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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 ผ่านระบบ Inventech Connect 
 

กรรมการของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นายระเฑยีร ศรีมงคล - กรรมการผู้มีอ านาจ 

- ประธานคณะกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการลงทุน  

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายวันจักร์ บุรณศิร ิ - กรรมการผู้มีอ านาจ 

- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ - กรรมการผู้มีอ านาจ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง,  

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายกติติชยั รักตะกนษิฐ ์ - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายอาทติย์ สุริยาภิวฒัน ์ - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง,  

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

นายพินิจ พัวพันธ ์

(เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์) 

- กรรมการผู้มีอ านาจ 

- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ 

(เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์) 

- กรรมการ 

มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน จากกรรมการท้ังหมดจ านวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั (เข้าร่วมประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด 
 

เร่ิมการประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล เป็น ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
พร้อมทั้งแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากบริษัทฯ  
ผ่านระบบ Inventech Connect 

ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจ านวน 49 ราย รวมจ านวนหุ้น
ได้ทั้งส้ิน 757,570,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.8096 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้น าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว  

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นางพรพิลาศ  
หาญชาญพานิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้ 

 ในการลงคะแนนเสยีง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มส าหรับการออกเสียง
ลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ “1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)”  

หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือวา่ท่านเห็นด้วยกับวาระน้ันๆ 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกวา่จะมกีารแจ้งปดิการลงคะแนน  

กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเขา้
ใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอืน่ ๆ  

 ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ันๆ 

 ในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับ วาระที่ 2, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และ วาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับวาระที่ 7 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลง
มาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และ ในวาระที่ 10.1 วาระที่ 10.2 
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และวาระที่ 10.3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ
เป็นเอกฉันท์  

 เมื่อบริษัทฯ ปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระน้ันให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อ
ซักถามใน Q&A แล้วกดส่งค าถามเข้ามาในระบบ  

 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) ให้กดที่สัญลักษณ์ 
ยกมือ (Raise hand) และท าการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามค าถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามค าถามทุกครั้ง 

 ในกรณีท่ีมีค าถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกค าถาม
ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามล่วงหน้า  
มายังบริษัทฯ 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท ส านัก
กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  และได้เชิญผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด รวมไปถึงได้เชิญผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ มาเพื่อตอบข้อซักถามด้วย 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มด าเนินไปแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จ านวนผู้ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระตามจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนจริง 

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1  เร่ืองประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ไม่มี 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับ 
ค าบอกกล่าวนัดประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา   
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 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไข ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,898 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,898 100.0000 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานในปี 
2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินแบบครบวงจร โดยมีบริษัทในเครืออันได้แก่ 1. บริษัท
หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อินโนเทค จ ากัด เป็นบริษัทที่บริหารจัดการกองทุน 3. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด ประกอบ
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (Distressed Asset Management)  4. บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด เป็นบริษัทท่ีดูแล
เรื่องเกี่ยวกับการออกโทเคนดิจิทัล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นไฟล์ล่ิงดีลแรก  ส าหรับการ
ลงทุนอื่นๆ ได้แก่ การลงทุนในบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 30% บริษัท 
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 26% และการลงทุนในบริษัท คริสตัล ซิลด์ 
โปรเฟสชั่นนอล- คาร์ โค้ทติ้ง อีก 12% 

 สถานภาพทางการเงินของบริษัทฯ ปีที่แล้วบริษัทฯ มีรายได้ลดลงจาก 202 ล้านบาท เหลือ 72 ล้านบาท 
สืบเนื่องมาจากปี 2019 มีรายการพิเศษในการขายสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ออกไปให้บริษัทอื่น ในส่วน
ของค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจาก 102 ล้านบาท เป็น 146 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการ
ขยายธุรกิจของบริษัทในเครือต่างๆ มากขึ้น และมีบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ท าให้
เกิดผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 74 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม
ลงทุนจ านวน 69 ล้านบาทในปีที่แล้ว ท าให้ผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผล
ก าไรสุทธิปี 2019 ที่ 81 ล้านบาท  
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 ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินไม่มีการเปล่ียนแปลงที่เป็นสาระส าคัญมากจากปีก่อนหน้า สินทรัพย์
รวมอยู่ที่ 2,957 ล้านบาท ในขณะท่ีหน้ีสินรวมอยู่ที่ 387 ล้านบาท ท าให้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัท
อยู่ในระดับที่ต่ ามาก ที่ 0.15 เท่า ในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2,569 ล้านบาท  

