
 
 
 

หนงัสือเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพธุที ่29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งฟอรจ์นู 1A-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรงุเทพ ฟอรจ์นู  
เลขที ่1 อาคารฟอรจ์นูทาวน ์ถนนรชัดาภเิษก  
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร



แนวทางปฏบิตัตินส าหรบัผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
กรณีการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทหลักทรัพย์ 

ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเรียนแจ้งให้
ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ ่มเสี ่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสียงหรือมีอาการ
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่ง
หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ถือหุ้น มาที่ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ ตามที่อยู่ ดังนี้ 

 
ส านักเลขานุการบรษิัทและผูถ้ือหุ้นสัมพันธ์ 

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้

ที ่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื ่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
   หนา้ 
หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563 1-8 
เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563  
สิ่งที่สง่มาด้วย เอกสาร ประกอบวาระ  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 1 9-27 

2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE 2-4 และ 6 ตามแนบ 
3. ประวัติและประสบการณ์การท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อ

เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 5 28-30 

4. ประวัติและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีที่ได้รับการเสนอชือ่
ประจ าปี 2563 7 31-34 

 

 
 
 

เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุ 
สิ่งที่สง่มาด้วย เอกสาร   

5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุ้น 35 
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 36-38 
7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น 

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 39-40 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรอืหลกัฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผูถ้ือหุ้น 41-42 
9. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแนบ 
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนบ 
11. เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผูถ้ือหุ้น ตามแนบ 
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หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าป ี2563 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

   
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งจดัขึ้นเมือ่วันพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 
 2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับการเสนอชื่อประจ าปี 2563 
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุ้น 
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจง้ผลการนับคะแนน 
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรอืหลกัฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผูถ้ือหุ้น 
 9. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
 11. เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผูถ้ือหุ้น 
   
เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการเรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันพธุที ่29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรจ์นู 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรุงเทพ ฟอรจ์ูน 
ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
   
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึง
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง

เป็นฐานในการนับคะแนน 
  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นสมควร

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
  
วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ 
“งบการเงิน”) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  
 โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
  หน่วย: ล้านบาท 
 

รายการตามงบการเงนิรวม 
รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 2561 
สินทรัพยร์วม 4,277 4,754 
หนี้สินรวม 1,928 2,223 
ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 2,349 2,531 
รายได้รวม 1,295 1,469 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ (138) (23.7) 
ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้น – ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) (0.24) (0.04) 

 

  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุัติงบการเงินประจ าปี 2562 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้ว 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมตั ิ
 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
  
วาระที่ 4 อนุมัติการไม่จัดสรรผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินทุนส ารองต่าง ๆ 
ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 78,640,769 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ แต่เนื่องจากในปี 
2562 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 140,832,838 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน”) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการ
ด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

  
 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการป ี2558 ถงึป ี2562 
 รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2562 

(ปทีีเ่สนอ) 
2561 2560 2559 

 
2558 

1. ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปีตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

(140,832,838) (35,789,842) 
 

88,948,467 267,503,227 162,503,285 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 581,403,025 581,403,025 581,403,025 581,403,025 581,403,025 
3. อัตราเงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น 
(บาท: หุ้น) 

ไม่มีการจ่ายปันผล 0.06 0.06 0.13 0.13 

4. จ านวนเงินปันผลจา่ยทั้งสิ้น 
(บาท) 

ไม่มีการจ่ายปันผล 34,884,181.50 34,884,181.50 75,582,393.25 75,582,393.25 

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล
เทียบกับก าไรส าหรับปตีามงบ
การเงินเฉพาะกจิการ 

ไม่มีการจ่ายปันผล N/A (1) 41% 30% 49% 

 

 หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ 
  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการไม่จดัสรรผลการด าเนินงานปี 

2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงินปันผล 
 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมตั ิ
 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
  
วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี 
 2. นายหยาง หลิว กรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 3 ปี 
 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้

ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการในครั้งนี้ 
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 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติ
ของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่านาย
กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ จะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบตอ่เนื่องมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แล้ว อย่างไรก็ดี นาย
กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 อนุมัติการแต่งตัง้ (1) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (2) นายหยาง หลิว และ (3) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
 หมายเหตุ: การลงมติออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
  
วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ 

โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่
ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 เบีย้ประชมุ 2563 

(อตัราคงเดมิ) 
2562 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการที่ไม่ใชผู่้บรหิาร 

50,000 บาท/ครั้ง 
30,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

50,000 บาท/ครั้ง 
30,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
คณะกรรมการชดุยอ่ย 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร   
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะอืน่ ๆ 
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้า
ร่วมประชมุในคณะกรรมการฝา่ยจดัการ
ที่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจ
พิจารณาแต่งตั้งตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมในอนาคต 

  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

20,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/คน/ครั้ง 

20,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/คน/ครั้ง 

 

 หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
  
 โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับ

รอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย 

 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 

(จ่ายจริงจ านวน 2,000,000 บาท) 
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 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
 – ไม่มี – 
  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) เป็นจ านวนเงิน 
4,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ”) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่

งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
  
วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ 

  1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
  2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
  3) นางรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
  4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  
  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น

ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 
  ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

 2. อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท 
 3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการ

ลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท และแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย 

  1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
  2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
  3) นางรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
  4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  
 ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้ 
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 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าป ี2562 และ 2563 
  หน่วย: บาท 
 ล าดบั คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 2563 

(ปทีีเ่สนอ) 
2562 

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 250,000 250,000 
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน 700,000 590,000 
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 250,000 250,000 
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 730,000 650,000 
5. การน า IFRS 9 มาบังคับใช้ - 350,000 
6. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance 70,000 60,000 

รวม 2,000,000 2,150,000 
 

 ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees) 
  
 หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส าหรับกรณี
ที่เป็น Engagement Quality Control reviewer : “EQCR” ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และ
กรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้ส านักงาน
สอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 
-2566 (“transitional period”) เมื่อ  Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 
เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน 

  2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ชือ่ผูส้อบบญัช ี เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
เปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในงบ
การเงนิของบรษิทัฯ 

1. นางสาวรตันา จาละ 2555 – 2563 2560 – 2562 
2. นางสาวสมใจ คุณปสตุ 2555 – 2563 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
3. นางรชัดา ยงสวัสดิ์วาณชิย ์ 2555 – 2559 และ 2563 2555 – 2559 
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 2563 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 

 

  
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอ

เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) 
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4951 และ/หรือ (4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด และค่าตอบแทน
การสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันนี้เป็นผู้สอบบัญชี
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ของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 
 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิด
ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ Download 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ได้แก่ (1) พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (2) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันอั งคารที่ 28 
เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
   
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
  
 

 
  
 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์) 
 ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่ง

