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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2565 
ของ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
 
 
วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วย

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

เริ่มการประชุม 
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่
เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจ านวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 23 มีนาคม 
2565 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 5,277 ราย ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 516 ราย นับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 406,491,686 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 69.9156469 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

กรรมการ 
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ (ประธานฯ)  
2. นายวรภัค ธันยาวงษ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ (Video Conference) 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการและประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี (Video Conference) 
6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ (Video Conference)  
7. พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Video Conference) 
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) 
2. นางปาริชาต ขันทสีมา รองกรรมการผ ู ้จ ัดการ สายงานก  าก ับด ูแลการปฏ ิบ ัต ิงาน  (Video 

Conference) 
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ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
1. นางสาวรัตนา จาละ  
2. นางสาวเพ็ญโสภา เปลี่ยนบางยาง  
3. นายสุตกาล ตั้งอมรสุขสันต์  
4. นางสาวญาณิศา ชยุตรารัตน์  

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 
1. นายภราดร เลียวสกุล  
2. นางสาววนิดา ฐานีพานิชสกุล  
3. นางสาวอณินาฏ ศิลานุกิจ  
4. นางสาวสพุิชญา ณีศะนันท ์  
โดยคุณภราดร เลียวสกุลและคุณอณินาฏ ศิลานุกิจอยู่ในที่ประชุมด้วยตนเองและเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือมอบฉันทะและเป็นผู้สังเกตการณใ์น
การนับคะแนนลงมติแต่ละวาระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด 
1. นางสาวจิรยง  อนุมานราชธน  
2. นางสาวกมลชนก  อวกาศจักรวาฬ  

เลขานุการบริษัท 
1. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ  

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผูถ้ือหุน้ใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี ้
 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
1. PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD. (SUB-ACC3-PILGRIM FINANSA 

INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD) 
170,269,978 29.29 

2. MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED FOR DVP 64,663,609 11.12 
3. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 58,140,302 10.00 
4. Morgan Stanley & CO. International PLC 49,691,611 8.55 
5. นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 33,800,600 5.81 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 31,651,341 5.44 
7. นางสุพร วัธนเวคิน 13,348,227 2.30 
8. นายชวัล เจียรวนนท ์ 9,500,000 1.63 
9. นางศิรินดา ธนาวิศรุต 6,000,000 1.03 
10. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 3,655,614 0.63 
 ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 140,681,743 24.20 
 รวม 581,403,025 100.00 
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ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จ ากัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ IR Plus AGM ส าหรับลงทะเบียน ออก
เสียงลงคะแนน หรือ e-Voting และเข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธกีารที่
ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง 
มาตรฐานการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน
ลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามล าดับ 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ IR Plus AGM โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็น
เวลา 1 นาท ี

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยลงคะแนนผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียง ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และเนื่องจากการประชุมวันนี้เป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ด้วยระบบ IR Plus AGM ก าหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีกรณีที่เป็น “บัตรเสีย” เกิดขึ้น 

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 • วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 

1, 3, 4, 5, 7 และ 8.4 ซึ่งในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนส าหรับแต่ละท่าน
ตามล าดับ 

 • วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน ได้แก่วาระที่ 6 

 • วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน ได้แก่วาระที่ 8.1, 8.2, และ 8.3 

7. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ 
Log out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระ
นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วม
ประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ 

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามค าแนะน าที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ
ติดต่อ IR Plus Call Center เบอร์โทร 02 022 6200 
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เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. 1 มีนาคม 2564 
 บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา (Cooperative Education) การส่งเสริม

ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต และการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องปฐมบรบิท 
อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. 12 มีนาคม 2564 
 บริษัทฯ ร่วมสัมมนา “ส่องหุ้นเด็ด รับตลาดหุ้นฟื้นตัวปี 64” อ านวยการจัดงานโดย คุณสุนันท์ ศรีจันทรา ผู้บริหารและผู้ด าเนินรายการวิเคราะห์หุ้น