 ในส่วนของรายได้ และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมลงทุนในปีที่แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การที่บริษัท เอสอี 
ดิจิทัล จ ากัด เริ่มมีลูกค้า ท าให้รายได้ค่าธรรมเนียมรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านบาท เป็น 30 ล้าน
บาท  ในปีที่แล้วนั้นผลกระทบจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ท าให้บรรยากาศการลงทุน
อาจจะไม่ดีนัก ซึ่งท าให้ก าไรจากการลงทุน ของบริษัทฯ ลดลงจาก 64 ล้านบาท เหลือ 15 ล้านบาท  
ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 12 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท  ส าหรับรายได้อื่นๆ เป็นเรื่องที่
บริษัทฯ ขายสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ปีก่อนหน้าตามที่กล่าวไปข้างต้น ท าให้มีการลดลงจาก 108 ล้าน
บาท เหลือเพียง 12 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมลงทุน จากเดิมปี 2019 ติดลบ 12 ล้าน
บาท เป็นก าไร 69 ล้านบาทในปี 2020 โดยหลักมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทหลักทรัพย์ 
กรุงไทยซีมิโก้ จ ากัด 

 ในส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมจ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากค่าบริการท่ีปรึกษาในการท าธุรกิจใหม่ จาก 2 ล้าน
บาท เป็น 24 ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน เนื่องจากมีจ านวนบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 102 ล้านบาท เป็น 116 ล้านบาท ส่วนผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะได้รับคืนเนื่องจากบริษัทฯ มีการเก็บช าระหนี้ได้เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท ส าหรับในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงมากนักโดยเพิ่มขึ้นจาก 59 ล้านบาท เป็น 64 ล้านบาท และต้นทุน
ทางการเงิน ลดลงจาก 10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท 

 ผลประกอบการของบริษัทในเครือที่เป็นรายได้หลักของปีที่แล้วมาจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 
จ ากัด โดยภาพของ SET Index จากปี 2019 ปิดที่ 1,579 จุด ลดลงมาปิดที่ 1,449 จุด ในปี 2020  มูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 53,192 ล้านบาท เป็น 68,607 ล้านบาท 
ส าหรับสัดส่วนของผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นเป็น  49% ในปีที่
แล้ว สัดส่วนนักลงทุนสถาบันอยู่ที่ 11% และสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ ลดลงเป็น 40% ในส่วนของบริษัท
หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด มีส่วนแบ่งการตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 1.88% เป็น 2.43% 
ในปี 2020 ท าให้ล าดับส่วนแบ่งการตลาดไต่ระดับขึ้นมาจากที่ 21 เป็นที่ 16 ณ ส้ินปีที่แล้ว  

