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ที่  FSS.CS 29/2565 
 29 เมษำยน 2565 

เรื่อง กำรแจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบค ำขอถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) 

บร ิษ ัทหล ักทร ัพย ์  ฟ ิน ันเซ ีย ไซร ัส จ  ำก ัด (มหำชน) (“บร ิษ ัทฯ”) ขอแจ ้งมต ิท ี ่ประช ุมสำม ัญผ ู ้ถ ือห ุ ้นประจ  ำป ี  2565 ซ ึ ่ งจ ัดข ึ ้น เม ื ่อว ันที่   
29 เมษำยน 2565 ตั้งแต่เวลำ 14.00 น. ถึงเวลำ 15.35  น. ซึ่งเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภำยใต้พระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องส ำคัญ ดังนี้ 

1. มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 เห็นด้วย 421,503,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
 ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง 7,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
 บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

 หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรรับรองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย 

2. รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 

 หมำยเหตุ วำระนี้เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 

3. มีมติอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2564 ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 เห็นด้วย 412,510,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
 ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
 บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

 หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย 

4. มีมต ิอน ุม ัต ิกำรจ ัดสรรก ำไรส ุทธ ิจำกผลกำรด ำเน ินงำนปี 2564 เป ็นท ุนส  ำรองตำมกฎหมำย จ  ำนวน 10,005,425 บำท หร ือคิดเป็น 
ร้อยละ 3.3753 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีในงบเฉพำะกิจกำร เพื่อให้ทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษัทฯ มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484 บำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏ ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 มีนำคม 2565 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 
บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 58,140,302.50 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.30 ของก ำไรสุทธิในงบกำรเฉพำะที่เหลือหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำง ๆ ซึ่งไม่
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สอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจำกบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรขยำยธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องกำร
เงินลงทุนเพื่อพัฒนำระบบกำรซื้อขำย Finansia HERO ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของนักลงทุนให้มำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรซื้อกิจกำรวำณิชธนกิจ ตำม
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำร
ลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (“FSSIA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ ำกัด จำกบริษัท ฟินันซ่ำ 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยในสัดส่วนประมำณร้อยละ 100  ซึ่งจ่ำยจำกก ำไรสุทธิประจ ำปีของบริษัทฯ ที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 
และมีก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภำคม 2565  

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนใน
กำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 เห็นด้วย 411,614,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7823229 
 ไม่เห็นด้วย 879,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2176771 
 งดออกเสียง 7,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
 บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

 หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย 

5. มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 3 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ดังนี้ 

 1) มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้ง นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ เป็นกรรมกำร ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

  เห็นด้วย 412,495,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9941821 
  ไม่เห็นด้วย 24,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0058179 
  งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
  บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

  หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย 

 2) มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้ง นำยวรภัค ธันยำวงษ์ เป็นกรรมกำร ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

  เห็นด้วย 412,513,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9985455 
  ไม่เห็นด้วย 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0014545 
  งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
  บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

  หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย 
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 3) มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้ง นำงพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นกรรมกำร ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

  เห็นด้วย 412,595,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9941835 
  ไม่เห็นด้วย 24,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0058165 
  งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
  บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

  หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย 

    

6. มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 โดยมรีำยละเอียดดังนี้ 

 1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
  ค่ำเบี้ยประชุม ให้จ่ำยค่ำเบี้ยประชุมตำมต ำแหน่ง ดังนี้ 