รายวัน Money Club ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกล่าวปาฐกถา “ความสนใจใน
ตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนตา่งชาติ” ส าหรับช่วงไฮไลท์พิเศษ กับเวทีเสวนา “มองภาพรวมตลาดหุน้ไทย-ตลาดหุน้ต่างประเทศปี 2564” โดย คุณวีระวัฒน์ 
วิโรจน์โภคา ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ร่วมด้วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แถวหน้าของประเทศร่วมเสวนาบนเวที  ณ 
ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคาร True Digital Park ถ.สุขุมวิท 101 

3. 27 เมษายน 2564 
 บริษัทฯ มอบรางวัลแบบ Online กับโปรเจคใหญ่แห่งปี “HERO Stock U-Challenge” การแข่งขันเทรดหุ้นจ าลองสุดท้าทายกบัเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย 9 

แห่ง ผ่านแอปพลิเคชันเทรดหุ้นอจัฉรยิะ Finansia HERO ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท โดยจัดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2564 โดย
มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน 

4. 4 กันยายน 2564 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดภายใต้แนวทาง

ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและครอบครัวจ านวน 200 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ณ บางกอกฟรีเท
รดโซน จ.สมุทรปราการ 

5. 9 ธันวาคม 2564 
 คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้ารับรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021” ภาคธุรกิจเงินทุนและ

หลักทรัพย์ จาก ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality persons 
of the year 2021) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรตคุิณและยกย่องที่ประสบความส าเรจ็ในการ
ด าเนินชีวิต การท างานและการอุทิศตนท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชาติด้านตา่งๆ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น 

6. 14 ธันวาคม 2564 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นประธานในโครงการ “Finansia HERO Academy” มอบรางวัล โดยโครงการนี้ถือเป็นโปรเจคใหญ่แห่งปีมี

วัตถุประสงค์เพื่อปั้นนักเทรดให้มีคุณภาพ สอนการเรียนรู้และพัฒนาวิธีการเทรดหุ้นด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ “Finansia HERO” พร้อมมอบความรู้และ
เคล็ดลับเทคนิคการเทรดจากทีม Influencer รับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแนวหน้าของเมืองไทย มาเทรนนิ่งให้แก่นักลงทุนกันแบบฟรีๆ ตั้งแต่เดือน 
กรกฏาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความส าเร็จของโครงการจาก Finansia HERO อีกครั้ง จากกระแสนักลงทุนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 18,000 คน 
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7. 16 ธันวาคม 2564 
 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“FNS”) ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ คือ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด ได้เปิดเผยข่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่า ได้จ าหน่ายหุ้นส ามัญทั้งหมดของบริษัทฯ 
ให้แก่บริษัท PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE. LTD (“PFIH”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ จ านวน 
170,269,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.29 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ทุกประการ 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย รวม 6,018,866 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 412,503,052 100.0000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง 7,500 - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
รอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR 
Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 • บริษัทฯ ได้รับมติการต่ออายุ “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” ที่ก าลังจะสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2565 

(ใบรับรองมีอายุ 3 ปี) และมีนโยบายเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ CAC ต่อไปอีก 3 ปี สัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2568 
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 • บริษัทฯ ยังคงด าเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
และจะด าเนินต่อไปในอนาคต 

 CEO ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ 

 ในด้านการปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจปี 2564 
 

  แผน สิง่ทีป่ฏบิตั ิ

 นักลงทุนรายบุคคล • รักษาอันดับส่วนแบ่งตลาดที่อันดับที่ 3 • อยู่อับดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 5.58% 
  • ตั้งเป้าการเปิดบัญชีใหม่ 20,000 บัญชี • มีลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 138,508 ราย 
  • เพิ่มจ านวนผู้ใช้งาน HERO • มีลูกค้าเปิดบัญชีออนไลน์ 135,761 ราย 
    • ปริมาณการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นจาก HERO เพิ่มขึ้น 135% 

และ 184% ตามล าดับ 
    • ผู้ใช้งานบัญชี HERO ที่ active 66,856 ราย 

 นักลงทุนสถาบัน • ปร ับปรุงค ุณภาพของ Research เพ ื ่อให ้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ากองทุนภายในประเทศ 

• ปริมาณการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นจากนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศ เพิ่มขึ้น 19% และ 15% ตามล าดับ 