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,098 ล้านบาท เป็น 1,368 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 25% ในปีที่แล้ว นอกจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ตามสภาวะตลาดและ
ส่วนแบ่งการตลาดที่ดีขึ้น รายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมงานด้านวาณิชธนกิจ ค่าธรรมเนียมในการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงิน ก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด  มีแผนการขยาย
ธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลดต้นทุนในการด าเนินงาน เช่น การปิดสาขา
ที่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และการลดจ านวนพนักงานลง นอกจากนี้ จะมีการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) ใหม่ๆ ที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตได้ในอนาคต โดยในปี 2020 บริษัทมีก าไรสุทธิที่ 
164 ล้านบาท ซึ่งพลิกจากผลขาดทุน 31 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ท าให้มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) ซึ่งติดลบปีที่แล้ว 1.36% เป็นอัตราก าไร 6.89%  
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 ส าหรับการด าเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ 1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด มีผลการ
ด าเนินงานในไตรมาสแรกมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันของตลาด
หลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอยู่ที่ประมาณ 87,000 ล้านบาท ซึ่งก็น่าจะท าให้ในปีนี้มีก าไรที่ดีขึ้น 2. 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด ณ ปัจจุบัน มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ประมาณ 
399 ล้านบาท โดยบริษัทพยายามที่จะขยายงานและขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด ซึ่งเป็น Distressed Asset หรือ 
AMC นั้น อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาสินทรัพย์ของทางธนาคาร หรือผู้ที่สนใจที่จะขายทรัพย์สิน
ออกมาเพื่อน ามาบริหารต่อไป 4. บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องกับ ก.ล.ต. ในเรื่อง
ของการออกโทเคนดิจิทัล ท่ีเป็น Asset-Backed Token รวมถึงการขอใบอนุญาตอื่นเพิ่มเติม และส าหรับ
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอลจ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งจะต้องดู
ความเหมาะสมในการท่ีจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพได้ในอนาคต 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผลการส ารวจบรรษัทภิบาล 

 บริษัทฯ  ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจ าปี 2563 
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 บริษัทฯ  ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการส ารวจบรรษัทภิบาล ปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ 
CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) 

 ส าหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  แต่ยังไม่ได้เสนอเข้ารับการรับรองจากผู้ด าเนินโครงการน้ี  

 อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ก าลังอยู่ระหว่าง
การเตรียมการด้านเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นต่อโครงการเพื่อให้ได้รับค ารับรองต่อไป ซึ่งการรับรองโดย
โครงการ CAC เป็นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบาย และระบบป้องกันคอร์รัปชันและการให้สินบน แต่
ไม่ได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของตัวบุคคลในบริษัท 

 ดังนั้น ไม่ว่าในขณะนี้ บริษัทฯ จะได้รับค ารับรองหรือไม่ บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถือ
ปฏิบัติ โดยจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะพลเมืองของประเทศนี้อย่างเคร่งครัด 

 หลักปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ ก็จะให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ปฏิบัติตามด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกันและได้ถือ
ปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด 

รายละเอียดส่วนอื่นๆ ปรากฏในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 

วาระน้ีไม่มีการลงมติโดยผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
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หลังจากนั้น นายวันจักร์ บุรณศิร ิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยตา่งๆ 

1.  นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร เป็นผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดและผลกระทบต่อเศรษฐกิจในขณะนี้ ผู้บริหารมีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
เพื่อให้บริษัทอยู่รอดได้ ขอให้ผู้บริหารช่วยแสดงวิสัยทัศน์และวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น
ทราบด้วย 

นายวันจักร์ บุรณศิริ : คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าโรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลประกอบการ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ บริษัทฯ หวังว่าการกระจายการฉีด
วัคซีนน่าจะเป็นทางรอดของประเทศโดยรวม ส่วนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจทางการเงิน ไม่ได้มีการ
ติดต่อสัมผัสโดยตรงกับบุคคลข้างนอกมากจึงไม่มีผลกระทบมากนัก น่าจะเป็นเรื่องของก าลังซื้อหรือ
ก าลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากกว่าที ่อาจจะลดลง ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ยังคงบริหารงานด้วยความ
ระมัดระวังสูงสุด และให้ความส าคัญในความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้ามากที่สุด  

2. นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการ
ออกโทเคนดิจิทัลที่ผ่านมาใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ และมีรายได้ในปี 2563 เท่าไหร่ รายได้ในโครงการนี้หัก
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังมีก าไรหรือไม่ ถ้ามีก าไรได้เท่าไหร่และรายได้จะเติบโตในปีถัดๆ ไปอย่างไร 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ : ส าหรับบริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด ยังถือเป็นผู้บุกเบิกทางด้านนี้เพราะว่ายังไม่มี
บริษัทไหนด าเนินการได้ถึงขั้นที่บริษัทด าเนินการอยู่ เนื่องจากบริษัทมีระบบงานที่พร้อม แต่ก็มีเรื่องของ
การลงทุนที่มากพอสมควร โดยเฉพาะในแง่ของบุคลากร ทั้งนี้ ในปี 2020 บริษัทยังมีผลประกอบการที่
เป็นผลขาดทุนอยู่เนื่องจากมีแต่ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายได้ในส่วนที่จะเป็น success fee นั้นยังไม่มี 
เนื่องจาก ก.ล.ต. ยังไม่ได้อนุมัติไฟล์ล่ิงเพื่อจัดจ าหน่าย ในปีนี้บริษัทมีความหวังว่าจะได้เริ่มออก ICO ใน
เร็วๆ นี้  และสามารถเสนอขายได้อย่างน้อย 2-3 เคสและเริ่มต้นท าก าไรเล็กน้อยได้ในปีนี้ 

3. น.ส. ภาวดี วิสารทะ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องการออก ICO อสังหาริมทรัพย์ ว่าปีนี้จะมีกี่
โครงการ ช่วงเดือนไหนบ้าง และค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะได้รับ ที่บริษัทฯ เป็นอย่างไร 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ : ไม่ใช่ที่บริษัทฯ แต่เป็นบริษัทลูกคือ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอน
ของการขออนุมัติในดีลแรก ซึ่งคงจะตอบล าบากว่าจะสามารถท าได้กี่ดีลในปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้
มีการศึกษากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อยู่ประมาณ 5-7 ราย ซึ่งแต่ละรายมีมูลค่าอยูป่ระมาณ 500-1,000 ล้าน
บาทต่อดีล ซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ ขึ้นอยู่กับการต่อรองหรือสภาวการณ์ตลาดในแต่ละช่วง  

4. น.ส. ภาวดี วิสารทะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการชุดใหม่มีแผนการเติบโตใน 3-5 ปีของ
บริษัทฯ อย่างไร 

ประธานฯ : บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะกลายเป็นประตูเชื่อมต่อธุรกิจแบบดั้งเดิม (Traditional) ไปสู่โลกใหม่
คือโลกดิจิทัล  (Digital Economy) เพื่อสร้างความมัง่คั่งให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ ยังเห็นช่องว่างของธุรกิจ
นี้ในเมืองไทย ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ



 

 
8/20 

 
 

สรรหาบุคลากรเพื่อเสริมทัพให้แข็งแกร่ง และในวันนี้ บริษัทฯ จะมีการเริ่มต้นการเปล่ียนแปลงจากการขอ
เปล่ียนชื่อบริษัทฯ และจะมีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางของบริษัทฯ ให้ชัดเจนมากขึ้นในอนาคต 

5. น.ส. ภาวดี วิสารทะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีแผนจะใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจาก
ใบอนุญาตบริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี ที่มีอยู่อย่างไรบ้าง 

 ประธานฯ : บริษัทตั้งใจจะใชใ้บอนุญาตทั้งหมดทุกใบท่ีมีอยู ่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธน-
กิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้ง
ใบอนุญาตต่างๆ ที่ก าลังจะขอเพิ่มเติมทั้งหมด โดยบริษัทฯ ตั้งใจที่จะสร้างโลกที่เป็นจุดรวมของธุรกิจ
แบบดั้งเดิม (Traditional) และโลกดิจิทัล  (Digital Economy) และมุ่งให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ ส าหรับใบอนุญาตทุกใบที่บริษัทฯ มีอยู่ในวันนี้และที่ก าลังขอเพิ่มเติม
จะเป็นการต่อจิ๊กซอว์ทั้งหมดให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ์ในอนาคต 

6. นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ รับรู้
ผลขาดทุนจาก บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ากัด และบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทละ
เท่าไหร่ และปีน้ีคิดว่าจะขาดทุนอีกประมาณเท่าไหร่ 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ : จากสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่ผ่านมา บริษัท แอ๊บเซอลูท
โยคะ จ ากัด ได้รับผลกระทบ ถูกค าส่ังปิดการด าเนินการชั่วคราวในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน และใน
ต้นปีนี้ รวมถึง ณ ปัจจุบันอีกครั้ง โดยในปีที่แล้วผลประกอบการของบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ากัด ที่
บริษัทฯ รับรู้เป็นส่วนแบ่งขาดทุนประมาณ 8.95 ล้านบาท และในส่วนของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด อยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านบาท  

