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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563 
ของ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
 
 
วันที่และเวลา วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 
สถานที่ประชุม ห้องสัมมนาบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ชั้น 15 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เริ่มการประชุม 
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ที่ประชุม
ฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจ านวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 1,608 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับจ านวนหุ้น
ทั้งหมดได้ 315,512,921 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.26768 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งก าหนด
ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 (1/3) ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม 

นางสาวกนกพร ข าสอางค์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็น
รายบุคคล ดังนี้ 

กรรมการ 
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ (ประธานฯ) 
2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ (Video Conference) 
5. นายหยาง หลิว กรรมการ (Video Conference) 
6. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ (Video Conference) 
7. พลต ารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายไพบูลย ์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference) 
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference) 
หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหาร 
1. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) 
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2. นางปาริชาต ขันทสีมา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
1. นางสาวรัตนา จาละ  
2. นางสาวณฐัณิชา อร่ามเธียรธ ารง  
3. นางสาวดุฏฐติา  บุญโกสม  
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 
1. นางสาววนิดา ฐานีพานิชสกุล  
2. นางสาวศรัญญา สกุลพิเชฐรัตน์  

เลขานุการบริษัท 
1. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ  

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผูถ้ือหุน้ใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี ้
 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
1. FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED 170,269,978 29.29 
2. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59 
3. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 58,140,302 10.00 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 50,724,773 8.72 
5. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. 44,511,860 7.66 
6. นางสุพร วัธนเวคิน 15,671,944 2.70 
7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65 
8. นายไพทูรย์ มานะศิลป ์ 7,350,021 1.26 
9. นายจ าเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95 
10. นางเกศรา มานะศิลป์ 4,875,034 0.84 
 ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 141,557,292 24.34 
 รวม 581,403,025 100.00 
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ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้ 

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนท าการ
ลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ -
นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยใหน้บั
หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ 

4. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 

6. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่ก าหนด พร้อมทั้ งลงนามใน
บัตรลงคะแนน 

7. บัตรเสีย คือ การท าเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน ลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งประเภท หรือไม่ลงชื่อก ากับการแก้ไขออกเสียงลงคะแนน  การแก้ไข
การออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง มิฉะน้ันจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกน ามารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่
นับจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง 

8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 • วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 
  - วิธีการค านวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการค านวนจะเป็นคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนน 
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

 • วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 
  - วิธีการค านวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม

ประชุมในวาระที่ 6 นั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการค านวนจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ท้ังนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

9. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและท าเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจนับและ
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เก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว เพื่อน าไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท าเครื่องหมาย
ยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุม ไม่ว่าจะก่อนการประชุมจะสิ้นสุดหรือเมื่อการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบตัร
ลงลงคะแนนเสียงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก 

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่ าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ CEO ได้รายงานให้ที่ประชมุทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของบรษิัทฯ ในรอบปี 2562 และช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ที่ผ่านมา โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. 25 เมษายน 2562 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรผลการด าเนินงานปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 

2561 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 29,420,366 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการ
ด าเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผ ล 
(Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

2. 22 พฤษภาคม 2562 
 บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวการปรับโฉมใหม่ “Finansia HERO” ภายใต้แนวคิด ‘Customer Centric’ โดยได้เปิดช่องทางรับฟังปัญหาในการใช้งานของ

ลูกค้า ผ่านช่องทางผู้แนะน าการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกคา้
และนักลงทุนด้วยข้อมูลครบถ้วน ง่าย และรวดเร็ว พร้อมซื้อขายได้ในแอปพลิเคชันเดียว ณ ห้อง Pinnacle1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพฯ 

3. 9 กรกฏาคม 2562 
 บริษัทฯ จัดงาน “Global Investment in Digital Age” งานสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุนในประเทศจีน โดยได้เชิญนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ดังของ

ฮ่องกง ‘Shenwan Hongyuan Securities (HK) Limited’ มาให้ความรู้พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในประเทศจีนในหัวข้อ ‘เครือข่ายสัญญา 5G 
อินเทอร์เน็ต และเกม’ 

4. 19 กันยายน 2562 
 บริษัทฯ ได้เปิดตัว ‘ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management’ พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019 โดยได้เชิญ Asset 

Plus Fund Management, Principal Asset Management และ TMBAM Eastspring มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองการลงทุนภายในงาน ณ 
ห้องฉัตรา 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 
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5. 13-14 มกราคม 2563 
 บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2020” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนระดับแนวหน้าของไทยกว่า 60 บริษัท ส าหรับนัก