 ธุรกิจท ี ่ ไม ่ใช ่การซื้อ
ขายหลักทรัพย์ 

• ด้านวาณิชธนกิจ: รักษาระดับ IPO pipeline • เ ป ็ น  Lead underwriter ขอ ง  IPO 3 บ ร ิ ษ ั ท  แ ล ะ  Co-
underwriter ของ IPO 18 บริษัท 

  • ออก DW โดยอาศัยความร่วมมือกับ Strategic partner ราย
ใหม่ ๆ 

• ออก DW ในเดือนกันยายน 2564 

 

 ส าหรับสภาวะตลาดในปี 2564 SET Index ปิดที่ 1,657.62 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,499.35 จุด ในปี 2563 ปริมาณการซื้อขายต่อวันเท่ากับ 85,058 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 61,376 ล้านบาทในปี 2563 

 ในด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าคิดเป็น 81% ของรายได้ทั้งหมด ยังคงมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดซึ่งอยู่ที่ 60% 

 ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 2,287 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,806 พันล้านบาท ในปี 2563 โดยหลักมาจากการซื้อขายของนัก
ลงทุนรายบุคคล ซึ่งคิดเป็น 68% เพิ่มขึ้นจาก 52% ในปี 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั้งอุตสาหกรรม 

 ค่าคอมมิชชั่นของบริษัทฯ เท่ากับ 1,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,078 ล้านบาท ในปี 2563 ในขณะที่อัตราค่าคอมมิชชั่นเท่ากับ 0.07% เพิ่มขึ้น
จาก 0.06% ในปี 2563 

 จ านวนลูกค้าที่ Active ของบริษัทฯ เท่ากับ 104,501 ราย เพิ่มขึ้นจาก 28,615 ราย ในปี 2563 เป็นลูกค้า Online เท่ากับ 99,751 ราย และ 
Offline 4,750 ราย 

 บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ที่มีต่อธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึง
ได้เตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนผ่านโดยร่วมมือกับ KIWOOM Securities Co., Ltd. (“KIWOOM”) มาตั้งแต่ปี 2561 ในการเปิดตัวแอป
พลิเคชัน Finansia HERO และมีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2564 มีจ านวนลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 138,508 ราย และมีปริมาณการซื้อขายรวม 
368,695 ล้านบาท 
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 เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2564 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ารายได้รวมเท่ากับ 2,396.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,747.1 
ล้านบาท ในปี 2563 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 2,020.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,642.8 ล้านบาท ในปี 2563 จึงท าให้มีก าไรเท่ากับ 300.2 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 82.1 ล้านบาท ในปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งผันแปรตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,243.2 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 942.8 ล้านบาท ในปี 2563 และค่าดอกเบี้ยเท่ากับ 47.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 34.7 ล้านบาท ในปี 2563 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 
 

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัด
ให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ าปีเพื่ออนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
  หน่วย: ล้านบาท 
 

 รายการตามงบการเงนิรวม รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
 สินทรัพย์รวม 7,047 5,947 
 หนี้สินรวม 4,356 3,516 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,691 2,431 
 รายได้รวม 2,397 1,747 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 300 82 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น) 0.52 0.14 
 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 235 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 



 

8 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
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 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 412,510,552 100.0000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง 6,000 - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ 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) จนกว่า
ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่  
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการ
ต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท โดยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีในงบเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น 296,427,359 บาท จึงเห็นควรให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,005,425 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3753 
ของก าไรสุทธิประจ าปีในงบเฉพาะกิจการ เพื่อให้ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 
0.10 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 58,140,302.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.30 ของก าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจาก
หักเงินส ารองต่าง ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

 เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและต้องการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขาย 
Finansia HERO ให้ตรงตามความต้องการของนักลงทุนใหม้ากยิ่งขึ้น รวมถึงการซื้อกิจการวาณิชธนกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด (“FSSIA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (“FSL”) จากบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ซึ่งจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และ
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 20/80 
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 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการป ี2560 ถงึป ี2564 
 

 รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2564 
(ปทีีเ่สนอ) 

2563 2562 2561 2560 

 1. ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(บาท) 