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2563 ตามรายละเอียดที่รายงาน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น 

ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 109,956,604 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.87) และผล
การด าเนินงานในปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนน
เสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล  
เมื่อบริษัทฯ มีผลก าไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
เนื่องจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของทุกๆ ปี 
กรรมการจ านวนหน่ึงในสามจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการ
ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ได้แก่ 
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1. นายระเฑยีร ศรีมงคล 
 

- กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการลงทุน 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ
 

- กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

3. นายพินิจ พัวพันธ ์ - กรรมการผู้มีอ านาจ 
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ - กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตและความส าเร็จ
ของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท้ัง 4 ท่าน ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะ
ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงขอเสนอชื่อกรรมการท้ัง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล นายวันจักร์ บุรณศิริ
นายพินิจ พัวพันธ์ และนายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

รายละเอียดและประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
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มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
รายบุคคล เป็นดังนี้ 

1) นายระเฑียร ศรีมงคล 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 
762,321,899 0 0 0 

2) นายวันจักร์ บุรณศิริ 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 
762,321,899 0 0 0 

3) นายพินิจ พัวพันธ์ 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 
762,321,899 0 0 0 

4) นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 
762,321,899 0 0 0 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

ส าหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายวันจักร์ บุรณศิริ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 รวมกัน เป็นจ านวนไม่เกิน 
9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน  
- ประธานคณะกรรมการบรษิัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการอื่น ๆ 
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจ านวน 25,000 บาทต่อเดือน 

  



 

 
13/20 

 
 

 ค่าเบีย้ประชุม  

คณะกรรมการ ประธาน  
(บาท/ครั้ง) 

กรรมการ (บาท/ครั้ง) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 30,000 25,000 

คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 25,000 20,000 

 โบนัสกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ  

ไม่มี 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 รวมกัน
เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้  ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2563 รวม
ทั้งสิ้นเท่ากับ 9,000,000 บาท 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสในฐานะกรรมการ 

การจ่ายค่าตอบแทนจะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

1. นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีเกณฑ์
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างไร เนื่องจากอยู่ในภาวะขาดทุน ไม่ทราบว่าผู้บริหารมีแนวทางในการท่ี
จะลดค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลเนื่องจากขาดทุนและบริษัทฯ มี
รายได้ลดลง จะเป็นการช่วยให้บริษัทฯ ด ารงสภาพคล่องในการด าเนินงานในช่วงโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 
(COVID-19) นี ้

นายวันจักร์ บุรณศิริ : อย่างที่เรียนข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยสภาพของตัวบริษัทฯ และได้
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย โดยบริษัทฯ เองก็มองเห็นถึงความส าคัญของสภาพการณ์ 
Performance ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ที่เข้ามาช่วยบริหารงาน
ของบริษัทฯ ด้วย จึงเห็นว่าจ านวนเงิน 9 ล้านบาทไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงมาก
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เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม โดยมองว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมและบริษัทฯ สามารถที่จะใช้
ประโยชน์จากคณะกรรมการชุดนี้ได้มากว่าในอดีต 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 รวมกัน เป็นจ านวนไม่เกิน 
9,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9998 ซึ่งไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,320,550 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 1,349 0.0001 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อ 56 และ 57 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 

 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 
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ประวัติโดยสังเขปและผลงานที่ผ่านมาของส านักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีปรากฎอยู่ในเอกสารแนบ 
ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามที่กล่าวมานี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย 

หลังจากนั้น  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจา รณาอนุมัติ 
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น 

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,140,000 บาท  

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและสอดคล้องกับ
กลุ่มบริษัท จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี  2564 
ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิเร่ืองที่เกี่ยวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษทัฯ และตราประทับของบริษทัฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เห็นสมควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 
(ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้   

