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เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 
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 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2564 
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
 10 คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ ์2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการเรียก 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แกผู่้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชมุฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนับคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน
จ ากดั”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล
และงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซึ ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากส านักงาน อี วาย จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่สง่
มาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
  หน่วย: ล้านบาท 
 

 
รายการตามงบการเงนิรวม รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
 สินทรัพย์รวม 5,947 4,277 

 หนี้สินรวม 3,516 1,928 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,431 2,349 

 รายได้รวม 1,747 1,295 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 82 (138) 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)  0.14 (0.24) 
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 2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2564 
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
 10 คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ ์2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการเรียก 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แกผู่้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชมุฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนับคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน
จ ากดั”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล
และงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซึ ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากส านักงาน อี วาย จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่สง่
มาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
  หน่วย: ล้านบาท 
 

 
รายการตามงบการเงนิรวม รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
 สินทรัพย์รวม 5,947 4,277 

 หนี้สินรวม 3,516 1,928 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,431 2,349 

 รายได้รวม 1,747 1,295 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 82 (138) 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)  0.14 (0.24) 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น 
ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ 

 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ โดยผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีจากผลการด าเนินงานเท่ากับจ านวน 
87,565,810 บาท จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปีในงบเฉพาะกิจการ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,378,291 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ในอัตรา
หุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ 
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัทฯ ที่เสียภาษเีงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 
20/80 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการป ี2559 ถงึป ี2563 
 

 
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2563 

(ปทีีเ่สนอ) 
2562 2561 2560 2559 

 1. ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (บาท)  

87,565,810 (140,832,838) (35,789,842) 88,948,467 267,503,227 

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

0.06 ไม่มีการจ่ายปันผล 0.06 0.06 0.13 

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

 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กับก าไรส าหร ับป ีตามงบการเง ิน
เฉพาะกิจการหลังห ักส ารองตาม
กฎหมาย 

42% ไม่มีการจ่ายปันผล N/A (1) 41% 30% 

 

 หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรของบริษัทฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

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) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีก
ได ้

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 

 2. พลต ารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน 

 3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 

 ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ในช่วง
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออก
จากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ .ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่าพล
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น 
ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ 

 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ โดยผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีจากผลการด าเนินงานเท่ากับจ านวน 
87,565,810 บาท จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปีในงบเฉพาะกิจการ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,378,291 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ในอัตรา
หุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ 
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัทฯ ที่เสียภาษเีงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 
20/80 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการป ี2559 ถงึป ี2563 
 

 
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2563 

(ปทีีเ่สนอ) 
2562 2561 2560 2559 

 1. ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (บาท)  

87,565,810 (140,832,838) (35,789,842) 88,948,467 267,503,227 

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

0.06 ไม่มีการจ่ายปันผล 0.06 0.06 0.13 

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

 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กับก าไรส าหร ับป ีตามงบการเง ิน
เฉพาะกิจการหลังห ักส ารองตาม
กฎหมาย 

42% ไม่มีการจ่ายปันผล N/A (1) 41% 30% 

 

 หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรของบริษัทฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

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) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีก
ได ้

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 

 2. พลต ารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน 

 3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 

 ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ในช่วง
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออก
จากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ .ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่าพล
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ต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 9 ปีแล้ว อย่างไรก็ดี พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร เป็นบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น 
กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน 
ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุ
เสถียร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 หมายเหต:ุ การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยรายละเอียดปรากฏตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

  

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื ่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัฯ 
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัตแิละลงมติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 

 
เบีย้ประชมุ ป ี2564 

(อตัราคงเดมิ) 
ป ี2563 

 
คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 
 รองประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
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คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหาร   
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 
  

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

คณะอื่น ๆ 
 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

  

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

 หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม 

 โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 
บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย 

 

 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
(จ่ายจริงจ านวน 6,500,000 บาท) 

 

 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
 – ไม่มี – 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจ านวนเงิน 8,950,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “การ
ก ากับดูแลกิจการ” (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
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ต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 9 ปีแล้ว อย่างไรก็ดี พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร เป็นบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น 
กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน 
ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุ
เสถียร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 หมายเหต:ุ การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยรายละเอียดปรากฏตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

  

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื ่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัฯ 
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัตแิละลงมติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 

 
เบีย้ประชมุ ป ี2564 

(อตัราคงเดมิ) 
ป ี2563 

 
คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 
 รองประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
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คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหาร   
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
 กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 
  

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

คณะอื่น ๆ 
 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

  

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

 หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม 

 โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
เวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 
บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย 

 

 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
(จ่ายจริงจ านวน 6,500,000 บาท) 

 