296,427,359 87,565,810 (140,832,838) (35,789,842) 88,948,467 

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

(บาท : หุ้น) 
0.10 0.06 ไม่มีการจ่ายปัน

ผล 
0.06 0.06 

 4. จ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 58,140,302.50 34,884,181.50 ไม่มีการจ่ายปัน
ผล 

34,884,181.50 34,884,181.50 

 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรส าหรับปีตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

20% 42% ไม่มีการจ่ายปัน
ผล 

N/A (1) 41% 

 

 หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรของบริษัทฯ 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 3,400 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน
ผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 411,614,507 99.7823229 
 ไม่เห็นด้วย 897,945 0.2176771 
 งดออกเสียง 7,500 - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได้ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 19 ปี 
 2. นายวรภัค ธันยาวงษ์ รองประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 4 เดือน 
 3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 
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 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ 

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัตขิองกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 แล้ว 
และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น 
กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน 
ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้
ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 
ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 100,000 หุ้น 

มติที่ประชุม ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ (2) นายวรภัค ธันยาวงษ์ และ (3) นางพรพริ้ง สุขสันติ
สุวรรณให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 412,495,952 99.9941821 
 ไม่เห็นด้วย 24,000 0.0058179 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 2. นายวรภัค ธันยาวงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 412,513,952 99.9985455 
 ไม่เห็นด้วย 6,000 0.0014545 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
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3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 412,595,952 99.9941835 
 ไม่เห็นด้วย 24,000 0.0058165 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการจาก
บริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติและลงมติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนด
ไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง
กับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 

 เบีย้ประชมุ 2565 
(อตัราคงเดมิ) 

2564 

 
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 
 คณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)   
 ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
40,000 บาท/ครั้ง 

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

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
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 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   
 ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
40,000 บาท/ครั้ง 

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

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการเทคโนโลยี   
 ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
40,000 บาท/ครั้ง 

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

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความ

จ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 
  

 ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

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

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

 
คณะอื่น ๆ 

 ค่าเบีย้ประชมุทีจ่า่ยใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุในคณะกรรมการฝา่ยจดัการทีแ่ตง่ตัง้
โดยคณะกรรมการบริหาร หรอืคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตัง้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

  

 ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

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

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

 

 หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม 

 โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย 

 

 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

จ านวนไม่เกิน 15,000,000 บาท จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
(จ่ายจริงจ านวน 10,000,000 บาท) 

 

 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
 – ไม่มี – 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 

 จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจ านวน 1 ราย รวม
จ านวน 3,655,614 หุ้น 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 1,500 หุ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 408,011,493 99.7666443 
 ไม่เห็นด้วย 26,300 0.0064309 
 งดออกเสียง 928,045 0.2269248 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบรษิัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคุณสมบัตขิองผูส้อบ
บัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ป ระชุม
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นขอ งบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมอนุมัติค่ าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
2,080,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา
การลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าปี 2565 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. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  
 

 

 

 



 

14 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
วันที่ 29 เมษายน 2565 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าป ี2564 และ 2565 
  หน่วย: บาท 
 

 คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 2565 
(ปทีีเ่สนอ) 

2564 

 1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 250,000 250,000 
 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน 780,000 700,000 
 3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 250,000 250,000 
 4. ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 800,000 730,000 
 5. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance - 70,000 
 รวม 2,080,000 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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่
ผู ้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส าหรับกรณีที่เป็น Engagement 
Quality Control reviewer : “EQCR” ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้เว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้ส านักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับเกณฑ์
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 - 2566 (“transitional period”) เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจ านวนที่ก าหนด
แล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปี
ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน 

  2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ชือ่ผูส้อบบญัช ี เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ 

เปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ
บรษิทัฯ 

   1. นางสาวรัตนา จาละ 2555 – 2565 2560 – 2564 
   2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 2555 – 2565 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
   3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 2563 – 2565 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 

 



 

15 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
วันที่ 29 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 412,612,752 100.0000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง 8,700 - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 8 อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8.1 ถึงวาระที่ 8.4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระจึงเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไ ม่มีการ
พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีก 

 

วาระที่ 8.1 อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิ จ
ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

 CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ (ได้แก่ Digital Asset Broker และ ICO 
Portal) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มองหาการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูง ด้วยการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องและการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะท าช่วยลด
ข้อจ ากัดและภาระในการประกอบธุรกิจ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 

 อนึ่ง ประโยชน์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีดังนี้ (1) ท าให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวข้องได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงเงินกองทุนของบริษัทฯ (2) ลดความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีการท าธุรกิจ
หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ (3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการผ่านการด าเนินงานของบริษัท
ย่อย และ (4) ท าให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อนและสามารถก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มได้โดยตรง 

 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ
ของบริษัทฯ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“แผนการปรบัโครงสร้างฯ”) และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ซึ่ง
มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
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 นอกจากนี้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การเพิกถอนหลักทรัพย์
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

 

 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท 

ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”) 
 2) Hold Co. จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก าหนดวิธีช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

กับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ทั้งนี้ หากครบก าหนด
ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่า ผู้แสดงเจตนาขายมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
Hold Co. จะยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

 3) Hold Co. จะน าหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก 
ทรัพย์ฯ”) แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน 

 4) บริษัทฯ จะด าเนินการให้ Hold Co. ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อน
การโอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง 

  

 

 

3.75%1 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าท ารายการ โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเข้าท ารายการ 

กลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ 

(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์) 

FSSIA   

96.25% 20.01% 

Hold Co.  
(จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 

กลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ 

 

(เพิกถอนจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน) 

 

FSSIA 

20.01% 

100.00% 100.00% 

100.00% 
100.00% 

บริษัทจัดตั้ง 
ขึน้ใหม่  
(Digital 
Asset 

Broker) 

FSL 
บริษัทจัดตั้ง 

ขึน้ใหม่  
(Digital Asset 

Broker) 

100.00% 100.00% 

บริษัทจัดตั้ง 
ขึน้ใหม่  

(ICO Portal) 

100.00%2 100.00%2 

FSL 

100.00%1 

บริษัทจัดตั้ง 
ขึน้ใหม่  

(ICO Portal) 

 

100.00% 
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สรุปข้อมูลของ Hold Co. 
 

 ชื่อบริษัท บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการลงทุนในกิจการค้าใด หรือเข้าร่วมในกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดอื่น โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ 
 ขอบเขตในการด าเนินธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม และการให้บริการด้าน

งานสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม 
 วันจดทะเบียนบริษัท 23 มีนาคม 2565 
 ทุนจดทะเบียน 1) Hold Co. มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจ านวน 16,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท 
  2) Hold Co. จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเท่ากับทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวน 930,244,840 บาท โดยการออก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ Hold Co. ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. 

  3) Hold Co. จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเมื่อด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น โดยคาดว่าจะเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hold Co. พิจารณาอนุมัติการลดทุนในส่วนดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ซึ่งจะ
เกิดขึ้นภายหลังการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น หรือภายใน 1 ปีนับแต่การด าเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้างฯ เสร็จสิ้น (แล้วแต่กรณี) 

 คณะกรรมการบริษัท กรรมการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
 

 การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงาน 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของ Hold Co. จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ โดยจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในการนี้ Hold 
Co. จะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นของตนเองซึ่งจะเป็นชุดเดียวกันกับบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้
จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

 ระยะเวลาเบื้องต้นในการเข้าท ารายการ 

 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะยื่นแบบ 69/247-1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคม 2565 ทั ้งนี ้ ภายหลังจากที่ส านักงาน ก .ล.ต. อนุมัติให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที ่ออกใหม่ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) Hold Co. จะท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (กล่าวคือ FSS) ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. 
(กล่าวคือ FSX) โดยก าหนดระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 25 วันท าการแต่ไม่เกิน 45 วันท าการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2565 

 ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่า ผู้แสดงเจตนาขายมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
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 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. และบริษัทย่อยจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 

 ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่ Hold Co. ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น หาก 
Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะรับรู้ฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 75 

 ทั้งนี้ รายละเอียดของฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบร้อยละ 100 และในกรณี Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ร้อยละ 75 ปรากฏ
ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการปรับโครงสร้าง  
 