ค าถ าม เพื่ อ สอบถ ามข้อ มู ล ใน แต่ ล ะวาระห รือ ข้ อมู ลอื่ น  ๆ  ขอ งบริษั ทฯ  เป็ นก ารล่ วงหน้ าผ่ าน  E-mail address: 
companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 โดยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับได้ 

 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่รับรองส าหรับผู้ติดตามไว้แยกต่างหาก
จากสถานที่ประชุมในระหว่างการรอคอย 

   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ หรือ นางศิริภา เลาหะวรุตม์ชัย หรือ 
 นางสาวบุญบารมี ธัญญศิริ 
 ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 โทรศัพท์ 02 658 9104 และ 02 658 9124-25  โทรสาร 02 658 9110 
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าป ี2562 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

สถานทีป่ระชมุ ห้องแพลทินัม ฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอรจ์ูน 
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรชัดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เริ่มการประชุม 

นายช ั ช ว า ลย ์  เ จ ี ย ร วนนท ์  ป ร ะธ า นกรรมกา ร บร ิ ษ ั ท ฯ  ท  า หน ้ า ท ี ่ เ ป ็ น ป ร ะธ า น ในท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม  
(“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ทราบถึงจ านวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 1,717 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที ่มาประชุมด้วยตนเองจ านวน 14 ราย  
และผู้รับมอบฉันทะจ านวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 395,483,694 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 68.02230 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม 

นางสาวกนกพร ข าสอางค์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่
ปรึกษาของบริษัทฯ ทีร่่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  
2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ  
3. นายช่วงชัย  นะวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ 
5. นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ 
6. พลต ารวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั ้งสิ ้นจ  านวน 9 ท่าน เข้าร ่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการ 
ที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 89 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวสุพิน สุระวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ก ากับตรวจสอบกิจการ 
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
3. นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า 
4. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
5. นางสาวพันธุภรณ์ มหังสา ผู้อ านวยการฝ่ายส านักกรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

1. นางสาวรัตนา จาละ 

2. นางสาวณัฐณิชา  อร่ามเธียรธ ารง 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 

1. นางสาววนิดา  ฐานีพานิชสกุล ที่ปรึกษา 

2. นางสาวฐิตาภา  ฤทัยสวัสดิ์ ทนายความ (ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน) 

เลขานุการบริษัทฯ  
1. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เลขานุการบริษัทฯ 

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 

จากน ั ้ น  พ ิธ ีกร ได ้ รายงานให ้ ท ี ่ ปร ะช ุ มฯ  ทราบถ ึ ง รายช ื ่ อผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ น ใหญ ่  10 อ ันด ับ แรกของบร ิษ ัทฯ  
โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ ์2562 ดังต่อไปนี้  

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

1. FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED 170,269,978 29.29 

2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 129,580,453 22.29 

3. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 21,755,782 3.74 

5. นางสุพร วัธนเวคิน 15,671,944 2.70 

6. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65 

7. นายไพทูรย์ มานะศิลป ์ 7,300,021 1.26 

8 นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 6,830,000 1.17 

9. นายจ าเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95 

10. นางเกศรา มานะศิลป ์ 4,875,034 0.84 

 ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 136,817,992 23.52 

 รวม 581,403,025 100.00 
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ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้ 

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนท าการลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น  และเมื่อประธานฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ถืออยู่และหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

4. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 

6. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่
ก าหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน 

7. บัตรเสีย คือ การท าเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน ลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งประเภท หรือไม่ลงชื่อก ากับการแก้ไขออก
เสียงลงคะแนน 

 การแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง มิฉะน้ันจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกน ามา
รวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง 

8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 วาระที่ต้องผ่านมตอินุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 
4, 5 และ 7 

- วิธีการค านวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียง
ตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการค านวนจะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 

- วิธีการค านวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) 
ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 6 นั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย โดยฐานการค านวนจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

9. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่าน
ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว เพื่อน าไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ
บาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 
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10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุม ไม่ว่าจะก่อนการประชุมจะสิ้นสุดหรือเมื่อการประชุม
สิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงลงคะแนนเสียงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก  

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 และมอบหมายให้นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้  

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ (Logo) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของ 
บริษัทฯ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

2. ท ี ่ประช ุมคณะกรรมการบร ิษ ัท ม ีมต ิอน ุม ัต ิ ให ้บร ิษ ัทฯ ใช ้ส ิทธ ิ เจรจาและด  าเน ินการขายห ุ ้นส ่วนที ่ เหล ือ 
ในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด ("SBITO") ทั้งหมดจ านวน 1,645,554 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 118 ล้านบาท โดยคู่สัญญาจะต้องบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อเงินลงทุน ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับช าระค่าหุ้นในเวลาเดียวกัน 

3. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ "Finansia HERO" ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัย
ที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ และ KIWOOM Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี ณ 
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. เมื ่อวันที ่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัท ฟิทช์ เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด คงอันดับความน่ าเชื ่อถือหรือเครดิต
ภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัทฯ ที่ระดับ “BBB+ (tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “มี
เสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน ประกาศคงอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นท่ี “F2(tha)” 

5. เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2019” ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่
ของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ และบริษัทจดทะเบียนชั้นน ากว่า 40 บริษัท ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท 
เอราวัณ กรุงเทพฯ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ
ที่ 1 ซึ่งไดจ้ัดส่งให้แกผู่้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้
บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ทุกประการ 

CEO ไดส้อบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าใน
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจ านวน 4 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 16,646 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 42 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 395,500,340 หุ้น 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 395,500,340 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 
2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย CEO ได้
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ 

ในปี 2561 สภาวะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีความผันผวนค่อนข้างสูง ต่าง
จากปี 2560 ที่สภาวะตลาดค่อนข้างดี โดยในปีนี้มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯรวมทั้งสัดส่วนของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 ในเดือนมกราคม 2561 เป็นร้อยละ 38 ในเดือนธันวาคม 2561 อันเป็นผลมาจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ (Algorithmic Trading หรือ Robot Trade) ในขณะ
ที่สัดส่วนนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 37 ในเดือนธันวาคมปี 2561 จากร้อยละ 
44 ในเดือนมกราคมปี 2561 ท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสัดส่วนทีล่ดลงดังกล่าว ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศ ยังคงที่ที่ร้อยละ 25 

จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนจากต่างประเทศ อาจมีผลต่อสัดส่วนการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคล และอาจ
ส่งผลต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากสัดส่วนของนักลงทุนรายบุคคล บริษัทฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อ
ลดการพึ่งพารายได้หลักจากนักลงทุนรายบุคคล และเริ่มศึกษาธุรกิจอื่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

ปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.00 อยู่ในอันดับที่ 9 ในขณะทีส่่วนแบ่งการตลาด
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7.50 อยู่ในอันดับที่ 3 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ 