 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
 – ไม่มี – 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจ านวนเงิน 8,950,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “การ
ก ากับดูแลกิจการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
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 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

  1)  นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
  2)  นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
  3)  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 

 ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ
เสนอชื่อประจ าปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

 2. อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

 3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน 
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท และแตง่ตั้งผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย 

  1)  นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
  2)  นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
  3)  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  

 ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้ 
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 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าป ี2563 และ 2564 
 หนว่ย : บาท 

 

 ล าดบั คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 2564 
(ปทีีเ่สนอ) 

2563 

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

 ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees) 

 หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีราย
ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส าหรับกรณีที่เป็น Engagement 
Quality Control reviewer : “EQCR” ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้เว้น
การปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้ส านักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับ
เกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 -2566 (“transitional period”) เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจ านวนที่
ก าหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่นอ้ย
กว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน 

  2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ชือ่ผูส้อบบญัช ี เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

เปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

  1. นางสาวรัตนา จาละ 2555 – 2564 2560 – 2563 

  2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 2555 – 2564 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 

  3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 2563 – 2564 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ดังนี ้(1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ 
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 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

  1)  นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
  2)  นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
  3)  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 

 ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ
เสนอชื่อประจ าปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

 2. อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

 3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน 
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท และแตง่ตั้งผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย 

  1)  นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
  2)  นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
  3)  นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  

 ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้ 
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 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าป ี2563 และ 2564 
 หนว่ย : บาท 

 

 ล าดบั คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 2564 
(ปทีีเ่สนอ) 

2563 

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

 ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees) 

 หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีราย
ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส าหรับกรณีที่เป็น Engagement 
Quality Control reviewer : “EQCR” ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้เว้น
การปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้ส านักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับ
เกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 -2566 (“transitional period”) เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจ านวนที่
ก าหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่นอ้ย
กว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน 

  2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ชือ่ผูส้อบบญัช ี เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

เปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

  1. นางสาวรัตนา จาละ 2555 – 2564 2560 – 2563 

  2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 2555 – 2564 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 

  3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 2563 – 2564 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ 
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คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายเดียวกันนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะจัดประชุมได้
เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ  ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อบงัคบับรษิทั 

 ข้อ ข้อบงัคบัปจัจบุนั ข้อบงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน ทั ้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก
การบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบ
พื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด 

เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้ตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือบอกกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

เว้นแต่จะมกีฎหมายก าหนดไวเ้ปน็อยา่งอื่น การประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อ ิเล ็กทรอนิกส์สามารถท าได้ตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
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ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบเุรือ่งและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสี่ ผู้ถือหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้ือหุน้คนอืน่ ๆ รวมกนั
ได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า 
(45) วันนบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเชน่นี ้ให้ถอื
ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าตอ้งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท 

 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่
ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไมว่่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัด
ประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
ทั ้งนี ้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า
มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึ
หนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว
ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียก
นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม 
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คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายเดียวกันนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะจัดประชุมได้
เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ  ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 

 ขอ้บงัคบับรษิทั 

 ขอ้ ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน ทั ้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก
การบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบ
พื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด 

เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้ตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือบอกกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

เว้นแต่จะมกีฎหมายก าหนดไวเ้ปน็อยา่งอื่น การประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อ ิเล ็กทรอนิกส์สามารถท าได้ตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
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ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบเุรือ่งและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสี่ ผู้ถือหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้ือหุน้คนอืน่ ๆ รวมกนั
ได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า 
(45) วันนบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเชน่นี ้ให้ถอื
ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าตอ้งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท 

 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่
ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไมว่่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัด
ประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
ทั ้งนี ้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า
มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึ
หนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว
ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียก
นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ใน
การขยายธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจ านวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ 

 ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น
หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคราว 

 วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นใน
จ านวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทฯ ได้ท าการซื้อคืน และ/หรือช าระคืน
แล้วจะน ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถท าการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis) 

 มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย 

 อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

 การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจ ากัด (ผู้ ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุน
สถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ทั้งหมดกรือบางส่วน ซึ่ง
อาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือการเสนอขายหลายคราว ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้
เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ
มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว 
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 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การก าหนดข้อก าหนดและเงี่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น 
การก าหนดชื่อของหุ้นกู้ จ านวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน  (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ 

 (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึง
ติดต่อ ให้ขอ้มูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียน
หรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
จ าเป็นส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ค) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

 (ง) การด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอยีดเกีย่วกับการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
ส าเร็จลุล่วงทุกประการ ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ใน
การขยายธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้อีกแหล่งหนึ่ง โดยหุ้นกู้อนุพันธ์สามารถดัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มอีนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ใน
การขยายธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจ านวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ 

 ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น
หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคราว 

 วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นใน
จ านวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทฯ ได้ท าการซื้อคืน และ/หรือช าระคืน
แล้วจะน ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถท าการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis) 

 มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย 

 อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

 การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจ ากัด (ผู้ ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุน
สถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ทั้งหมดกรือบางส่วน ซึ่ง
อาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือการเสนอขายหลายคราว ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้
เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ
มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว 
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 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การก าหนดข้อก าหนดและเงี่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น 
การก าหนดชื่อของหุ้นกู้ จ านวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน  (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ 

 (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึง
ติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียน
หรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
จ าเป็นส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ค) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

 (ง) การด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอยีดเกีย่วกับการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
ส าเร็จลุล่วงทุกประการ ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ใน
การขยายธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้อีกแหล่งหนึ่ง โดยหุ้นกู้อนุพันธ์สามารถดัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มอีนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ 

 ประเภท : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (“หุ้นกูอ้นพุนัธ์”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย
สิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 อาย ุ: ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 วงเงินรวมของหุ้นกู้อนุพันธ์ : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 300 ล้านบาท 

 สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจจะเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนี
หลักทรัพย์อื่น 

ปัจจัยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ 
  

(1)  ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย 
  (2)  ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยท์ี่จัดตั้ง

ขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว  (เฉพาะกรณีเป็นการเสนอ
ขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)  

  (3)  กระแสรายรับหรือรายจ่าย 
  (4)  ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า 
  (5) ราคาทองค าหรือดัชนีราคาทองค า 
  (6)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
    6.1)  อัตราดอกเบี้ย 
    6.2)  เครดิตอนุพันธ์  (Credit Derivative) ทั ้งนี ้ ตามประเภทหรือลักษณะที ่ส  านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
  (7)  อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตรา

สารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ
ช าระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกหนี้ของบริษัทฯ 

  (8)  ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 การช าระคืนเงินต้น /  

การจ่ายค่าตอบแทน : 

เป็นเงินสด และ/หรือส่งมอบปัจจัยอ้างอิง หรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินอื่น 

 การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 ร าย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ไม่ว่าทั้งจ านวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายในคราวหรือหลาย
คราวก็ได้ และบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในวงเงินตามหุ้นกู้
อนุพันธ์ได้มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis) 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพนัธ์ เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จ านวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ 
สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสาร ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานอันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นค าขออนุญาต หรือผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
อนุพันธ์ รวมถึงการน าหุ้นกู้อนุพันธ์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

 (ค) การแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือใน
กรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

 (ง) การด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ของบริษัทฯ แล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้อนุพนัธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 
300 ล้านบาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
อนุพันธต์ลอดจนด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงทุกประการ ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ในการนี้ บริษัทฯ จงึขอเรียนเชญิผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์ตามก าหนด วัน เวลา ดงักล่าวข้างต้น โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่เขา้รว่มประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ผ่านลิงค์ 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=z5FSY8hsNsQmcygHo6SQfskQs6CB8Um47vmPVDz5xhQeLDgYosjtbQ%3d%3d 
 
หรือ                                         ซึ่งผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเลก็ทรอนกิส ์
  
 
 
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั ้งนี ้ โปรด กรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ 
Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 
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 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ 

 ประเภท : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธแ์ฝง (“หุ้นกูอ้นพุนัธ์”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย
สิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 อาย ุ: ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 วงเงินรวมของหุ้นกู้อนุพันธ์ : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 300 ล้านบาท 

 สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจจะเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนี
หลักทรัพย์อื่น 

ปัจจัยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ 
  

(1)  ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย 
  (2)  ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยท์ี่จัดตั้ง

ขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว  (เฉพาะกรณีเป็นการเสนอ
ขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)  

  (3)  กระแสรายรับหรือรายจ่าย 
  (4)  ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า 
  (5) ราคาทองค าหรือดัชนีราคาทองค า 
  (6)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
    6.1)  อัตราดอกเบี้ย 
    6.2)  เครดิตอนุพันธ์  (Credit Derivative) ทั ้งนี ้ ตามประเภทหรือลักษณะที ่ส  านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
  (7)  อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตรา

สารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ
ช าระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกหนี้ของบริษัทฯ 

  (8)  ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 การช าระคืนเงินต้น /  

การจ่ายค่าตอบแทน : 

เป็นเงินสด และ/หรือส่งมอบปัจจัยอ้างอิง หรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินอื่น 

 การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 ร าย ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ไม่ว่าทั้งจ านวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายในคราวหรือหลาย
คราวก็ได้ และบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในวงเงินตามหุ้นกู้
อนุพันธ์ได้มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis) 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพนัธ์ เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จ านวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ 
สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสาร ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานอันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นค าขออนุญาต หรือผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
อนุพันธ์ รวมถึงการน าหุ้นกู้อนุพันธ์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