ลงทุนสถาบันภายในประเทศ ภายในงานยังได้รับเกียรตจิาก Mr. Khawar Ahmad Khan ด ารงต าแหน่ง Director, Operations, Carmine Energy Pte 
Ltd, Malaysia ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “LNG's Evolution in Thai Industrialization” ในวันแรก เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รี
จีส กรุงเทพฯ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ทุกประการ 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 47 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 315,512,921 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 315,512,921 100.00000 

 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
รอบปสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย CEO ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ 



 

หน้า 6 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

 แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่วางแผนไว้ มีเป้าหมายหลัก 3 ส่วน ได้แก่  
 1. ด้านนักลงทุนรายบุคคล 

(Retail) 
- เป็นผู้น าในด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ 

 2. ด้านนักลงทุนสถาบัน 
(Institution) 

- เพิ่มปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 

 3. ด้านที ่ไม่ใช่การซื ้อขาย
หลักทรัพย์ 
(Non-brokerage) 

- จัดตั้งธุรกิจใหม่ ได้แก่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management 

 ในส่วนการปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ด้านนักลงทุนรายบุคคล 

(Retail) 
- บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชัน Finansia HERO ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า 

รวมถึงระบบการเปิดบัญชีและช าระราคา และยังท าการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น 
 2. ด้านนักลงทุนสถาบัน 

(Institution) 
- บริษัทฯ ได้รับทีมนักวิเคราะห์จาก BNP Paribas Asia เพื่อพัฒนาการบริการให้แก่ด้านนักลงทุนสถาบัน

ในประเทศ 
 3. ด้านที ่ไม่ใช่การซื ้อขาย

หลักทรัพย์ 
(Non-brokerage) 

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่าย Wealth Management และยังได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management License) อีกทั้งฝ่ายวาณิชธนกจิ
ได้คงปริมาณการจัดจ าหน่ายหุ้นที่จัดจ าหน่ายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ให้ใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มออก Index Derivative Warrants (DW) 

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2562 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นสภาวะที่แย่ที่สุดในรอบ 10 ปี โดยดัชนี SET Index คงที่ เนื่องมาจาก
การชะลอการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคล ปรากฎการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตรง 
เนื่องจากฐานลูกค้าและรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคล โดยจะเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายต่อวันที่ลดลง
จาก 23,540 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 17,937 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 23.8% 

 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 4% อยู่อันดับที่ 9 ในปี 2561 เป็น 6.15% อยู่อันดับที่ 2 ในปี 2562 เนื่องจากการซื้อขาย
ของนักลงทุนต่างประเทศที่ใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ผ่านโปรแกรม การซื้อขายรูปแบบ
ดังกล่าวส่งผลโดยตรงให้ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลลดลง ดังนั้น เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ จึงได้เพิ่มสัดส่วนนัก
ลงทุนต่างประเทศกลุ่มดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางสัดส่วนนักลงทุนค่างประเทศของทั้งตลาด ท าให้ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2561 เป็น 52% ในปี 2562 ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 991,245 ล้านบาท 
ในปี 2561 เป็น 1,380,422 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 39.2% 

 ในส่วนของนักลงทุนรายบุคคล ปริมาณการซื้อขายและรายได้จากค่าคอมมิชชั่นลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ สอดคล้องกับทั้งอุตสาหกรรม โดย
ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลลดลงจาก 838,916 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 589,875 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 29.7% และ
รายได้จากค่าคอมมิชชั่นลดลงจาก 784 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 566 ล้านบาทในปี 2562 ลดลง 27.8% 
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 ในส่วนของนักลงทุนสถาบันในประเทศมีการเติบโตขึ้น เนื่องจากมีทีมนักวิเคราะห์ใหม่ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยปริมาณการซื้อขายของนัก
ลงทุนสถาบันในประเทศเพิม่ขึ้นจาก 51,413 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 75,102 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 46.1% และรายได้จากค่าคอมมิชชัน่
เพิ่มขึ้นจาก 53 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 79 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 49.1% 

 ในส่วนของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency 
Trading) ค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะไม่มากนัก โดยปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 100,915 
ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 715,444 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 609% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึน้จาก 45 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 66 
ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 46.7% 