ผลกระทบจากความซบเซาของตลาดที่มีผลกระทบตอ่บรษิัทฯ จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
ลดลงจาก 121,858 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2561 เหลือ 53,349 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2561 การลดลงดังกล่าวแสดงให้
เห็นชัดถึงการชะลอการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลเมื่อเจอกับปริมาณการซื้อขายจากต่างประเทศ รวมทั้งการลดลงของมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งลดลง
อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเปรียบเทียบรายได้ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้มีจ านวน 111.24 ล้านบาท กับเดือน
ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้มีจ านวน 45.74 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์มีผลการด าเนินงานที่ค่อนข้างดีในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้
รวมจ านวน 72,463,790 บาท โดย DW และ Block Trade ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจากสภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน 
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ดังนั้น ในสภาวะตลาดทีซ่บเซานี ้บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการลดต้นทุน โดยที่ผ่านมาได้มีการลดจ านวนบุคลากร Front 
Office จนกระทั่งมีจ านวน 468 คนในเดือนธันวาคม 2561 และลดจ านวนสาขาลงเหลือ 31 สาขาในปัจจุบัน รวมทั้งความพยายามรวม
สาขาเพื่อลดต้นทุนและปรับลดพนักงาน Back Office ลงด้วย โดยคาดว่าในอีก 2 เดือน จะเหลือ 27 สาขา อย่างไรก็ตาม การที่จะ
พัฒนาธุรกิจด้านอื่นให้ดี บริษัทฯ จะต้องมีทีม Research ที่ดี และมีทีมการตลาดที่รองรับจ านวนของลูกค้าอย่างเพียงพอ อีกทั้งการมี
ทีมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีบ่ริษัทฯ จ าเป็นต้องปรับปรุงและส่งเสริมตลอดเวลา รวมถึงบุคลากร
ด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีการเพิ่มจ านวนบุคลากรดังกล่าวเพื่อรองรับ
ธุรกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น และจะด าเนินต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ถือโอกาสปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจในระหว่างที ่สภาวะตลาดซบเซา โดยลงทุนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างฐานธุรกิจที่มีความมั่นคงกว่าเดิมเพื่อพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้น
ด้าน (1) การซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (2) ธุรกิจวานิชธนกิจ (3) การเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าสถาบัน (4) ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ ์และ (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลูกค้า 

ในการลงทุนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์นั้น บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากับ 
Kiwoom Securities เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO อีกทั้งยังมีการลงทุนเพื่อจ้างบุคลากรต่าง 
ๆ เช่น บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลและพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว บุคลากรฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายที่มีความรู้ความสามารถในการท า
การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็น Call Center เพื่อคอยอ านวยความสะดวกในการเปิดบัญชี ซึ่งบริษัทฯ อยู่
ในระหว่างผลักดันระบบการเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ภายใน 10 นาที 

ในด ้านการพัฒนาธุรก ิจด ้านวานิชธนกิจ ซ ึ ่ง เป ็นธ ุรกิจที ่ เป ็นจ ุดเด ่นของบริ ษ ัทฯ เน ื ่องจากบร ิษ ัทฯ  
มีห ุ ้นท ี ่จ ัดจ  าหน่ายต ่อประชาชนทั ่วไปเป ็นคร ั ้งแรก ( IPO) ซ ึ ่ง เป็นที ่ต ้องการของนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี ้  บร ิษ ัทฯ  
มีแผนการเพิ่มสัดส่วนการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันโดยได้พัฒนาการให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของ
นักลงทุนสถาบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา ซึ่งมีชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (“FSSIA”) เพื่อด าเนินการจัดท าบทวิเคราะห์แก่นักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ ยังได้จัดงาน Investment Conference ไปเมื่อ
เดือนมกราคม 2562 ตามที่ได้รายงานแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนท่ีบริษัทฯ คาดหวังว่าจะท ารายได้ค่านายหน้าจากนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 

ในด้านการพัฒนาธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management) นั ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ก าลัง
ด าเนินการสร้างทีมปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบด าเนินการ และยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล (Private Fund) โดยบริษัทฯ มีฐานลูกค้ารายบุคคลค่อนข้างมากจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงมองเห็นช่องทางใน
การต่อยอดการให้บริการลูกค้ารายบุคคลเหล่านี้จากการให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ลงทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าธุรกิจนี้จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างเป็นนัยส าคัญในอนาคตอันใกลน้ี ้

ฉะนั ้น เม ื ่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2561 จากงบการเง ินรวมของบริษ ัทฯ จะเห ็นว่าบริษ ัทฯ  
มีรายได้รวมทัง้สิ้น 1,463.3 ล้านบาท ขาดทุนเป็นจ านวน 23.7 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า
รายบุคคลจ านวน 987.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เหลือส่วนที่เป็นก าไรสุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
จากลูกค้ารายบุคคล จ านวน 64 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการจากธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (E-
Business) นั้นขาดทุนจ านวน 97.5 ล้านบาท อันเป็นผลจากการใช้เงินลงทุนเพื่อด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมบุคลากรที่มา
ดูแลแพลตฟอร์ม ค่าสิทธกิารใช้ระบบ การจัดการอบรมให้ความรู้เรือ่งวิธีการใชง้านโดยได้เชา่พืน้ที่ภายในอาคารเอม็ บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อ
จัดท าเป็นศูนย์อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าและนักลงทุนที่สนใจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งการท าการตลาดออนไลน์ ด้วย
ต้นทุนดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนในส่วนรายไดสุ้ทธิค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคลจ านวน 33.6 ล้านบาท 
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ด้านรายได้จากฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันนั้น บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าสถาบันในต่างประเทศเป็นจ านวน 89.9 
ล้านบาท แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ท าให้มีผลก าไรสุทธิจ านวน 21 ล้านบาท ส่วนรายได้จากลูกค้าสถาบันในประเทศมีจ านวน 
43.7 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหลือก าไรสุทธิ 1.5 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเริ่มต้นวางรากฐานทาง
ธุรกิจของ FSSIA จึงท าให้มีต้นทุนจ านวนมาก และขาดทุนสุทธิจ านวน 43.2 ล้านบาท ท าให้ผลรวมของกลุ่มลูกค้าสถาบันมีผลขาดทุน
สุทธิจ านวนทั้งสิ้น 20.7 ล้าน จากสัดส่วนรายได้ของลูกค้าสถาบัน แต่บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศจะ
เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญในอนาคตอันใกล้นี ้

  ด้านธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจวานิชธนกิจมีก าไรสุทธิ 31.8 ล้านบาท ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสาร
อนุพันธ์มกี าไรสุทธิ 32.2 ล้านบาท ก าไรสุทธิจากการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท (Proprietary Trading) จ านวน 20.1 ล้านบาท 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ามีผลขาดทุนสุทธิ 3.8 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ในระหว่างเริ่มด าเนินการ ส าหรับธุรกิจ Block Trade 
และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 1.9 ล้านบาท รวมก าไรสุทธิจากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทเท่ากับ 
78.3 ล้านบาท  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2557 โดยนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
กรรมการผู้อ านวยการ ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุ
เป็นสมาชิก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผลการประเมินในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นจากสถาบันไทยพัฒน์
ของบริษัทฯ ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified 

