาวอยู แตเมื่อถึงวัน Record Date จํานวนหุน
บางสวนไดถูกปดเปนชื่อของมารดาและนองสาวซึ่งเปนเจาของหุนที่แทจริง แตในการเปดเผยขอมูลการถือ
หุนในรายงานตามแบบ 59-2 นั้น เปนการเปดเผยโดยรวมผูเกี่ยวของดวย
นายกําจร อรุณวิไลรัตน ผูถือหุน : โซลาริสยังคงมีกองทุนภายใตการดูแลอยูอีกกี่กอง คิดเปนมูลคาประมาณ
เทาไหร และโซลาริสลงทุนในตั๋ว B/E ของวุฒิศักดิ์และ Nation เปนจํานวนเงินเทาไหร
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : คาดวานาจะเกือบหมดแลว ซึ่งปจจุบันผูบริหารสูงสุดของโซลาริสไดลาออกไป
แลว การบริหารงานในปจจุบันจะ Focus เรื่องการตามหนี้ สําหรับเงินลงทุนใน Nation นั้น มีจํานวน
ประมาณ 50 ลานบาท ซึ่ง Nation ไดมีการชําระหนี้คืนมาเรื่อยๆ โดย ณ ปจจุบันเหลือ 17 ลานบาท สวนวุฒิ
ศักดิ์นั้นลงทุนไปจํานวน 105 ลานบาท ตอนนี้ยังไมมีการชําระหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ก็ไดดําเนินการตามกฎหมายทั้ง
วุฒิศักดิ์และผูค้ําประกัน คือ EFORL
นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุน : สอบถามเรื่องการเพิ่มทุนของโซลาริส และการใชเงินที่ไดรับจากการ
เพิ่มทุน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ปจจุบันโซลาริสอยูระหวางการปรับโครงสราง การเพิ่มทุนดังกลาวเปนการเพิ่ม
ทุนเพื่อใหเปนไปตามเกณฑของ ก.ล.ต. ในการรักษาใบอนุญาตของโซลาริส ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ไดมี
การเจรจากับผูลงทุนกลุมใหมๆ เพื่อที่จะมาเปน Partner ในการชวยบริหารโซลาริสตอไป
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นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุน : จะมีการเปลี่ยนชื่อของโซลาริสหรือไม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : คาดวาจะมีการเปลี่ยนชื่ออยางแนนอน
นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุน : สวนที่ Default บางสวน บริษัทตองรับผิดชอบหรือไม
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : บริษัทไมตองรับผิดชอบเนื่องจากเปนการบริหารกองทุนซึ่งมีผูลงทุนนําเงินมาให
บริษัทบริหาร โซลาริสก็บริหารโดยนําเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ตางๆ ที่มี High Yield ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูง
แตบริษัทก็ไดแจงใหผูลงทุนเขาใจถึงความเสี่ยงกอนการลงทุนแลว
นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุน : บริษัทตองจายเงินใหลูกคาไปกอนหรือไม แลวไปตามหนี้มีประมาณ
เทาไหรคับ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ไมมีเงินที่บริษัทตองจายใหลูกคากอน แตในสวนที่เปนหนี้ของบริษัทฯ เอง
จํานวน 105 ลานบาท นั้น บริษัทฯ ไดตั้งสํารองไวแลว 100% ถาเรียกชําระหนี้คืนมาไดก็จะเปนผลบวกใหกับ
บริษัท
นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุน : สอบถามถึงการลงทุนใน Absolute Yoga และ Sentimental
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ทั้ง 2 บริษัทเปนธุรกิจที่กําลังเติบโต ซึ่งตองใชเงินลงทุนสูง โดยมีบริษัทใหญๆ
บางรายมีความสนใจที่จะรวมลงทุนหรือขอซื้อ ซึ่งบริษัทฯ ก็กําลังพิจารณาอยู อยาง Absolute Yoga ธุรกิจนี้
สามารถเติบโตไดอีกมาก สวน Sentimental ก็ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑน้ําหอม Skincare
โดยจําหนายผานทาง Network ตางๆ ไมวาจะเปน 7-11, Tesco Lotus, Robinson ปจจุบันมีผูลงทุนสนใจที่
จะมาลงทุน สําหรับ Absolute Yoga นั้นเจาของตองการ Network ในการขยายธุรกิจ ซึ่งตอนนี้มีสาขาที่
สิงคโปร 2 แหง และกําลังจะเปดอีกแหงที่ฮองกง และยังมีที่กําลังศึกษาอยูอีกคือที่อังกฤษ โดยบริษัทฯ จะ
ชวยไปสรางใหธุรกิจใหญขึ้นเพื่อสรางมูลคาใหเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปน Absolute Yoga หรือ Sentimental
ตอนนี้มีผูลงทุนรายใหญกําลังใหความสนใจในการเขาลงทุน บริษัทฯ ไมไดจะลงทุนในบริษัททั้ง 2 แหงนี้
ตลอดไป การดําเนินการในอนาคตก็คือการนําบริษัททั้ง 2 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือขายใหแก
ผูลงทุนที่สนใจตอไป
ผูถือหุน : สอบถามถึงมุมมองธุรกิจในป 2561
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการทําธุรกิจหลักทรัพยผาน KT ZMICO โดยการลงทุน
รวมกับธนาคารกรุงไทย ธุรกิจหลักทรัพยมีคูแขงประมาณ 40 ราย ซึ่งสวนใหญแขงขันกันดวยคาคอมมิชชั่น
สิ่งที่บริษัทกําลังทําก็คือ การกระจายไมใหธุรกิจอยูแตในประเทศไทย โดยบริษัทพยายามที่จะกระจายธุรกิจ
ไปยังกลุมประเทศ CLMVT เชน ที่ สปป.ลาว บริษัทมีสวนแบงตลาดอยูที่ 80%-90% แตปญหาที่ลาวคือ การ
ซื้อขายหุนที่ลาวยังมีไมมากนัก อยางไรก็ตาม ธุรกิจหลักทรัพยที่เวียดนามของบริษัทเติบโตขึ้นถึง 6 เทา และ
กําลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันบริษัทกําลัง Build up Team โดยมีผูบริหารระดับสูงจากบริษัทคูแขง
มารวมงานดวย ซึ่งจะทําใหบริษัทมี Product มากขึ้น มี Distribution ที่มากขึ้น และสําหรับซีมิโกเองนั้น
บริษัทฯ ก็กําลังมองหาโอกาสใหมๆ ในการที่จะเขาไปลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มชองทางในการหา
รายไดใหกับบริษทั ฯ ตอไป
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หลังจากที่ผูถือหุนไดซักถามขอสงสัยและเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งคณะกรรมการและผูบริหารไดตอบขอซักถามและอธิบาย
ชี้แจงในเรื่องตาง ๆ จนเปนที่พอใจแลว ประธานฯ ไดขอเปนตัวแทนของคณะกรรมการกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลา
มารวมประชุม และไดแจงตอที่ประชุมวา ความเห็น คําถาม และขอเสนอตาง ๆ นั้น ทางคณะกรรมการจะรับไวพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินการของบริษัทฯ และขอปดประชุม
ผูถือหุนมารวมประชุม (ทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจํานวน 180 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 479,601,245 หุน
คิดเปนรอยละ 36.6741 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ปดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ)
ประธานที่ประชุม
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