 ในด้าน TFEX มีการเติบโต เนื่องจาก Block Trade โดยเฉพาะ Single Stock Futures ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยปริมาณการซื้อ
ขายเพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านสัญญา ในปี 2561 เป็น 6.8 ล้านสัญญาในปี 2562 เพิ่มขึ้น 47.8% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นจาก 80 ล้าน
บาท ในปี 2561 เป็น 94 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 17.5% 

 ในด้าน DW เนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มออก Index SET50 ในเดือนมิถุนายน 2562 จ านวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (Notional 
Amount) ของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก 1,026 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน เป็น 2,175 ล้านบาทในเดือนธันวาคม และสูงสุดที่ 4,027 ล้าน
บาทในเดือนตุลาคม โดยบริษัทฯ อยู่อันดับที่ 5 ในปี 2562 

 ส าหรับธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เป็น Lead Underwriter ของ IPO 3 ตัว มีขนาดรวม 2,340 ล้านบาท ท าให้มีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Fee) 30.6 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษา (Advisory Fee) 16.5 ล้านบาท รวมเป็น 47.1 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2562 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ารายได้รวมลดลงจาก 1,461.6 ล้านบาท ในปี 2561 
เหลือ 1,294.6 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 11% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลงเพียง 2% จาก 1,500.3 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 1,468.1 ล้านบาท 
ในปี 2562 จึงท าให้เกิดผลขาดทุนเท่ากับ 140.8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยการปรับโครงสร้างองค์กร โดย
ปรับลดจ านวนพนักงานจาก 760 คน ในปี 2561 เหลือ 680 คน ในปี 2562 ลดลง 11% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลงจาก 841.1 ล้าน
บาท ในปี 2561 เหลือ 756.3 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 10% 

 ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 ในแต่ละภาคธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนงานนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์และสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า 

 - ก าไรสุทธิลดลงจาก 205 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 102 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นผลมาจาก
ปริมาณการซื้อขายที่ลดลง 

 วาณิชธนกิจ  - ก าไรสุทธิลดลงจาก 33.5 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 21.5 ล้านบาท ในปี 2562 

 ส าหรับแผนการด าเนินธุรกิจในปี 2563 ธุรกิจด้าน E-business จะยังคงเป็นด้านที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่ม
จ านวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Finansia HERO แอปพลิเคชั่น Finansia HERO เกิดจากความร่วมมือของบริษัทฯ กับ KIWOOM Securities 
Co., Ltd. (“KIWOOM”) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งตลาดบนระบบออนไลน์เป็นอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัทฯ ได้รับ
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ใบอนุญาตให้น าแอปพลิเคชันซื้อขายหลักทรัพย์ของ KIWOOM มาใช้และปรับปรุงให้เข้ากับลูกค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
ปรับปรุงหน้าจอและวิธีการใช้งานแอปพลิชั่นตามค าแนะน าของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ จึงท าให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 1,899 ล้านบาท 
ในเดือนมกราคม 2562 เป็น 14,743 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2563 จ านวนลูกค้าที่ใช้งานเป็นประจ า (Active account) เพิ่มขึ้นจาก 4,383 
ราย ในเดือนมกราคม 2562 เป็น 7,460 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 และจ านวนลูกค้าที่ส่งค าสั่งซื้อขายต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 1,011 ราย ในเดือน
มกราคม 2562 เป็น 1,749 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 

 ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ที่ใช้กับ PC โดยปรับปรุงตามค าแนะน าของลูกค้าและเจ้าหน้าที่การตลาด 
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ในระหว่างนี้ บริษัทฯ จะยังคงท า
การตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่าน Social Media 

 ส าหรับธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ บริษัทฯ วางแผนที่จะเป็น Lead underwriter ของ IPO อย่างน้อย 2 ตัว เช่นเดียวกับปี 2562 

 ในด้านฝ่าย Wealth Management บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management - AUM) จาก 
4,383 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 10,000 ล้านบาท ในปี 2563 โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมาจากธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
(Private Fund Management) 1,000 ล้านบาท 

 ในด้าน DW บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มจ านวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (Notional Amount) จาก 1,724 ล้านบาท อยู่อันดับที่ 5 ใน
ปี 2562 เป็น 3,500 ล้านบาท อยู่ 3 อันดับแรก ในปี 2563 

 ในด้าน Credit Balance บริษัทฯ มี Margin loan ที่ค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน บริษัทฯ วางแผนจะด าเนิน
นโยบายอนุรักษ์นิยมเช่นเดิม 