 
  เบีย้ประชมุ ป ี2564 ป ี2565 

(อตัรำคงเดมิ) 
  คณะกรรมกำรบริษัท 
  ประธำนกรรมกำร 50,000 บำท/ครั้ง 50,000 บำท/ครั้ง 
  รองประธำนกรรมกำร 30,000 บำท/ครั้ง 30,000 บำท/ครั้ง 
  กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรของบริษัทฯ 20,000 บำท/คน/ครั้ง 20,000 บำท/คน/ครั้ง 
  คณะกรรมกำรชุดย่อย 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 บำท/ครั้ง 40,000 บำท/ครั้ง 
  กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 บำท/คน/ครั้ง 20,000 บำท/คน/ครั้ง 
  คณะกรรมกำรบรหิำรและก ำกบัควำมเสีย่ง (“คณะกรรมกำรบรหิำรฯ”) 
  ประธำนกรรมกำรบริหำรและก ำกับควำมเสี่ยง 40,000 บำท/ครั้ง 40,000 บำท/ครั้ง 
  กรรมกำรบริหำรและก ำกับควำมเสี่ยง 20,000 บำท/คน/ครั้ง 20,000 บำท/คน/ครั้ง 
  คณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทน และบรรษทัภบิำล 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 40,000 บำท/ครั้ง 40,000 บำท/ครั้ง 
  กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 20,000 บำท/คน/ครั้ง 20,000 บำท/คน/ครั้ง 
  คณะกรรมกำรเทคโนโลยี   
  ประธำนกรรมกำรเทคโนโลยี 40,000 บำท/ครั้ง 40,000 บำท/ครั้ง 
  กรรมกำรเทคโนโลยี 20,000 บำท/คน/ครั้ง 20,000 บำท/คน/ครั้ง 
  คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอืน่ทีอ่ำจมกีำรแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัตำมควำมจ ำเปน็และเหมำะสมในอนำคต 
  ประธำนกรรมกำรชุดอื่น ๆ 40,000 บำท/ครั้ง 40,000 บำท/ครั้ง 
  กรรมกำรชุดอื่น ๆ 20,000 บำท/คน/ครั้ง 20,000 บำท/คน/ครั้ง 
  คณะกรรมกำรชุดอื่น ๆ 
  คำ่เบีย้ประชมุทีจ่ำ่ยใหก้รรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชมุในคณะกรรมกำรฝำ่ยจดักำรทีแ่ตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบรหิำรฯ หรอืคณะอืน่ทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรฯ อำจพจิำรณำ

แต่งตัง้ตำมควำมจ ำเปน็และเหมำะสมในอนำคต 
  ประธำนกรรมกำรชุดอื่น ๆ 40,000 บำท/ครั้ง 40,000 บำท/ครั้ง 
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  กรรมกำรชุดอื่น ๆ 20,000 บำท/คน/ครั้ง 20,000 บำท/คน/ครั้ง 
 
  หมำยเหตุ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม 
  

โบนัสกรรมกำร เพื่อตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ
ส ำหรับรอบเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 ให้จ่ำยโบนัสให้แก่กรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 
15,000,000 บำท โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล เป็นผู้พิจำรณำจ่ำยให้กรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย
แต่ละรำยของบริษัทฯ 

 
  ระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 
  จ ำนวนไม่เกิน 10,000,000 บำท 

(จ่ำยจริงจ ำนวน 10,000,000 บำท) 
จ ำนวนไม่เกิน 15,000,000 บำท 

 
 

 2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
  – ไม่มี – 

 โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม โดยนับผู้ที่งด
ออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 เห็นด้วย 408,011,493 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7666443 
 ไม่เห็นด้วย 26,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0064309 
 งดออกเสียง 928,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2269248 
 บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

 หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย 

7. มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วั นที่ 31 
ธันวำคม 2565 โดยก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ได้แก่ 

 1) นำงสำวรัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
 2) นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
 3) นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5315  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนเงิน 2,080,000 บำท รวมถึงรับทรำบกำรแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทย่อย คือ FSSIA ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 โดยมี
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี จ ำนวน 400,000 บำท โดยค่ำสอบบัญชีข้ำงต้นไม่รวมถึงค่ำบริกำรอื่น ๆ (Non-audit fees)  

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนใน
กำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 เห็นด้วย 412,612,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
 ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง 8,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
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 บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

 หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย 

   

8. มีมติอนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

8.1 อนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“แผนกำรปรบัโครงสรำ้งฯ”) และกำรโอนหุ้น
ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหำชนจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงฯ ดังรำยละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1) บริษัทฯ ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้งบริษัทมหำชนจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภำยใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย 
เอกซ์ จ ำกัด (มหำชน) ”(Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”) ซึ่งได้มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนำคม 