CEO ไดส้อบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมี
การตอบค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

นายก าจร อรณุวไิลรตัน ์
ผูถ้อืหุน้ 

เพราะเหตุใดผลประกอบการของบริษัทฯ จึง ไม่มีก าไร เมื ่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่สูงกว่าบางบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา ในขณะที่
บริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต ่ากว่ากลับมีก าไร 

CEO เนื่องจากแต่ละบริษัทมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยบางบริษัทอาจไม่ได้เน้นการด าเนิน
ธุรกิจด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงท าให้มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่น้อยกว่าบริษัทฯ แต่เนื่องจากมีฐานเงินทุนมาก 
และไปเน้นด้านธุรกรรมอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือ การค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชี
บริษัท เป็นต้น และคาดว่าก าไรที่กล่าวถึงนั้นมาจากรายได้จากการท าธุรกิจอื่น ๆ เหล่านี้ 

นายฉตัรชยั งามวภิาส 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

1) อยากทราบว่าการที่บริษัทฯ พยายามขยายการประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การ
ขยายฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน ธุรกิจออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ลงทุนลูกค้านั้น บริษัทฯ มีจุดเด่นหรือจุดแข็งอะไรบ้างเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัท
หลักทรัพย์อื่นได้ ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ก็พยายามมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้านเหล่านี้
เช่นกัน นอกเหนือจากธุรกิจการให้บรกิารซื้อขายหลักทรพัย์ออนไลน์ ที่บริษัทฯ ท าได้ค่อนข้างดี 

2) ต้นทุนของธุรกิจการให้บร ิการซื ้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์จ านวนกว่า 100 ล้านบาท  
จะเป็นต้นทุนท่ีต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปหรือไม่ เพราะคาดว่าบริษัทฯ จะต้องมีต้นทุนในการพัฒนา
ซอทต์แวร์ต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินค่อนข้างสูง 

3) จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการน าเสนอหรือเผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นต่อผู้ค้า บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการท าธุรกิจอย่างไรบ้าง 



  

 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562   หน้า 8 จาก 19 
วันท่ี 25 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

CEO 1) คู่แข่งของบริษัทฯ ปัจจุบันมีทั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และบริษัท
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้เปรียบในเรื่องของ
เครือข่ายและเงินทุน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มี
บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน ท าให้มีข้อได้เปรียบเรื่องความคล่องตัว โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เจาะ
ตลาดธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เนื่องจากพบว่าใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภท 
Out of the Money ก าลังเป็นที่ต้องการในตลาด แต่ยังไม่มีบริษัทใดออกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ 
เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นประเภท In the Money ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลตอบแทนดีมาก อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ก าลังมองหาช่องทางเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ด้านฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันนั้น บริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรกับ BNP Paribas Asia 
Securities ที่ฮ่องกง ซึ่งจะช่วยในการจัดท าบทวิเคราะห์และส่งค าสั่งซื้อขายเข้ามา ด้วยเหตุนี้ 
จึงไม่คิดว่าบริษัทฯ มีข้อเสียเปรียบใด ๆ เพราะเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่ค่อนข้างแข็งแรง และใน
อนาคตก็อาจจะมีพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศอื่นที่จะเข้ามาเสริมด้านฝ่ายค้าหลักทรัพย์
สถาบัน 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้านั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการด าเนิน
ธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจนี้ในต่างประเทศ เพื่อน าเสนอวิธีการด าเนินธุรกรรมที่แตกต่างจาก
ที่มีอยู่ในขณะนี ้

2) ต้นทุนของธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านระบบ Finansia HERO นั้น 
ยอมรับว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง โดยบางส่วนเป็นต้นทุนที่จ่ายครั้งเดียว และบางส่วนเป็น
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นซ ้า (Recurring Cost) เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ค่าเสื่อมของระบบ ค่าใช้
สิทธิ ค่าใช้จ่ายในการท าการตลาด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่มด าเนินการ จึง
จ าเป็นที ่จะต้องด าเนินการบุกตลาดและยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ แต่บริษัทฯ มี
เป้าหมายที่จะเพิ ่มรายได้จากธุรกรรมนี้ ให้มากขึ ้นเรื ่อย ๆ และขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ใช้
งบประมาณส่วนต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลงทุนในการด าเนินการที่
จ าเป็นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกิจทางด้านออนไลน์  

3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแก่ทุกหน่วยงานที่มีการ
จัดซื้อ หรือมีการติดต่อผู้ค้าต่างๆ และจัดให้มีโครงสร้างการจัดการจัดซื้อให้มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบและการแข่งขันกันของผู้ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีกรณีการทุจริตคอรัปชั่นต่าง ๆ  

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม CEO 
จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 142,502 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 44 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น  

หมายเหตุ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 
ก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่
จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 



  

 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562   หน้า 9 จาก 19 
วันท่ี 25 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากส านักงาน อีวาย จ ากัด และ
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 หน้าที่ 34 ถึง 84 ซึ่งได้จัดส่งให้แกผู่้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาได้ดังนี้ 
หนว่ย: ลา้นบาท 

รายการตามงบการเงนิรวม 
รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ีสิน้สดุ  

ณ วนัที ่31ธนัวาคม 
2561 2560 

สินทรัพย์รวม 4,754 5,953 
หนี้สินรวม 2,223 3,357 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,531 2,596 
รายได้รวม 1,463 1,655 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ – ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (23.7) 177 
ก าไร ( ขาดทุน)ต่อหุ้น – ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ (บาท/ หุ้น) 

(0.04) 0.30 

CEO ไดส้อบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมี
การตอบค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระส าคัญดังนี ้

นายสวง กติตสิริพินัธุ ์
ผูถ้อืหุน้ 

1) ขอให้อธิบายสาเหตุที่เงินลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561 ลดลงจาก 973 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 
820 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 34 ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากข้อ 10.1 จะเห็นว่า
จ านวนเงินลงทุนในตราสารทุนลดลงจาก 969 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 440 ล้านบาทในปี 2561 จึง
อยากทราบว่าส่วนต่างที่ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากธุรกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินการแล้วขาดทุน หรือ
เป็นการลดลงตามมูลค่าตลาดของหุ้นที่บรษิัทฯ ถืออยู่ 
2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ซึ่งลดลงจาก 225 ล้านบาท เหลือ 119 ล้านบาท 
ตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 34 อยากทราบว่าในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้าง  
3) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 36 นั้น ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงใช่หรือไม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ านวน 414 ล้าน ที่ระบุว่าตามหมายเหตุ 28.2 นั้น 
เหตุใดในหมายเหตุดังกล่าวจึงไม่มีค าอธิบายทีช่ัดเจน 

ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10. เงินลงทุน ประกอบด้วยเงินลงทุน 3 ส่วน ได้แก่ 
- เงินลงทุนเพื่อค้า ซึ่งประกอบด้วย (1) เงินลงทุนในการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท (2) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ (3) Block Trade ซึ่งโดยลักษณะเป็นการซื้อมาขายไป ซึ่ง
ถ้าพิจารณาผลประกอบการแบบแยกประเภทธุรกิจตามที่ได้น าเสนอในตอนต้นจะพบว่าส่วนนี้
เป็นส่วนที่ท าก าไร 

- ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนด เป็นตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ถือไว้ในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนของบริษัท 

- เง ินลงท ุนท ั ่ว ไป ค ือเง ินลงท ุนท ั ่ว ไปท ี ่ ไม ่ ได ้จดทะเบ ียนในตลาดหล ักทร ัพย ์  เช ่น  
การถือหุ้นอื่น ๆ  

กล่าวโดยสรุปคือ ส่วนที ่ลดลงอย่างเห ็นได้ช ัด  มาจากการลดลงของเงินลงทุนเพื ่อค้า  
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นางรตันา จาละ 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ซึ่งสัมพันธ์กับจ านวนธุรกรรมการลงทุนในการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ และ Block Trade  

2) สาเหตุทีเ่งินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ในปี 2561 ลดลง เนื่องจากการที่ขายเงิน
ลงทุนใน SBITO ตามที่ CEO ได้ชี้แจงไปแล้วในตอนต้น ซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินให้พิจารณา
จากข้อ 10 หน้า 56 ซึ่งการขายเงินลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยส่วนแรกเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 
ปี 2560 และส่วนที่สองเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2561 โดยเงินลงทุนจ านวน 119 ล้านบาทเป็นเงิน
ลงทุนใน SBI Royal Securities Public Company ที่กัมพูชาที่ยังคงมีอยู่ 
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ปรากฏดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร และ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นต้นทุนคงที่ อีกส่วน คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ถือ
เป็นต้นทุนการด าเนินงานเพื ่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ ่งโดยหลักเป็นค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการลงทุน ใน
แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม
ดังกล่าว และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนอื่น ๆ รวมทั้งค่าเสื่อม (Depreciation) ที่เพิ่มขึ้นด้วย 
การเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากรายการบางรายการไม่ได้อยู่ในขอบข่าย
ข้อบังคับที ่ต้องเปิดเผย เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ ่งโดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก โดยท่ัวไปแล้วจึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด แต่โดยหลักแล้ว
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ี มักจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในส่วนของ Back Office ทั้งหมด  

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงเสนอ
ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี ้โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระ
นีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 44 ราย รวมจ านวนหุ้น
ได้ 395,642,842 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 395,511,842 99.96689 
ไม่เห็นด้วย 131,000 0.03311 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตักิารไมจ่ดัสรรผลการด าเนนิงานป ี2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล
จากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 
ก าหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 35,789,842 บาท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 หน้าที่ 34 ถึง 84 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการ
ด าเนินงานปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักเงินทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอดีต จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 
บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 
20 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ 

อนึ ่ง การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที ่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ  ทั ้งนี ้ เมื ่อเปรียบเทียบกับอัตรา 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการป ี2557 ถงึป ี2561 

รายละเอยีด 
การจา่ยเงนิปนัผล 

ป ี2561 
(ปทีีเ่สนอ) 

ป ี2560 ป ี2559 ป ี2558 ป ี2557 

1. ก าไร (ขาดทุน)
ประจ าปตีามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (บาท) 

(35,789,842) 88,948,467 267,503,227 162,503,285 243,679,648 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 581,403,025 581,403,025 581,403,025 581,403,025 550,055,032 
3. อัตราเงินปันผลจา่ย
ต่อหุ้น (บาท: หุ้น) 0.06 0.06 0.13 0.13 0.17 

4. จ านวนเงินปันผลจา่ย
ทั้งสิ้น (บาท) 34,884,181.50 34,884,181.50 75,582,393 75,582,393 93,509,355 

5. อัตราส่วนการจ่ายเงิน
ปันผลเทียบกับก าไร
ส าหรับปตีามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

N/A(1) 41% 30% 49% 40% 

หมายเหตุ : (1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรของบริษัทฯ 

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และก าหนดการ
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

CEO ไดส้อบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 
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จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าใน
วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวม
จ านวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรผลการด าเนินงานปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น35,789,842 บาท แต่เนื่องจาก 
บริษัทฯ ยังคงมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการด าเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
เงนิปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 
2562ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 395,642,842 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 
ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ราย 
ดังนี ้

(1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ และ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 16 ปี  
 ประธานกรรมการบริษัท  

(2) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ และ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 9 ปี 
 รองประธานกรรมการบริษัท  

(3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ และ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 10 ปี 
 กรรมการผู้อ านวยการ  

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
จ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่ง
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กรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้ง  (1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  (2) นายวราห์ สุจริตกุล (3) นางพรพริ ้ง  
สุขสันติสุวรรณ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  

จากนั ้น พิธ ีกรได ้ขอให ้ท ี ่ประช ุมฯ ลงมติในวาระนี ้  ด ้วยมติแต ่งต ั ้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติ  
ในวาระน ี ้จะต ้องได ้ร ับการอนุม ัต ิด ้วยคะแนนเส ียงข้างมากของผู ้ถ ือหุ ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่น ับ  
ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ ไดพ้ิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ (2) นายวราห์ สุจริตกุล และ 
(3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 395,642,842 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 44 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น 

2) นายวราห์ สุจริตกุล  ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 395,642,842 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

หมายเหตุ :ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 44 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น 
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3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 395,628,833 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 14,009 - 
บัตรเสีย - - 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 44 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดเป็น
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาด
ธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
อัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่ง ดังนี้ 

เบีย้ประชมุ ประจ าป ี2562 ประจ าป ี2561 
คณะกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการบริษัท 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ 

50,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม) 
30,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม) 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดมิ) 

50,000 บาท/ ครั้ง 
30,000 บาท/ ครั้ง 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
40,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม) 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดมิ) 

 
40,000 บาท/ ครั้ง 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
40,000 บาท/ ครั้ง 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คณะกรรมการความมัน่คงปลอดภยั
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประธานกรรมการความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

40,000 บาท/ ครั้ง  
 

 
 

ไม่ม ี
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เบีย้ประชมุ ประจ าป ี2562 ประจ าป ี2561 
กรรมการความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 
 

ไม่ม ี
 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี
การแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมใน
อนาคต 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
 
 

 
40,000 บาท/ ครั้ง 

20,000 บาท/ คน/ ครั้ง 

 
 