 ขอ้ดขีองการปรบัโครงสรา้ง ขอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการปรบัโครงสรา้ง 
 ลดข้อจ ากัดในการขยายธุรกิจเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ เพิ่มขั้นตอนในการบริหารจัดการ 
 ขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและโอกาสการเติบโต มีค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกิดข้ึน 
 กระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ มีความเสี่ยงด้านความส าเร็จของแผนการปรับโครงสร้างฯ 
 แยกสายธุรกิจให้เป็นเอกเทศเพื่อด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงด้านผลการด าเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
 พัฒนาบุคลากรได้ตรงตามสายงานและมีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงด้านอ านาจควบคุมตามสัดส่วนการตอบรับค าเสนอซื้อ 
 บริหารจัดการบุคลากรให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) - 
 

 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

 

 ผลกระทบตอ่บรษิทัฯ 

 ขอ้ดขีองการเพกิถอนหลกัทรพัย ์ ขอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเพกิถอนหลกัทรพัย ์
 ลดข้ันตอนและภาระในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงเพิ่มความคล่องตัว ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เช่น สภาพคล่องในการ

ซื้อขายหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 ลดภาระค่าใช้จ่าย - 
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 ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ 

 กรณทีีม่กีารอนมุตักิารเพกิถอนหลกัทรพัย์ 
และผู้ถอืหุน้ตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

กรณทีีม่กีารอนมุตักิารเพกิถอนหลกัทรพัย ์ 
และผู้ถอืหุน้ไมต่อบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 ข้อดี ข้อดี 
 – ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู ้ถ ือหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 
– ไม่มีความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานของ Hold Co. 

 – ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ   
 ข้อด้อยและความเสี่ยง ข้อด้อยและความเสี่ยง 
 – โครงสร้างการบริหารการจัดการเปลี่ยนแปลง – ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
 – ผลการด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง – มีข้อจ ากัดในการได้รับผลตอบแทนและการถ่วงดุลอ านาจควบคุม 
   – ไม่ได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจใหม่และบริษัทที่โอนย้าย 
   – ได้รับข้อมูลข่าวสารลดลง 
   – ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจวาณิชธน

กิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 

 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการโอนหุ้นของบริษัทย่อย  
 

 ขอ้ดขีองการโอนหุน้ของบรษิทัยอ่ย ขอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการโอนหุน้ของบรษิทัยอ่ย 
 ลดข้ันตอนการบริการจัดการและเพิ่มความคล่องตัว มีค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกิดจากการโอนหุ้นของบริษัทย่อย 
 แยกสายธุรกิจให้เป็นเอกเทศเพื่อด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงด้านความส าเร็จของการโอนหุ้นของบริษัทย่อย 
 

 ความเป็นธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และราคาโอนหุ้นของบริษัทย่อย  

 อัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. และราคาโอนหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งอ้างอิงมูลค่าตามบัญชี
มีความเหมาะสม ทั้งนี้ เงื่อนไขในการเข้าท ารายการมีความเป็นธรรมเช่นกัน 

 ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
อนุมัติการเข้าท ารายการและตอบรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี การเข้าท ารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสี่ยงบางประการ 
และการลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

 พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏตาม
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) และการโอนหุ้นของบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจ ากัดที ่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับ
โครงสร้างฯ ดังรายละเอียดปรากฏแผนการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วมีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจัดการ ดังรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) 
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 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและกรรมการได้ตอบค าถามของผู้ถือหุ้นโดยมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาส าหรับ ICO Digital Asset และค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษา
ส าหรับ IPO (หุ้นสามัญ) คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของมูลค่าที่จัดจ าหน่าย CEO ชี้แจงว่าอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.5-3 ส าหรับ IPO 
(หุ้นสามัญ) และ ICO Digital Asset ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 และอาจมากถึงร้อยละ 7 - 8 ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของเหรียญ 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดัง
รายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างการถอืหุน้และการจัดการ และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจ ากดัที่
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 353,559,105 85.6836609 
 ไม่เห็นด้วย 34,200 0.0082882 
 งดออกเสียง 59,039,747 14.3080509 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 8.2 อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการขอเพกิถอนหุน้ของ
บริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 
 1) แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือ

หุ้น) 
 2) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การเพิกถอนหลักทรัพย์จาก

การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) 
 3) ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) 



 

21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
วันที่ 29 เมษายน 2565 

 4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่ง
แก่ผู้ถือหุ้น) 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและกรรมการได้ตอบค าถามของผู้ถือหุ้นโดยมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 คุณวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) ภายหลังจากการแลกหุ้นของบริษัทฯ และ Hold Co. (Share Swap) เสร็จสิ้นแล้ว Hold 
Co. มีแผนที่จะเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และ (2) Hold Co. มีเงื่อนไขที่จะต้องลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในสัดส่วนร้อยละเท่าใด CEO ชี้แจงว่า 
(1) Hold Co. ยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนภายหลังจากแลกหุ้นเสร็จสิ้น และ (2) Hold Co. จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 5,000 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียง
เป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 353,193,705 85.5940705 
 ไม่เห็นด้วย 203,500 0.0493168 
 งดออกเสียง 59,240,847 14.3566127 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 8.3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการบัญชี 
การเงิน และการสอบบัญชี มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งหากการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นส าเร็จ Hold Co. จะมีสถานะเป็นบริษัทแม่ที่มีหน้าที่ต้องก ากับดูแลบริษัทฯ ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลักของ Hold Co. บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับการก ากับดูแลของ 
Hold Co. ตามหลักเกณฑ์ส าหรับการออกเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนด 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปราฏตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะ
ส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 



 

22 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
วันที่ 29 เมษายน 2565 

 ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่

 หมวดที ่2 หุน้และผูถ้อืหุน้ 
 

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่าง
น้อย (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื ่อและตราประทับของบริษัทไว้ แต่ท ั ้งนี้ 
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ 

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่าง
น้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและตราประทับของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ 

 
ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทรับจ าน าหุ้นของบริษัท ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทรับจ าน าหุ้นของบริษทับริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน า

หุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่
บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้
บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุ้นที่บรษิทัถืออยูน่ั้นจะไมน่ับเป็นองค์ประชุมในการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่
มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล  

บร ิษ ัทจะต้องจ าหน่ายหุ ้นที ่ซ ื ้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที ่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจะด าเนนิการลดทนุทีช่ าระแลว้ โดยวิธตีัดหุน้จดทะเบยีน
ส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื ้อคืน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 หมวดที ่5 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 16. ให้บร ิษ ัทมีคณะกรรมการของบริษ ัทเพื ่อด าเนินกิจการของบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 16. ให้บร ิษ ัทมีคณะกรรมการของบริษ ัทเพื ่อด าเนินกิจการของบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากัด และกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การด าเนินกิจการของบริษัท 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
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ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
เท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ 

(3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด 

 ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการ
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการ
เรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญ
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการ
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการ
เรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญ
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 หมวดที ่6 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดย
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดย
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน การ
เปิดเผยค าบอกกลา่วนดัประชมุให้เปน็ไปตามทีก่ฎหมายก าหนด อนึ่ง หากเปน็การ
เรียกประชมุผูถ้ือหุน้ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนกิส ์การสง่หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสาร
ประกอบ การประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 หมวดที ่7 การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ี

 ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยัง
มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยัง
มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อ
เห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือ
หุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่ อ
เห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือ
หุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วยดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด 

 หมวดที ่7/11 
การบรหิารงานของบรษิทัเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบรษิทัใหญ่ 

 ข้อ 46/1. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกลไกการก ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการติดตามการบริหารงาน
ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ 

  อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตีความตามหมวดนี้ “บริษัทใหญ่” และ “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามค านิยามที่ระบุไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจ
หลักตามความในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

 ข้อ 46/2. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ก าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ 
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติเรื่องดังกล่าวนั้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ /หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ 46/3. การท ารายการ หรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัท ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทเข้าท า
รายการ 

  (1) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทใหญ่เสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มี รายชื่อ
อยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บรหิารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และมีจ านวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท เว้นแต่จะเป็นกรณีที่
มีข้อจ ากัดหรือเพื่อให้เป็นตามที่ก าหนดของข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทมีข้อผูกพันตามสัญญา 