วาระที ่10.1 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ  

 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ตราประทับ 

ชื่อเดิม บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

Seamico Capital  
Public Company Limited 

 

ชื่อใหม ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล 
จ ากดั )มหาชน(  

XSpring Capital  
Public Company Limited 

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ZMICO” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อีกทั้ง ประธานฯ ยังได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณามอบหมายให้นายวันจักร์ บุรณศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ เป็นผู้ไปด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้มีอ านาจแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงถ้อยค า หรือ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องจนเสร็จการ 

วาระที่ 10.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1  
(ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท)   

จากเดิม 

“ข้อ 1.     ชื่อบริษัท "บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)”  

                และมีชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “SEAMICO CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED" 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 1.     ชื่อบริษัท "บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)”  

                และมีชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED" 
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วาระที่ 10.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทฯ และ
ตราประทับของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 โดยให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่
ปรากฏในร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไขที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6)  

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบันและฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไขมีดังต่อไปนี้  

ข้อบังคับฉบับปจัจุบัน ข้อบังคับฉบับทีน่ าเสนอเพือ่แก้ไข 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ 
 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ 
 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ที่ใชใ้นข้อบังคับนี ้ให้หมายถึง 
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ที่ใชใ้นข้อบังคับนี ้ให้หมายถึง  
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 60. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดงันี้ ข้อ 60. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

 

 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไขอาจมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์  

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ  ตราประทับ หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 ตามที่ได้กล่าว
มาข้างต้น โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

1. นายหิรัญ สินสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า XSpring เป็นชื่อที่มีความหมายและส่ือถึงอะไรต่อผู้บริหาร
หรือไม่ และเหตุใดจึงเปล่ียนชื่อ 
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 นายวันจักร์ บุรณศิริ : เมื่อมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นอย่างที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไปข้างต้นว่า 
บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเป็นตัวประสานระหว่าง New Economy กับ Traditional Economy ก็อยากจะ
เห็นความเปล่ียนแปลงนี้เกิดขึ้น จุดเริ่มต้นคืออยากจะปล่ียนชื่อบริษัทฯ ค าว่า XSpring ความหมาย
ข้างต้นคือ Spring เป็นฤดูใบไม้ผลิ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี จะเข้าสู่ช่วงการเบิกบาน และตัว X เป็นตัวที่ใช้ 
Multiply หรือเป็นตัวคูณ ได้มีการน า 2 อย่างที่มีความมงคลทั้งคู่มาผสมกันจนเกิด XSpring ในเรื่องของ
ชื่อเป็นเรื่องหนึ่งที่จะท าให้บริษัทฯ ก้าวต่อไปข้างหน้า แต่ในส่วนของการปฏิบัติงานก็ต้องน ามาปฏิบัติ
และท าให้กิจการรุ่งเรืองมากขึ้น 

2. น.ส.สุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ชื่อย่อจะเปล่ียนเป็นอะไร 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ :  ส าหรับชื่อย่อตอนนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขออนุญาตจากทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งยังคงเปิดเผยไม่ได้ 

3. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจับมือร่วมกันกับ KTC ที่มีความแข็งแกร่งในการบริหาร
สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเพื่อรับซื้อหนี้เสียมาบริหารหรือไม่ อย่างไร 