 (ค) การแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือใน
กรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

 (ง) การด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ของบริษัทฯ แล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้อนุพนัธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 
300 ล้านบาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
อนุพันธต์ลอดจนด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงทุกประการ ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ในการนี้ บริษัทฯ จงึขอเรียนเชญิผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์ตามก าหนด วัน เวลา ดงักล่าวข้างต้น โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่เขา้รว่มประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ผ่านลิงค์ 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=z5FSY8hsNsQmcygHo6SQfskQs6CB8Um47vmPVDz5xhQeLDgYosjtbQ%3d%3d 
 
หรือ                                         ซึ่งผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเลก็ทรอนกิส ์
  
 
 
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั ้งนี ้ โปรด กรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ 
Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 
2564 โดยเอกสารการมอบฉันทะของท่านจะได้รับการตรวจสอบ และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนไปยัง E-
mail ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งแจ้ง ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ส าหรับล็อกอิน (log-in) เข้าสู่
ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่
ผู้ถือหุ้นได้ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 

 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท)์  
 ประธานกรรมการ 

หมายเหต ุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบ และ ค าถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 โดยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน 
เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได ้

 2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษา
รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม
ประชุม 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ หรือ 
 นางศิริภา เลาหะวรุตม์ชัย หรือ 
 นางสาวบุญบารมี ธัญญศิริ 

 ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

 โทรศัพท์ 02 680 0811-15  
 โทรสาร 02 658 9110 
 

 

 

หน้า 1 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

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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ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 
2564 โดยเอกสารการมอบฉันทะของท่านจะได้รับการตรวจสอบ และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนไปยัง E-
mail ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งแจ้ง ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ส าหรับล็อกอิน (log-in) เข้าสู่
ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่
ผู้ถือหุ้นได้ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
 

 
 

 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท)์  
 ประธานกรรมการ 

หมายเหต ุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบ และ ค าถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 โดยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน 
เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได ้

 2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษา
รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม
ประชุม 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ หรือ 
 นางศิริภา เลาหะวรุตม์ชัย หรือ 
 นางสาวบุญบารมี ธัญญศิริ 

 ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

 โทรศัพท์ 02 680 0811-15  
 โทรสาร 02 658 9110 
 

 

 

หน้า 1 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

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 ดังต่อไปนี้ 
 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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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 4 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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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 
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 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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 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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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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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 

 



 

หน้า 12 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส 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 - - 
  

 
 
 
 

 

หน้า 13 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

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
อีกได้ 

 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 

  
 

 

หน้า 15 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

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 

 



 

หน้า 14 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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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 - - 
  

 

หน้า 17 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 16 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

 คณะอื่น ๆ 
 ค่าเบี้ยประชมุที่จา่ยใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุในคณะกรรมการฝ่าย

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 - - 
  

 

หน้า 17 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 18 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

 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 

  

 

หน้า 19 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

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 - - 
  



 

หน้า 18 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

 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 

  

 

หน้า 19 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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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
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มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
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 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 315,513,904 100.00000 

 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง 3 - 
 บัตรเสีย - - 
  



 

หน้า 20 จาก 21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันที่ 29 เมษายน 2563 

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  
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 พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 
 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เวลา 16.10 น. 

 

 ลงชื่อ______________________________ประธานในที่ประชุม 
 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท)์ 
 ประธานกรรมการบริษัท 

ลงชื่อ______________________________ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)  

เลขานุการบริษัท  
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ประวตัแิละประสบการณ์การท างานของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่เลือกตัง้เปน็กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

 

 

นายชว่งชยั นะวงศ ์
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 กรรมการผู้อ านวยการ 

 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท – บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DAP รุ่นที่ 23/2547 
 ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 2/2558 
 

ประสบการณ ์
 กรรมการ บจ.หลักทรพัย์ สินเอเชีย 
 กรรมการผู้อ านวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟนิันซ่า 
 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 19 มิถุนายน 2552 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่มี- 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่  
 -ไม่มี- 

 

 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 2 แห่ง 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟ

เอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล,  

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 -ไม่มี- 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: 100,000 หุ้น 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 

 
การเขา้ประชมุป ี2563 
 คณะกรรมการบริษัท 10/10 

 
 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

37 

 

ประวตัแิละประสบการณ์การท างานของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่เลือกตัง้เปน็กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

 

 

นายชว่งชยั นะวงศ ์
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 กรรมการผู้อ านวยการ 

 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท – บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DAP รุ่นที่ 23/2547 
 ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 2/2558 
 