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวนั้นจะต้องใช้สิทธิออกเสียงของตนในการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจในการใช้สิทธิออกเสียงที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ 

ทั้งนี้ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

   (ก) ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทใหญ่ได้รับ
ผลตอบแทนการลงทุนของอย่างเหมาะสม 

   (ข) ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 

 
1 หมวดท่ี 7/1 (การบริหารงานของบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่) เป็นหมวดท่ีได้มีการเพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
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   (ค) จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนที่แสดงได้ว่าบริษัทมีระบบที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการท ารายการที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ 

   (ง) จัดให้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันของบริษัท และการท ารายการที ่มีนัยส าคัญของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   (จ) จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้มีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการ
ตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่อนุมัติ 

   (ฉ) เปิดเผย และน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี ่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และบริษัทให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และบริษัทภายในก าหนดเวลาที่สมควร 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่
ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

   (ช) ด าเนินการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตลอดจนการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบริษัทให้บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทใหญ่
ก าหนด 

  (2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลต ่ากว่าที่ก าหนดใน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนรวมทั้งปีต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีของแต่ละบริษัทซึ่ ง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ไว้ก่อนแล้ว 

  (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่ส าคัญ เว้นแต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่ก าหนดตามข้อ 46/4. ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ 

  (4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจอนุมัติ (Table of Authorization) ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทใหญ่แล้ว 

 ข้อ 46/4. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทใหญ่ ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่ในบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท การออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนที่บริษัทจะด าเนินการดังกล่าว 

 ข้อ 46/5. ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่ และ /หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทจะเข้าท ารายการ 
แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าท า 

  (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท 

  (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  (3) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
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  (4) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

  (5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด หรือส่วนที่ส าคัญ 

  (6) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค ้าประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่าง
บริษัทภายในกลุ่ม 

  (7) การเลิกกิจการของบริษัท 

  (8) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

  (9) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้น 

  (10) การที่บริษัทเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ นของ
บริษัท 

  ให้น าวิธีค านวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ /หรือ รายการที่เกี ่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) ของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้หรือมาใช้โดยอนุโลมกับรายการดังกล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) 
และในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัทจะเข้าท าเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่แล้วเข้าข่ายที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ให้บริษัทเข้าท ารายการดังกล่าวได้ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้ว 

 ข้อ 46/6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่หรือมีหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทใหญเ่ป็นหลักทรพัย์อ้างอิง ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้
ที่กล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทใหญ่หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทใหญ่ก าหนด 

 ข้อ 46/7. ข้อก าหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยตามค านิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตล าด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักตามความในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนเก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดงันี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 353,523,105 85.6738983 
 ไม่เห็นด้วย 32,900 0.0079731 
 งดออกเสียง 59,082,047 14.3181286 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 8.4 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจที่จ าเปน็
และเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1) ก าหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การขออนุญาต และการ
ด าเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมถึงลงนามในเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ 

 2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ
ปรับโครงสร้างฯ 

 3) ด าเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน า
หุ้นของ Hold Co. เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 4) แก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่าง ๆ ในเอกสารที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใน
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิอื่น ๆ  กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
ให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนและข้อคิดเห็นของส านักงาน ก .ล.ต. ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับ
โครงสร้างฯ 

 5) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไข 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามและกรรมการได้ตอบค าถามของผู้ถือหุ้นโดยมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
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 คุณสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย สอบถามว่า ธุรกิจเกี่ยวกับ Cryptocurrency ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจ
เกี่ยวกับการเป็นนายหน้า หรือเป็นการลงทุนโดยตรง CEO ชี้แจงว่าธุรกิจเกี่ยวกับ Cryptocurrency เป็นธุรกิจการเป็นนายหน้า (Brokerage 
Business) 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบอ านาจที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 353,360,605 99.9411712 
 ไม่เห็นด้วย 208,000 0.0588288 
 งดออกเสียง 59,069,447 - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 
 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เวลา 15.35 น. 

 

 ลงชื่อ – นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ – 
 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์) 
 ประธานกรรมการ 

ลงชื่อ – นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ –  
(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)  

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท  

 