 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คณะอื่นๆ 
ค่าเบีย้ประชมุทีจ่า่ยใหก้รรมการที่เข้า
ร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่าย
จ ั ด ก า ร ท ี ่ แ ต ่ ง ต ั ้ ง โ ด ย คณ ะ
กรรมการบริหาร หรือคณะอื ่นที่
คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณา
แตง่ตัง้ตามความจ าเปน็และเหมาะสม
ในอนาคต 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
 
 
 
 

 
 

20,000 บาท/ ครั้ง 
10,000 บาท/ คน/ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

โบน ัสกรรมการ  เพ ื ่ อตอบแทนผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง านของคณะกรรมการบร ิ ษ ั ท  และคณะกรรมการ  
ชุดย่อยของบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาแบ่งจ่าย 

 

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  
-ไม่ม-ี 

CEO ไดส้อบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม  

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจ านวน 2 ราย รวมจ านวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 42 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 391,887,228 หุ้น 

 

ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
จ านวนไม่เกิน 10 ล้านบาท จ านวนไม่เกิน 10 ล้านบาท 

(จ่ายจรงิจ านวน 2 ล้าน) 
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มติที่ประชุม  ที ่ประช ุมฯ ได ้พ ิจารณาแล ้ว จ ึงม ีมต ิอน ุม ัต ิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบร ิษ ัทและกรรมการ  
ชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 391,887,228 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562  

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับบริษัทฯ 
ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก ่

(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ  

(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 

(3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างตน้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
เป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 โดยมี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย  

ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้ 

(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ  

(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 

(3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 
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ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าป ี2562 และ ป ี2561 
หนว่ย : บาท 

ล าดบั คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี ป ี2562 (ปทีีเ่สนอ) ป ี2561 
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 250,000  225,000  
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน 590,000 480,000  
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 250,000 225,000  
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 650,000 570,000  
5. การน า IFRS 9 มาบังคับใช้ 350,000 - 
6. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance 60,000 60,000  

รวม 2,150,000 1,560,000 
ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services) 

หมายเหตุ 

1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัท
จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชือ่ผูส้อบบญัช ี เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ (ป)ี 

เปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั
ฯ (ป)ี 

1. นางสาวรัตนา จาละ 2555 – 2561 2560-2561 
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 2555 – 2561 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
3. นางนงลักษณ์ พุ่มนอ้ย 2559 - 2561 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมี
การตอบค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

นายฉตัรชยั งามวภิาศ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

1) การน า IFRS 9 มาปรับใช้ ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ น่าจะเตรียมพร้อมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาบ้างแล้ว จึงขอ
สอบถามว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และในฐานะผู้ลงทุน อยากทราบว่า
การใช้ IFRS 9 จะมีผลกระทบต่องบการเงิน หรือผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง  
2) งบการเงินปีนี้จะเริ่มมีการน า IFRS 9 มาปรับใช้ก่อน (Early Adoption) ส าหรับงบการเงินของ
บริษัทฯ หรือไม่ 

ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 1) ในการเตรียมความพร้อม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีคณะท างานใน
การจัดท า IFRS 9 เพื่อพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินในแต่ละรายการ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหารือในภาพรวมส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ว่า 
การปรับใช้ IFRS 9 มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินการตามรูปแบบ
ใหม่แล้ว และอยู่ในระหว่างรอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณา ส าหรับธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ในส่วนสินทรัพย์
ทางการเงินจะใช้วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดย ให้สะท้อนราคาตลาดที ่เป็นธรรม  
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(Mark to Market) ซึ่งรายการที่ได้รับผลกระทบคือเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ค านวณโดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value) อยู่แล้ว ในส่วนนี้จึงไม่มีผลกระทบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายการที่ได้ 
รับผลกระทบจริง ๆ คือ ส่วนของบัญชี Margin ของลูกค้า ซึ่งจะเกิดผลกระทบเมื่อลูกหนี้ผิดนัด แต่
ที่ผ่านมายังไม่มีกรณีลูกหนี้ผิดนัดที่เป็นสาระส าคัญ เพราะฉะน้ันจึงสรุปประมาณการขั้นต้นได้ว่ายัง
ไม่น่ามีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

 
 

นางสาวรตันา จาละ 
ผูส้อบบญัช ี

2) ยังไม่ไดน้ ามาปรับใช้ เพราะหลัก ๆ กระทบแค่ลูกหนี้ Margin เป็นหลัก และ สินทรัพย์ทางการเงิน
อื่น ๆ บริษัทฯ ได้ใช้มูลค่ายุติธรรมอยู่แล้ว  
ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่ค่อยเห็นการน า IFRS 9 มาปรับใช้ก่อนในปีนี้ โดยจากข้อมูลเท่าที่หารือได้
ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ในเดือนมกราคมปี 2563 

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ใน
วาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวม
จ านวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 395,642,842 100.00000 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 



  

 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562   หน้า 19 จาก 19 
วันท่ี 25 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและ
ซักถามค าถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เวลา 16.00 น. 

 
 
 

 
 

ลงชื่อ  
 
 

ประธานในท่ีประชุม 

 (นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์)  
 ประธานกรรมการบริษัท  

 
 
 

ลงชื่อ  
 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ  
 (เลขานุการบริษัทฯ)  
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ประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่เลือกตัง้เปน็กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 
  

นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ ์
อายุ 53 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
•   กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
•   กรรมการผู้อ านวยการ 

 
การศกึษา 
•   ปริญญาโท - MBA General Administration Pittsburg State 
University, USA 
 
การอบรม 
•   ประกาศนียบตัร DAP รุ่นที่ 16/2547 
•   ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 3/2558 
•   ประกาศนียบตัร หลักสตูรผู้บรหิารระดับสงู รุ่นที ่9  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณ ์
•   กรรมการผู้จดัการ บมจ. หลกัทรพัย์ ไซรัส 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
•   2 มิถุนายน 2546 (17 ปี) 
หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหนง่อกีครัง้ จะด ารงด าแหนง่จนครบวาระนีร้วม
เปน็ 20 ป ี 
 
 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
•   – ไม่มี – 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
•   – ไม่มี – 

 
การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี 

 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
•   – ไม่มี – 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
•   ทางตรง: ไม่ม ี
•   คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่ม ี
 
การเขา้ประชมุป ี2562 
•   คณะกรรมการบริษัทฯ 7/9 ครั้ง 
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นายหยาง หลิว 
อายุ 42 ปี 
สัญชาติ จีน 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
•   กรรมการ 

 
การศกึษา 
•   ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์ Peking University 
 
การอบรม 
•   – ไม่มี – 

 
ประสบการณ ์
•   Head of Service & Support Division, E-Banking Department, 
Industrial and Commercial Bank of China 
•   Head of Oversea Business Division, E-Banking Department, 
Industrial and Commercial Bank of China 

 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
•   29 มกราคม 2561 (3 ปี) 
หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหนง่อกีครัง้ จะด ารงด าแหนง่จนครบวาระนีร้วม
เปน็ 6 ป ี 
 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
•   – ไม่มี – 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
•   – ไม่มี – 