ประสบการณ ์
 กรรมการ บจ.หลักทรพัย์ สินเอเชีย 
 กรรมการผู้อ านวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟนิันซ่า 
 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 19 มิถุนายน 2552 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่มี- 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่  
 -ไม่มี- 

 

 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 2 แห่ง 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟ

เอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล,  

พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 -ไม่มี- 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: 100,000 หุ้น 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 

 
การเขา้ประชมุป ี2563 
 คณะกรรมการบริษัท 10/10 

 
 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
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พลต ารวจเอก วสิน ุปราสาททองโอสถ 
อายุ 59 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
 
 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA 
 ปริญญาโท - รัฐศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DAP รุ่นที่ 11/2547 
 ประกาศนียบตัร ACP รุ่นที่ 7/2548 
 ประกาศนียบตัร FND รุ่นที ่19/2548 
 ประกาศนียบตัร AACP รุ่นที ่21/2558 
 ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 3/2558 

 
ประสบการณ ์
 ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 กรรมการอิสระ บจ. หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 
 ผู้บัญชาการส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ผู้บัญชาการ ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 รองจเรต ารวจ ส านักงานจเรต ารวจ  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 รองผู้บัญชาการ ส านักงานก าลังพล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 รองผู้บัญชาการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 16 กันยายน 2552 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่มี- 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 2 แห่ง 
 กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ 
 กรรมการอิสระ บมจ. ชีวาทัย 

 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 6 แหง่ 
 จเรต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค 
 กรรมการ บจ. ซัสเทนเอเบลิเอนเนอยี คอรป์อเรชั่น  
 กรรมการ บจ. พรีะพร็อพเพอรต์ี้  
 กรรมการ บจ. แม่อรุณ 
 กรรมการ บจ. โมเดอร์นแมน ู

 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 -ไม่มี- 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: 3,655,614 หุ้น  
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 

 
การเขา้ประชมุป ี2563 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 
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นายไพบลูย ์ ศริภิาณเุสถยีร 
อายุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ  

 
 
 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท - รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DCP รุ่นที่ 105/2551 
 ประกาศนียบตัร ACP รุ่นที่ 28/2552 
 ประกาศนียบตัร SFE รุ่นที ่13/2554 
 ประกาศนียบตัร  HRP รุ่นที่ 4/2556 
 ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 5/2558 

 
ประสบการณ ์
 กรรมการบริหาร ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย 
 กรรมการ  ธนาคารออมสิน 
 กรรมการ  บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
 กรรมการ  บจ. ทรีนิตีพ้ลัส 
 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
 กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 28 กุมภาพนัธ์ 2551 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่มี- 

 
 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 2 แห่ง 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. อสมท 
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง 

 
ต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน  
 -ไม่มี- 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 -ไม่มี- 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่ม ี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 

 
การเขา้ประชมุป ี2563 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 
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พลต ารวจเอก วสิน ุปราสาททองโอสถ 
อายุ 59 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
 
 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA 
 ปริญญาโท - รัฐศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DAP รุ่นที่ 11/2547 
 ประกาศนียบตัร ACP รุ่นที่ 7/2548 
 ประกาศนียบตัร FND รุ่นที ่19/2548 
 ประกาศนียบตัร AACP รุ่นที ่21/2558 
 ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 3/2558 

 
ประสบการณ ์
 ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 กรรมการอิสระ บจ. หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 
 ผู้บัญชาการส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ผู้บัญชาการ ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 รองจเรต ารวจ ส านักงานจเรต ารวจ  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 รองผู้บัญชาการ ส านักงานก าลังพล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 รองผู้บัญชาการ ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 16 กันยายน 2552 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่มี- 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 2 แห่ง 
 กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ 
 กรรมการอิสระ บมจ. ชีวาทัย 

 
ต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน จ านวน 6 แหง่ 
 จเรต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติค 
 กรรมการ บจ. ซัสเทนเอเบลิเอนเนอยี คอรป์อเรชั่น  
 กรรมการ บจ. พรีะพร็อพเพอรต์ี้  
 กรรมการ บจ. แม่อรุณ 
 กรรมการ บจ. โมเดอร์นแมน ู

 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 -ไม่มี- 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: 3,655,614 หุ้น  
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 

 
การเขา้ประชมุป ี2563 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 
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นายไพบลูย์  ศริภิาณเุสถยีร 
อายุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ  

 
 
 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท - รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DCP รุ่นที่ 105/2551 
 ประกาศนียบตัร ACP รุ่นที่ 28/2552 
 ประกาศนียบตัร SFE รุ่นที ่13/2554 
 ประกาศนียบตัร  HRP รุ่นที่ 4/2556 
 ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 5/2558 