 ประธานฯ : KTC ก็ด าเนินธุรกิจของ KTC และ ทาง KTC ไม่มีนโยบายที่จะขายสินเชื่อ เนื่องจาก 
KTC มีระบบ Collection ซึ่งบริษัทตามเก็บเอง ฉะนั้นคงไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับทาง XSpring ในเรื่องของ 
Distressed Asset แต่ขณะเดียวกัน ใบอนุญาตของ XSpring ที่มีใน Distressed Asset จะเป็นประโยชน์
มาก บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการที่จะคุยกับ Alliance หลายแห่งที่จะมาใช้ License  ซึ่งที่ผ่าน
มาอาจจะยังไม่เห็นว่าบริษัทฯ ต้องท าอะไรมากนัก เพราะว่าบริษัทฯ ก าลังค่อยๆ ปรับทุกอย่างให้มีระบบ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน วันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มต้นโดยเริ่มต้นจากการเปล่ียนชื่อ ชื่อมีความหมายของ 
Spring คือฤดูใบไม้ผลิคือการเกิดใหม่ของธรรมชาติและตัวคูณที่อยู่ข้างหน้าเป็น Multiplier Effect ที่
บริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีส าหรับบริษัทฯ ต่อไป ใบอนุญาตทุกใบที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ ตั้งใจที่
จะใช้เพื่อมาท าก าไรให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในธุรกิจของบริษัทฯ ถ้าดูดีๆ จะประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนที่
เป็น Traditional คือส่วนทีเป็นธุรกิจ Broking ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ธุรกิจที่เป็น Distressed Asset  และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็น Traditional อยู่หลายตัว ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่บริษัทฯ มีทีมที่มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี ส่ิงที่วางเอาไว้ คือท าอย่างไรบริษัทฯ จะโตไป
ในระดับที่เป็น Top 3 ของประเทศ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เห็น New Digital 
Economy Trend ที่โตมาเร็วและแรง และขณะเดียวกันยังต้องการความเชื่อมั่นและ Trust จากนักลงทุน
ค่อนข้างมาก ซึ่งคือเหตุทีบ่ริษัทฯ มองเห็นจุดที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ และเป็นจุดที่บริษัทฯ เชื่อ
ว่าบริษัทฯ จะสามารถที่จะรวมจุดดีของโลก 2 ใบนี้เข้าหากัน และท าให้ XSpring เป็นจุดตั้งต้นของทุก
อย่างนี้ได้ 

4. น.ส. นันท์นิชา ทองนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสในการขยายธุรกิจ Digital Asset ไปยัง
ต่างประเทศหรือไม่ และอีกหนึ่งค าถามคือ ขอให้ผู้บริหารช่วยให้ภาพมุมมองโอกาสในการเติบโตของ 
Digital Economy และ STO ในอนาคตด้วย 
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 ประธานฯ : ข้อดีของ Digital Asset Economy คือไม่มี Physical Boundary ที่เห็นอยู่วันนี้มันมีเฉพาะใน 
Physical ที่เราเห็นเท่านั้นเอง ตัวมันเองไม่มี Boundary แต่ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่า Digital Economy 
มีจุดที่เป็นที่ยอมรับของทางการและจุดที่ไม่เป็นที่ยอมรับของทางการ โดยบริษัทฯ เลือกที่จะเดินใน
เส้นทางที่จะต้องเป็นที่ยอมรับของทางการ แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะไม่จ ากัดการเติบโตของบริษัทฯ 
เฉพาะในประเทศ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดในเชิงลึกค่อนข้างมากซึ่งต้องขอเวลา
และคงจะค่อยๆ แสดงออกมาให้เห็นในสิ่งที่ทาง XSpring จะท าต่อไปในอนาคต 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ100 ของ
จ านวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม 

1. น.ส.สุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความชื่นชมในแนวคิดของผู้บริหาร และสอบถามว่า การจะเป็น 
Top 3 นั้น โครงสร้างการเงินปัจจุบันมีเพียงพอหรือไม่ และมีแผนในการเพิ่มทุนเมื่อใด 

ประธานฯ  : รายละเอียดทั้งหมดคงตอ้งน าเสนอในโอกาสต่อไป บริษัทฯ คงต้องแสดง Road Map ให้กับ
ท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่า หากบริษัทฯ จะโตในรูปแบบที่บริษัทฯ มองนั้นจะโตได้อย่างไร และจะโตได้ใน
รูปแบบไหน มองว่าจังหวะวันนี้ เวลานี้ สถานการณ์ของสภาพคล่องของโลกใบนี้ มันเอื้อโอกาสให้  
บริษัทฯ มีโอกาสที่จะโตเป็นอย่างมาก มองว่าเป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่ดีที่สุดจังหวะหนึ่ง  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น ค าถาม และข้อเสนอต่างๆ 
นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการด าเนินการของบริษัทฯ และขอปิดประชุม 
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มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจ านวน 54 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 762,321,899 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 46.0969 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