2565 

2) ภำยหลังจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ กำรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และภำยหลังจำกที่แผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ ได้รับกำรอนุญำตเบื้องต้น
จำกตลำดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.”) ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ ตำมประกำศ ทจ. 34/2552 และกำรได้รับมติอนุมัติกำรเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ 
Hold Co. จะท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก ำหนดวิธีช ำระค่ำตอบแทนด้วยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ในอัตรำแลกหลักทรัพย์เท่ำกับ 1 หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสำมัญของ Hold Co. โดยมีเงื่อนไขในกำรท ำค ำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ว่ำ หำกจ ำนวนหุ้นของผู้แสดงเจตนำขำยมีจ ำนวนน้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะ
ยกเลิกค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์  

3) ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. จะน ำหุ้นสำมัญของ Hold Co. เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน 

4) เมื่อ Hold Co. เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. ในฐำนะผู้ถือหุ้นทำงตรงในบริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัท
ย่อยทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ณ วันที่กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นเสร็จสิน้ ในรำคำมูลค่ำตำมบัญชี โดยอ้ำงอิง
จำกงบกำรเงินของแตล่ะบริษัทดังกล่ำว ณ งบกำรเงินงวดล่ำสุดก่อนกำรโอนย้ำยบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรของบรษิัทย่อยในกลุม่
ทั้งหมดมำอยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของ Hold Co. โดยตรง ในกำรนี้ บริษัทฯ คำดว่ำกำรโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะ
เกิดขึ้นภำยในปี 2566 

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งด
ออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน โดยมรีำยละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย 353,559,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.6836609 
ไม่เห็นด้วย 34,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0082882 
งดออกเสียง 59,039,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.3080509 
บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน  
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8.2 อนุมัติกำรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ภำยใต้
แผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อบังคับตลำดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย เรื่อง กำรเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทำงกำรเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ .ศ. 2564 ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับ
คะแนน โดยมรีำยละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย 353,193,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5940705 
ไม่เห็นด้วย 203,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0493168 
งดออกเสียง 59,240,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.3566127 
บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกสจ์ึงไม่มีบัตร
เสีย  

 ทั้งนี้ แบบค ำขอถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) มีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

8.3 อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำร กำรประชุมผู้ถือหุ้น และ
กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี มีควำมชัดเจนและคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสรำ้งฯ ซึ่งหำกกำรปรบั
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นส ำเร็จ Hold Co. จะมีสถำนะเป็นบริษัทแม่ที่มีหน้ำที่ต้องก ำกับดูแลบริษัทฯ ซึ่งจะมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ 
Hold Co. ดังรำยละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน โดยมรีำยละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย 353,523,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.6738983 
ไม่เห็นด้วย 32,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0079731 
งดออกเสียง 59,082,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.3181286 
บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกสจ์ึงไม่มีบัตร
เสีย  

8.4 อนุมัติกำรมอบอ ำนำจที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ /หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้  

1) ก ำหนดรำยละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรำยละเอียดเกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ กำรขออนุญำต และกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ ของบริษัทฯ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม รวมถึงลงนำมในเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ 

2) ติดต่อ ขออนุญำต และขอผ่อนผันต่อหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงฯ 
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3) ด ำเนินกำรขออนุญำตในส่วนที่เกี่ยวกับกำรเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และกำรน ำหุ้นของ 
Hold Co. เข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

4) แก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมในเอกสำร และ/หรือค ำขอต่ำง ๆ ในเอกสำรที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกำรแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมในเอกสำรที่ใช้
ในกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ให้เป็นไปตำมค ำสั่ง
ของนำยทะเบียนและข้อคิดเห็นของส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ 

5) ด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรแก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ เพื่อให้เป็นไปตำมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนใน
กำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

เห็นด้วย 353,360,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9411712 
ไม่เห็นด้วย 208,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0588288 
งดออกเสียง 59,069,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

หมำยเหตุ วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำนในกำรนับคะแนน และเนื่องจำกเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
         บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 
 -นำยช่วงชัย นะวงศ์- 

(นำยช่วงชัย นะวงศ์) 
ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บรหิำร 

 
  
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
โทร. 02 680 0811-14 

 