 
ประสบการณ ์
 กรรมการบริหาร ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย 
 กรรมการ  ธนาคารออมสิน 
 กรรมการ  บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
 กรรมการ  บจ. ทรีนิตีพ้ลัส 
 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
 กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 28 กุมภาพนัธ์ 2551 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่มี- 

 
 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 2 แห่ง 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. อสมท 
 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง 

 
ต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน  
 -ไม่มี- 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 -ไม่มี- 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่ม ี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 

 
การเขา้ประชมุป ี2563 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 
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ประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ประจ าป ี2564 
 

1. นางสาวรตันา จาละ 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3734 

ส านักงานสอบบัญชี 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน 
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา 
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
4 ปี 

ความสัมพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กับบริษทัฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ ่หรือผูท้ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
ไม่มี 

ข้อมูลส าหรับติดต่อ 
โทรศัพท์ : 02 264 0777 
โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
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2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4499 

ส านักงานสอบบัญชี 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน 
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา 
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
1 ปี 

ความสัมพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กับบริษทัฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ ่หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
ไม่มี 

ข้อมูลส าหรับติดต่อ 
โทรศัพท์ : 02 264 0777 
โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
 
 
 
 
 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

40 

ประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ประจ าป ี2564 
 

1. นางสาวรตันา จาละ 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3734 

ส านักงานสอบบัญชี 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน 
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา 
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
4 ปี 

ความสัมพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กับบริษทัฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ ่หรือผูท้ี่เกี่ ยวขอ้งกับบุคคล
ดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
ไม่มี 

ข้อมูลส าหรับติดต่อ 
โทรศัพท์ : 02 264 0777 
โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
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2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4499 

ส านักงานสอบบัญชี 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน 
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา 
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
1 ปี 

ความสัมพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กับบริษทัฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ ่หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
ไม่มี 

ข้อมูลส าหรับติดต่อ 
โทรศัพท์ : 02 264 0777 
โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
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3. นางสาววรรรวิไล เพชรสร้าง 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
5315 

ส านักงานสอบบัญชี 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน 
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
1 ปี 

ความสัมพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กับบริษทัฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ ่หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
ไม่มี 

ข้อมูลส าหรับติดต่อ 
โทรศัพท์ : 02 264 0777 
โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
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ขอ้มลูกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุน้ 
 

รายชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ (ปี) 71 ปี 

ที่อยู่ ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน)                     
เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ 
  (อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564) 

 วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

หมายเหต:ุ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 
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3. นางสาววรรรวิไล เพชรสร้าง 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
5315 

ส านักงานสอบบัญชี 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน 
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
1 ปี 

ความสัมพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กับบริษทัฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ ่หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
ไม่มี 

ข้อมูลส าหรับติดต่อ 
โทรศัพท์ : 02 264 0777 
โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

43 

ขอ้มลูกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุน้ 
 

รายชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ (ปี) 71 ปี 

ที่อยู่ ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด  (มหาชน)                     
เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ 
  (อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564) 

 วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 วาระที่ 10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

หมายเหต:ุ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

44 

ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

หมวดที ่5 
คณะกรรมการ 

 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ในกรณีที่บุคคลซื่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด 

 

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

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีท่ี่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคร่าว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ 
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
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ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 (หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับในข้อนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฎตามวาระที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564) 

 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 
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ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 (หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับในข้อนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฎตามวาระที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564) 

 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 
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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) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

  (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

  (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) การเลิกบริษัท 

  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
 

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพงึเรียกประชุม มีดังนี้ 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

 (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

 (6) กิจการอื่น ๆ 
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หมวดที ่7 
การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัชี 

 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก 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
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม ( 3) วัน 
ด้วย 

 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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หมวดที ่7 
การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัชี 

 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก 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
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม ( 3) วัน 
ด้วย 

 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (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 

ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่วนที่
เหลือจะถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม 
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• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั ้น
ก าหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว 

 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ  และ
ประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ 
จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการ
ประชุม 
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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 

ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่วนที่
เหลือจะถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม 
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• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั ้น
ก าหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว 

 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ  และ
ประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ 
จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการ
ประชุม 
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ขอ้มลูเกีย่วกับเอกสารและหลักฐานเพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 • โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

2. กรณีมอบฉันทะ 

 • ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมกันนี้ โดยผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 

 • ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนส าหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย
ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากร
แสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการ
จัดเตรียมอากรแสตป์ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 

 • โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเอกสารการมอบฉันทะของ
ท่านจะได้รับการตรวจสอบ และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนไปยัง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะ
พร้องทั้งแจ้ง ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ส าหรับล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวัน
ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 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 พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือ
ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ 
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  – นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ ส าเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะตอ้งมี
หน่วยงานที่มีอ 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 2564 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  
นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธิ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 

ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสมัพันธ์ บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)                      
เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 • ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส านักเลขานุการบริษทั
และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 

 

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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ขอ้มลูเกีย่วกับเอกสารและหลักฐานเพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 • โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

2. กรณีมอบฉันทะ 

 • ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมกันนี้ โดยผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 

 • ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนส าหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย
ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากร
แสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการ
จัดเตรียมอากรแสตป์ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 

 • โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเอกสารการมอบฉันทะของ
ท่านจะได้รับการตรวจสอบ และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนไปยัง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะ
พร้องทั้งแจ้ง ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ส าหรับล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวัน
ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 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 พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือ
ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ 
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  – นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ ส าเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะตอ้งมี
หน่วยงานที่มีอ 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 2564 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  
นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธิ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 

ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสมัพันธ์ บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)                      
เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 • ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส านักเลขานุการบริษทั
และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 

 

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 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ____________________________ 

(2) __________________________________________________________________________________   อาย ุ______________ ป ี

 อยู่บ้านเลขที่ ____________   ถนน _________________________________   ต าบล/แขวง _________________________________ 

 อ าเภอ/เขต _____________________________   จังหวัด _____________________________   รหัสไปรษณีย์ ______________   หรือ 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ____________________________ 

(3) __________________________________________________________________________________   อาย ุ______________ ป ี

 อยู่บ้านเลขที่ ____________   ถนน _________________________________   ต าบล/แขวง _________________________________ 

 อ าเภอ/เขต _____________________________   จังหวัด _____________________________   รหัสไปรษณีย์ ______________ 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ____________________________ 

คนหนึ ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื ่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2564  
ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

อากรแสตมป์ 20 
บาท 
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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 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ____________________________ 

(2) __________________________________________________________________________________   อายุ ______________ ปี 

 อยู่บ้านเลขที่ ____________   ถนน _________________________________   ต าบล/แขวง _________________________________ 

 อ าเภอ/เขต _____________________________   จังหวัด _____________________________   รหัสไปรษณีย์ ______________   หรือ 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ____________________________ 

(3) __________________________________________________________________________________   อาย ุ______________ ป ี

 อยู่บ้านเลขที่ ____________   ถนน _________________________________   ต าบล/แขวง _________________________________ 

 อ าเภอ/เขต _____________________________   จังหวัด _____________________________   รหัสไปรษณีย์ ______________ 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ____________________________ 

คนหนึ ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื ่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2564  
ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

อากรแสตมป์ 20 
บาท 
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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 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

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 __________________________________________________ อาย ุ__________ ป ี
  Name Age                     years 
  บ้านเลขที่ __________ ถนน ___________________ ต าบล/แขวง ________________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ____________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ __________  
  District Province Postal Code                            
  อีเมล ________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ___________________ หรือ 
  E-mail Phone Number                                                     or 
  ช่ือ __________________________________________________ อาย ุ__________ ป ี
  Name Age                     years 
  บ้านเลขที่ __________ ถนน ___________________ ต าบล/แขวง ________________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ____________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ ______________ 
  District Province Postal Code                            
  อีเมล ________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ___________________ หรือ 
  E-mail Phone Number                                                   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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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 
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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 _________________________________________________________________ สัญชาต ิ__________________________ 
 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 __________________________________________________ อาย ุ__________ ป ี
  Name Age                     years 
  บ้านเลขที่ __________ ถนน ___________________ ต าบล/แขวง ________________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ____________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ __________  
  District Province Postal Code                            
  อีเมล ________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ___________________ หรือ 
  E-mail Phone Number                                                     or 
  ช่ือ __________________________________________________ อาย ุ__________ ป ี
  Name Age                     years 
  บ้านเลขที่ __________ ถนน ___________________ ต าบล/แขวง ________________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ____________ จังหวัด ________________ รหัสไปรษณีย์ ______________ 
  District Province Postal Code                            
  อีเมล ________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ___________________ หรือ 
  E-mail Phone Number                                                   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: 
   นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์ 
   Mr. Kittisak Bencharit 
    
 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 2564  ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 30 
April 2021 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) 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 2563 
 Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 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 
 วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2020 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 
 วาระที ่3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 3 To approve the 2020 financial statements for the fiscal year ended 31 December 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 

 

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ท ำเครื่องหมำย  และเลือก
กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง 

If choosing No. 2 please mark  and select 
one of the independent directors. 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  
 Agenda 4 To approve the appropriation of net profit from business operating results for the year 2020 as legal reserve and 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 
 วาระที่ 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. นายช่วงชัย นะวงศ์ 
   Mr. Chuangchai  
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  2. พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ 
   Pol. Gen. Visanu Prasattongosoth 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 
   Mr. Phaiboon Siripanoosatien 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
 Agenda 6 To approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2021 
  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 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and audit fees for the year 2021 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
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 2.  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 
  The independent directors of the Company as follows: 
   นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์ 
   Mr. Kittisak Bencharit 
    