 ในด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ส านักงาน บริษัทฯ ไดล้ดการเช่าพื้นที่ส านักงานของอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และวางแผนจะ
ยกเลิกการเช่าพื้นที่ส านักงานที่อาคาร Amarin และ MBK การยกเลิกการเช่าพื้นที่จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายได้ 8 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ 
วางแผนที่จะย้ายระบบ IT ไปที ่Data center 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ในวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 900 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ในวาระนี้ท้ังสิ้น 49 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 315,513,821 หุ้น 

Remark: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้
มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะกจิการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอื
เชิญประชุมแล้ว 

 โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
  หน่วย: ล้านบาท 
 รายการตามงบการเงนิรวม รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
 สินทรัพย์รวม 4,277 4,754 
 หนี้สินรวม 1,928 2,223 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,349 2,531 
 รายได้รวม 1,295 1,469 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (138) (23.7) 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น) (0.24) (0.04) 

 CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเกี่ยวกับวาระนี้  
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
 1. ผลขาดทุนในปี 2562 เกิดขึ้นจากอะไร 
 2. มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะไม่คิดค่าคอมมิชชั่น 
 CEO 
 1. ผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบ Finansia HERO ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิชั่น ค่า

ใบอนุญาต ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการท าการตลาดและอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนใน
ระยะยาว เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยที่ก าลังเปลี่ยนไปและอาจใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงจากการซื้อขายด้วย 
platform เดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นพัฒนาการในด้านจ านวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่มากขึ้นตามล าดับ ในปี 2563 คาดว่า
ค่าใช้จ่ายจะยังคงเท่าเดิม แต่จะมีรายได้มากขึ้นที่จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ และนอกจากลูกค้าที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่าน 
platform เดิมอยู่แล้ว มีลูกค้าใหม่จ านวนมากเปิดบัญชีใน Finansia HERO เนื่องจากจดุเด่นของแอปพลิเคชันที่ท าให้ลูกค้าสามารถเปดิ
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บัญชีและท าการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Finansia HERO จะท าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ดยีิ่งขึ้น 
เนื่องจากคาดว่าต่อไปธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ 

 2. ในทางทฤษฎีแล้วมีความเป็นไปได้ แต่ส าหรับในประเทศไทยยังไม่มีบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทีน่ าวิธีการด าเนินธุรกิจแบบดังกล่าว
มาใช้ 

 คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะ 
 ระบบ Cloud ที่บริษัทฯ จะใช้ในการเก็บข้อมูลมีค่าใช้จ่ายเท่าไรและมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 
 CEO 
 ระบบที่บริษัทฯ จะใช้เป็นรูปแบบ Private Cloud ที่ให้บริการโดยบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย ไม่มีการรับส่งข้อมูลไปกลับต่างประเทศ จึงมั่นใจในเรือ่ง

ความปลอดภัยของข้อมูลได้ และยังมีระบบไฟฟ้าและระบบเนคเวิร์คส ารองเพื่อป้องกันระบบล่ม อย่างไรก็ตาม ส าหรับข้อมูลที่ Sensitive มาก 
บริษัทฯ จะยังเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้โดยไม่ย้ายไปที่ Cloud นอกจากนี้ ระบบ Cloud ท าให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและควบคุมดูแลข้อมูลได้ง่ายและ
ได้ตลอดเวลา และท าให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี 

 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น 
 1. ในรายงานประจ าปีหน้า 41 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2562 จ านวน 65,953,981 บาทเป็นค่าอะไร และในรายงานประจ าปีหน้า 

36 เหตุใดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจึงลดลง 13,876,302 บาท 
 2. ในรายงานประจ าปีหน้า 63 การตัดหนี้สูญจ านวน 69,151,000 บาท เป็นหนี้สูญจากลูกหนี้ประเภทไหน บริษัทฯ ได้ติดตามหนี้จนถึงที่สุด

หรือไม่ และใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ 
 3. ในรายงานประจ าปีหน้า 40 เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานติดลบ 203,256,113 บาท บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสภาพ

คล่องอย่างไรในปี 2563 
 CFO 
 1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของ Add-on software ของ Finansia HERO และเหตุที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงแค ่

13,876,302 บาท เนื่องจาก Add-on software ดังกล่าวอยู่ในระหว่างพัฒนา และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2561 ก็ต้องตัดจ าหน่าย
ประจ าปีตามปกติ 