 

 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
•   กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) 

 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
•   – ไม่มี – 
 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
•   ทางตรง: ไม่ม ี
•   คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่ม ี
 
การเขา้ประชมุป ี2562 
•   คณะกรรมการบริษัทฯ 5/9 ครั้ง 
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นายกติตศิกัดิ ์ เบญจฤทธิ์ 
อายุ 70 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
•   กรรมการอิสระ 
•   กรรมการตรวจสอบ  
 
 
 

 
การศกึษา 
•   ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ University of 
Wisconsin, USA 

 
การอบรม 
•   ประกาศนียบตัร DCP รุ่นที่ 70/2549 
•   ประกาศนียบตัร ACP รุ่นที่ 32/2553 
•   ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 0/2547 
•   ประกาศนียบตัร AACP รุ่นที่ 19/2558 
•   ประกาศนียบตัร BMD รุ่นที่ 5/2560 

 
ประสบการณ ์
•   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บจ. หลักทรพัย์ สนิเอเชีย 

 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
•   22 ตุลาคม 2552 (11 ปี) 
หากไดร้บัเลอืกเขา้ด ารงต าแหนง่อกีครัง้ จะด ารงด าแหนง่จนครบวาระนีร้วม
เปน็ 14 ป ี 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
•   – ไม่มี – 
 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
•   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบรุี เมดิเคิล 
เซ็นเตอร ์
•   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็กโซ
ติค ฟู๊ด  
•   ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องคก์รทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
•   กรรมการ บจ. พรเีมียร์ แคปปติอล (2000)  
•   กรรมการ บจ. พรเีมียร์โบรคเคอร์เรจ  

 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
•   – ไม่มี – 
 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
•   ทางตรง: ไม่ม ี
•   คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ: ไม่ม ี

 
การเขา้ประชมุป ี2562 
•   คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครั้ง 
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ประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ประจ าป ี2563 
 

1. นางสาวรตันา จาละ  

   
   
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน : 3734 
   
ส านกังานสอบบญัช ี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน 
   
คณุสมบตั ิ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   
วุฒกิารศกึษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
ประสบการณท์ างาน : พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 3 ปี 
   
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการ
ใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผู้
ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว อนั
อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ 

: ไม่มี 

   
ข้อมูลส าหรับติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 264 0777 

โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 

 

รูปถ่าย 
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2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ  

   
   
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน : 4499 
   
ส านกังานสอบบญัช ี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน 
   
คณุสมบตั ิ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   
วุฒกิารศกึษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   
ประสบการณท์ างาน : พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัฯ : - ปี 
   
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิาร
สอบบญัช)ี กบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว อนัอาจมผีลท าให้
ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ 

: ไม่มี 

   
ข้อมูลส าหรับติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 264 0777 

โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
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3. นางรชัดา ยงสวสัดิว์าณชิย์  

   
   
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน : 4951 
   
ส านกังานสอบบญัช ี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน 
   
คณุสมบตั ิ : ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู ้สอบบัญชีที ่ได้ร ับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   
วุฒกิารศกึษา : • ปริญญาโทด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

   
ประสบการณท์ างาน : พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัฯ : - ปี 
   
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารสอบ
บญัช)ี กบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถ
ปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ 

: ไม่ม ี

   
ข้อมูลส าหรับติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 264 9090 ต่อ 77029 

โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
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4. นางสาววรรรวไิล เพชรสรา้ง  

   
   
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน : 5315 
   
ส านกังานสอบบญัช ี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน 
   
คณุสมบตั ิ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   
วุฒกิารศกึษา : • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   
ประสบการณท์ างาน : พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัฯ : - ปี 
   
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิาร
สอบบญัช)ี กบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว อนัอาจมผีลท าให้
ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ 

: ไม่มี 

   
ข้อมูลส าหรับติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 264 0777 

โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
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ขอ้มลูกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุน้ 
 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ อาย ุ
(ป)ี 

ทีอ่ยู ่ การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระทีเ่สนอ 

1. พล.ต.ท. วิสน ุปราสาททองโอสถ กรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

57 เลขที่ 878/60  
หมู่บ้านนราศิริ  
ถนนพัฒนาการ  
แขวงศรีนครินทร ์ 
เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 
10250 

วาระที่ 1  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 2  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 3  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 4  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 5  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 6  มีส่วนได้เสียพเิศษ 
(อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2563) 
วาระที่ 7  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 

3. นายไพบลูย์ ศริิภาณุเสถียร กรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบ 

57 เลขที่ 260  
ถนนเทียมร่วมมิตร  
แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรงุเทพ 
10310 

วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 2  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 3  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 4  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 5  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
วาระที่ 6  มีส่วนได้เสียพเิศษ 
(อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2563) 
วาระที่ 7  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ 
 

หมายเหต:ุ ประวัติกรรมการอสิระปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หัวข้อ “โครงสรา้งการถอืหุ้นและการจัดการ” 
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ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
   

หมวดที ่5 
คณะกรรมการ 

   
ข้อ 16. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) 

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

   
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีง

ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

ในกรณีบุคคลซื่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด 

   
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า

จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

   
ข้อ 23. กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน 
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคร่าว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็
ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 
ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ 

   
หมวดที ่6 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 
   
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
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ข้อ 33. ในการเรียกประชุม ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ 
ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

   
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็น
องค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

   
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

   
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
  (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ 
  (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
  (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ฉ) การเลิกบริษัท 
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัท กับบริษัทอื่น 
ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีถึงเรียกประชุม มีดังนี้ 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
 (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
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 (6) กิจการอื่น ๆ 
   

หมวดที ่7 
การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัชี 

   
ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
ด้วย 

   
ข้อ 43. บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนเสยีง และการแจง้ผลการนบัคะแนน 
   
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
   
วาระทั่วไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด

อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะใน

วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

   
วาระเลือกตั้งกรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) 
เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็น

กรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
   
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
1. ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีกา ร

สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือจะถือว่า เห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้

ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ใน
หนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

   
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม 
• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นก าหนด 

โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาร ะ
ดังกล่าว 

 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ  และ

ประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 
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การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ 
จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัเอกสารหรอืหลักฐานแสดงกอ่นเขา้ประชมุผู้ถอืหุน้ 
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 • ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 • ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือ

เดินทาง 
 • กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
   
2. กรณีมอบฉันทะ 
 • ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ แนบ

มาพร้อมนี้ 
 • ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนส าหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย

ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 
 • ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชมุ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาเริ่มการประชมุ โดยกรอกข้อมูล 

และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติด
อากรแสตมป์ 20 บาท 

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 • หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แนบส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทน

หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
  – นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และ

รับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อนั้น ๆ 

  – นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ ส าเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที่มีอ านาจรับรอง หรือโนตารีพับลิค (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี 

 • กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศท าหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการ
ท า Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รบั
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 

 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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  พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ) 
บ้านเลขที่ 878/60 หมู่บ้านนาราสริิ ถนนพัฒนาการ แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

  หรือ 
  นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 

บ้านเลขที่ 260 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
   
 • ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 
 • ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (ส าหรับชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 
   
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 
 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จั ดการมรดก 

ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
   
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
   
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  
 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้ เป็นผู้อนุบาล

หรือผู้พิทักษ์ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
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หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

เขียนที่ _______________________________________ 
วันที ่_____   เดือน _____________   พ.ศ. ___________ 

 
(1) ข้าพเจ้า _________________________________________________________________________    สัญชาติ__________________ 
อยู่บ้านเลขที่ ___________   ถนน____________________________________   ต าบล/แขวง _____________________________________ 
อ าเภอ/เขต ________________________________   จังหวัด _________________________________   รหัสไปรษณีย์ _________________ 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ____________________________ หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________ เสียง ดังนี้ 
หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________ เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ _________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _________________________ เสียง 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) __________________________________________________________________________________   อาย ุ______________ ป ี
 อยู่บ้านเลขที่ ____________   ถนน _________________________________   ต าบล/แขวง _________________________________ 
 อ าเภอ/เขต _____________________________   จังหวัด _____________________________   รหัสไปรษณีย์ ______________   หรือ 
(2) __________________________________________________________________________________   อาย ุ______________ ป ี
 อยู่บ้านเลขที่ ____________   ถนน _________________________________   ต าบล/แขวง _________________________________ 
 อ าเภอ/เขต _____________________________   จังหวัด _____________________________   รหัสไปรษณีย์ ______________   หรือ 
(3) __________________________________________________________________________________   อาย ุ______________ ป ี
 อยู่บ้านเลขที่ ____________   ถนน _________________________________   ต าบล/แขวง _________________________________ 
 อ าเภอ/เขต _____________________________   จังหวัด _____________________________   รหัสไปรษณีย์ ______________ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 
เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1A-2 ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน  เลขที่ 1 อาคาร ฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 ลงชื่อ ___________________________________ ผู้มอบฉันทะ 
 (_________________________________) 
  
 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
 (_________________________________) 
  
 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
 (_________________________________) 
  
 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 
 (_________________________________) 
 
 
หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่รับหนังสือมอบฉันทะที่มิได้ปิดอากรแสตมป์โดย

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

อากรแสตมป์ 20 
บาท 
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หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

  
  
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ______________________________________ เขียนที่ ___________________________________________________ 
Shareholder registration number Written at 
 วันที่ ___________ เดือน ________________ พ.ศ. _____________ 
 Date Month Year 
  
(1) ข้าพเจ้า _________________________________________________________________ สัญชาติ __________________________ 
 I/We Nationality 
 อยู่บ้านเลขที่ ________ ซอย ______________________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง _____________________ 
 Residing/located at Soi Road Sub-district 
 อ าเภอ/เขต ____________________________ จังหวัด _______________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________ 
 District Province Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม _______________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________ เสียง ดังนี้ 
 Holding a total of                                                       shares and having the vote equal to                                    votes as follows: 
  หุ้นสามัญ ___________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ______________________________ เสียง 
  Ordinary share                                                            shares having the vote equal to                                                                         votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ _________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ______________________________ เสียง 
  Preference share                                                         shares having the vote equal to                                                                     votes 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 1.  ช่ือ __________________________________________________ อายุ __________ ป ี
  Name Age                     years 
  บ้านเลขที่ __________ ถนน ___________________ ต าบล/แขวง ________________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ____________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ __________ หรือ 
  District Province Postal Code                           or 
  ช่ือ __________________________________________________ อายุ __________ ป ี
  Name Age                     years 
  บ้านเลขที่ __________ ถนน ___________________ ต าบล/แขวง ________________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ____________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ __________ หรือ 
  District Province Postal Code                           or 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ท ำเครื ่องหมำย  และระบุ
รำยละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ 

If choosing No. 1 please mark  and 
provide details of the proxies. 

อำกรแสตมป์ 20 
บำท  

Duty Stamp of 
THB 20 
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 2.  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 
  The independent directors of the Company as follows: 
   พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ หรือ 
   Pol. Lt. Gen. Visanu Prasattongosoth or 

   นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 
   Mr. Phaiboon Siripanoosatien 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน 
(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

 In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the 
meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. 
(Details of the Independent Directors are set out in Enclosure 5) 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, 
29 April 2020 at 14.00 hours at Fortune 1A-2 Room, 3rd floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, located at No. 1, Fortune Town Tower, 
Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, 10400 or such other date, time or place as the meeting may be held. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follow: 
 
 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 Agenda 1 To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วำระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2019 business operating results  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
 
 

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ท ำเครื่องหมำย  และเลือก
กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง 

If choosing No. 2 please mark  and select 
one of the independent directors. 
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 วำระที ่3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda 3 To approve the 2019 financial statements for the fiscal year ended 31 December 2019  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
   
 วำระที่ 4 อนุมัติการไม่จัดสรรผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล  
 Agenda 4 To approve no appropriation of the net profit for the year 2019 as legal reserve and no dividend payment  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
   
 วำระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 Agenda 5 To approve the re-election of directors to replace those who are due to retire by rotation  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  Elect the entire group of nominated directors 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Elect each nominated director individually 
  1. ช่ือกรรมการ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
   Director’s name Mr. Somphop Keerasuntonpong 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  2. ช่ือกรรมการ นายหยาง หลิว 
   Director’s name Mr. Yang Liu 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  3. ช่ือกรรมการ นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์ 
   Director’s name Mr. Kittisak Bencharit 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
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 วำระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563  
 Agenda 6 To approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2020 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วำระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  
 Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and audit fees for the year 2020 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วำระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 8 Other matters (if any) 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน

เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be invalid and shall not be 

deemed as my/our behalf as a shareholder. 
  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any 
amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in 
all respects. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าลงไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
เองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions 
specified herein, shall be deemed the actions performed by myself/ourselves. 
  
  
 ลงชื่อ/Signed ______________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 (_______________________________________) 
  
 ลงชื่อ/Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (_______________________________________) 
  
 ลงชื่อ/Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (_______________________________________) 
  
 ลงชื่อ/Signed ______________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (_______________________________________) 
  
หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to 

different proxies to vote separately. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be 

elected. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ หนังสือม อบฉันทะแบบ ข. ตาม

แนบ 
 In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 

Form B. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of Finansia Syrus Securities Public Company Limited for the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders on Wednesday, 29 April 2020 at 14.00 hours at Fortune 1A-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, located at 
No. 1, Fortune Town Tower, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, 10400 or such other date, time or place 
as the meeting may be held. 
  
 วาระที่ ______ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ ______ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที่ ______ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

 
 

แผนทีโ่รงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรงุเทพ ฟอรจ์นู 
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