 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 2564  ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 30 
April 2021 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) 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 2563 
 Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 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 
 วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 Agenda 2 To acknowledge the Company’s 2020 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 
 วาระที ่3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 3 To approve the 2020 financial statements for the fiscal year ended 31 December 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 

 

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ท ำเครื่องหมำย  และเลือก
กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง 

If choosing No. 2 please mark  and select 
one of the independent directors. 
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 วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  
 Agenda 4 To approve the appropriation of net profit from business operating results for the year 2020 as legal reserve and 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 
 วาระที่ 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. นายช่วงชัย นะวงศ์ 
   Mr. Chuangchai  
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  2. พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ 
   Pol. Gen. Visanu Prasattongosoth 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 
   Mr. Phaiboon Siripanoosatien 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
 Agenda 6 To approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2021 
  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 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and audit fees for the year 2021 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
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  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 
 Agenda 8 To approve the amendment to the Company’s Articles of Association  
  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 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2 ,000 ล้านบาท 
 Agenda 9 To approve the issuance and offering of debentures of the Company in the amount not exceeding THB 2,000 million 
  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 
 วาระที ่10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท 
 Agenda 10 To approve the issuance and offering of structured notes in the amount not exceeding THB 300 million  
  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 
 วาระที ่11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 11 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 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณ าและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 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. 

 
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 
 (_______________________________________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

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 หนังสือมอบฉันทะแบบ 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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  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 
 Agenda 8 To approve the amendment to the Company’s Articles of Association  
  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 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2 ,000 ล้านบาท 
 Agenda 9 To approve the issuance and offering of debentures of the Company in the amount not exceeding THB 2,000 million 
  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 
 วาระที ่10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท 
 Agenda 10 To approve the issuance and offering of structured notes in the amount not exceeding THB 300 million  
  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 
 วาระที ่11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 11 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 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณ าและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 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. 

 
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 
 (_______________________________________) 
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 (_______________________________________) 
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 (_______________________________________) 
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 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 หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of Finansia Syrus Securities Public Company Limited for the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders on Friday, 30 April 2021 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) 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 
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คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ปร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ปร ะ ชุ ม อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

การใช้งานฟังก์ชั่นถามค าถาม4

การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง5

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)6

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตวัประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook Tablet Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

รองรับบนระบบปฎิบตัิการ

IOS android

Google Chrome
(แนะน า)

Safari Internet Explorer

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตวัตน

บัตรประจ าตัวประชาชน
3

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application 
androidIOS
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การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง5

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)6

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตวัประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook Tablet Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

รองรับบนระบบปฎิบตัิการ

IOS android

Google Chrome
(แนะน า)

Safari Internet Explorer

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตวัตน

บัตรประจ าตัวประชาชน
3

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application 
androidIOS



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใช้บัตรประจ าตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง
ราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP 
e-Shareholder Meeting 

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม

1

2

3

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

4

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1

5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”

3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”



5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน
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3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”



4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่ 
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด 
4.4  อีเมล (ส าหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
4.5 หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.6  รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 

5. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยท าเครื่องหมาย 
6. กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 

6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะท าการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15
ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

6

7. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

8. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 
ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นท าการ
ถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปที่ 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน 

9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)   

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2
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ถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
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9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)   

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน) 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เข้าสู่ระบบได้ท่ี https://portal.eservice.set.or.th
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท าการลงทะเบียนไว้

5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดท่ีผู้ถือหุ้นได้ท าการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
5.1 มุมมองของปฎิทิน
5.2   มุมมองรายการประชุม (list)

6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเขา้ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชมุ เช่น วันที่
ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น 

7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บรกิารก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม 
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การใช้งานฟังก์ช่ันถามค าถาม4

1. กดแจ้งความประสงค์เพือ่ถามค าถามที่ปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” ค าถามจะถูกส่งเข้าควิรอไว้ 

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามค าถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค าถามในวาระนั้น ๆ   กลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting และด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี

9

การแจ้งความประสงค์ในการถามค าถาม

การถามค าถามเมื่อถึงควิในการถาม

1. เมื่อถึงวาระการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) 
บนระบบ WebEx เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง 

1.1 กดปุ่ม Unmute me 

1.2 หากปรากฎตามไอคอนด้านล่างให้กดปุ่ม Unmute ซ้้าอีกครั้ง
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3. หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง5

1. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและท าการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

2. เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถก าหนดให้คล้ายกับการประชุมในรปูแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะ
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ประชุม

ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม 10

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  6

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่
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Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

DAP e-Shareholder Meeting
บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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