 2. หนี้สูญจ านวนดังกล่าวเป็นหนี้สูญที่มีมาตั้งแต่ตอนควบรวมกิจการในปี 2552 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการของศาลในชั้นบังคับ
คดี ซึ่งรวมถึงการพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ไม่ได้รับประโยชน์ทางภาษีจากการตัดหนี้สูญดังกล่าว เนื่องจากประโยชน์ทาง
ภาษีได้ถูกบันทึกไปแล้วก่อนหน้านี้ 

 3. ตามแผนการด าเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มรายได้เพื่อท าให้กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวก 
 คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ 
 3. บริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องอย่างสม ่าเสมอ โดยบริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้อยู่ 1,600 ล้านบาท ซึ่งถูกใช้ไปแค่ 50 ล้านบาทเท่านั้น 

 พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
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ลงทะเบียนเพิ่มเติมจ านวน 1 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 50 ราย รวม
จ านวนหุ้นได้ 315,513,822 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 315,513,822 100.00000 

 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
  

วาระที่ 4 อนุมัติการไม่จัดสรรผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล 

 CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดว่า บริษัทฯ ต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 8.45 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว แต่เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
140,832,838 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการไม่จัดสรรผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินทุนส ารองต่าง ๆ ทุก
ประเภทที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ 
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 ข้อมลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการป ี2558 ถงึป ี2562 

 รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2562 
(ปทีีเ่สนอ) 

2561 2560 2559 2558 

 1. ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (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. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท : หุ้น) 

ไม่มีการจ่ายปันผล 0.06 0.06 0.13 0.13 

 4. จ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) ไม่มีการจ่ายปันผล 34,884,181.50 34,884,181.50 75,582,393.25 75,582,393.25 

 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กับก าไรส าหรับปีตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

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

 หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเพิ่มเติมจ านวน 1 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น 85 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวม
จ านวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการไม่จัดสรรผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 315,513,904 100.00000 

 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง 3 - 
 บัตรเสีย - - 
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วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 CEO ชี้แจงต่อที่ประชมุฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่ง
อีกได ้

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต 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 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้ในช่วง
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
ครั้งนี้ 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ .ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่านายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 
จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แล้ว อย่างไรก็ดี นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็น
บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน 
ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้อืหุน้
ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 
ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมั ติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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มติที่ประชุม ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (2) นายหยาง หลิว และ (3) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 1. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 315,513,907 100.00000 

 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั ้งสิ้น 51 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 

315,513,907 หุ้น 

 2. นายหยาง หลิว ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 315,513,907 100.00000 

 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั ้งสิ้น 51 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 

315,513,907 หุ้น 

 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 
รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 315,513,790 99.99996 

 ไม่เห็นด้วย 117 0.00004 

 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั ้งสิ้น 51 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 

315,513,907 หุ้น 
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วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

 CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผูถ้อื
หุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 เบีย้ประชมุ 2563 

(อตัราคงเดมิ) 
2562 

 คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

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 
 คณะกรรมการชุดย่อย 
 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 
 คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
40,000 บาท/ครั้ง 

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

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ที่อาจมกีารแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 
  

 ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

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

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 
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 คณะอื่น ๆ 
 ค่าเบี้ยประชมุที่จา่ยใหก้รรมการทีเ่ข้ารว่มประชมุในคณะกรรมการฝ่าย

จัดการที ่แต่งตั ้งโดยคณะกรรมการบริหาร หร ือคณะอื ่นที ่คณะ
กรรมการบรหิารอาจพจิารณาแตง่ตัง้ตามความจ าเปน็และเหมาะสมใน
อนาคต 

  

 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 าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรับรอบเวลา
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ให้จ ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ 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) 

 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
 – ไม่มี – 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 

 จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม 
โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจ านวน 2 ราย รวมจ านวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้
ทั้งสิ้น 49 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 311,758,293 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 311,758,290 100.00000 

 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง 3 0.00000 

 บัตรเสีย - - 
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วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

 CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทฯ 
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 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประ จ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา
การลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ 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  
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 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าป ี2562 และ 2563 
  หน่วย: บาท 
 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 และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที ่ผู ้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที ่เป็น 
Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที ่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส าหรับกรณีที ่เป็น Engagement Quality 
Control reviewer : “EQCR” ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner 
ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกนั อย่างไรก็ดี เพื่อให้ส านักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วง
เร ิ ่มแรกของการใช ้บ ั งค ับเกณฑ์การหมุนเว ียนผู ้สอบบัญชี ค ือป ี 2562 - 2566 (“transitional period”) เม ื ่อ 
Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน 

  2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ชือ่ผูส้อบบญัช ี เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ 
เปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษิทัฯ 
   1. นางสาวรัตนา จาละ 2555 – 2563 2560 – 2562 
   2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 2555 – 2563 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
   3. นางรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 2555 – 2559 และ 2563 2555 – 2559 
   4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 2563 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
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พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบค าถามเกี่ยวกับวาระนี้ 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น 
 1. ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 หน้า 7 ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 และ 2563 

ข้อ (5) การน า IFRS 9 มาบังคับใช้ มีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทฯ 
 2. เนื่องจากจ านวนสาขาของบริษัทฯ ลดลง และมีเทคโนโลยีที่จะช่วยในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น ค่าสอบบัญชีควรลดลงด้วยหรือไม่ 
 CFO 
 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 (IFRS 9) ก าหนดให้บริษัทฯ ตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะปรากฎในงบการเงินรายไตรมาส 

1 จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 5 ปีของหนี้ของลูกค้าทั้งในบัญชี Cash, Credit Balance และ TFEX ไม่พบตัวเลขที่มีสาระส าคัญที่
จะน ามาตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตาม เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตั้งส ารองหนี้
สงสัยจะสูญไว้ตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร จ านวน 5 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อมีหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น บริษัทฯ จะตั้งส ารอง
เต็มจ านวนของหนี้สงสัยจะสูญจ านวนนั้น 

 คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 2. เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (IFRS 16) และรูปแบบงบ

การเงินแบบใหม่จะถูกบังคับใช้ในปี 2563 และการที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาน าเสนอลูกค้าอยู่เสมอ จึงท าให้ขอบเขตและปริมาณงานใน
การตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปี 2562 

 พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้น 51 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 315,513,904 100.00000 

 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง 3 - 
 บัตรเสีย - - 
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วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ซักถามและมีการตอบค าถาม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น 
 1. เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตในการน าแอปพลิเคชันของ KIWOOM ประเทศเกาหลีใต้มาปรับใช้เป็น Finansia HERO บริษัทฯ มี

นโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไรในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 
 2. การใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายหลักทรัพย์แพร่หลายมากแค่ไหนในต่างประเทศ 
 3. สถานการณ์ของตลาด DW จะเป็นอย่างไรภายหลังจบวิกฤติโรค COVID-19 ระบาด  
 4. บริษัทฯ มีมาตรการในการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการลดจ านวนพนักงานอย่างไร 
 5. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือนักศึกษาหรือบันฑิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านการเงินอย่างไร 
 คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ 
 1. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตน าแอปพลิเคชันดังกล่าวมาปรับใช้เป็น Finansia HERO โดยเป็นผู้ให้บริการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ 

ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาที่ Server ของบริษัทฯ และไม่มีการถ่ายโอนไปยัง
ต่างประเทศ 

 CEO 
 2. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่แพร่หลายในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ KIWOOM ได้ร่วมมือ

บริษัทหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซียได้น าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันไปใช้เป็นที่แรก และยังมีแผนที่จะร่วมมือกับบริษัท
หลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามอีกด้วย 

 3. จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของบรษิัทฯ สถานการณ์ของปี 2563 จะดีกว่าปี 2562 เนื่องจากปี 2563 มีความผันผวนของราคา ซึ่ง
เป็นสถานการณ์ที่เหมาะแก่การลงทุน 

 4. บริษัทฯ มีการแจ้งพนักงานล่วงหน้าก่อนที่จะเลิกจ้าง โดยสาเหตุมาจากพนักงานไม่สามารถท างานได้ตามความคาดหวังของบริษัทฯ 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการพนักงานที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ตามกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน 

 5. บันฑิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านการเงินยังมีความส าคัญต่อธุรกิจเกี่ยวกับตลาดทุนเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม บัณฑิตควรจะมีความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ 11 มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผา่นแอป
พลิเคชัน Finansia HERO 

  

 

 

 



 

หน้า 21 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

 พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 
 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เวลา 16.10 น. 

 

 ลงชื่อ______________________________ประธานในที่ประชุม 
 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท)์ 
 ประธานกรรมการบริษัท 

ลงชื่อ______________________________ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)  

เลขานุการบริษัท  

 


