
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

บริษัท ฟินันซ่า จาํกัด (มหาชน) 

วันที# 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. 

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนีิ พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั 8น 21  

เลขที# 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. 

เพื#อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบแจ้ง    
การประชุมที#ได้จัดพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที#ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

                     
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื 8อไวรัส COVID-19  

1. การจดัตั 	งจดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค ซึ�งจดัตั 	งโดยโรงแรม/สถานที�จดัประชมุ  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องผ่านจุดคดักรอง ตรวจวดัอุณหภูมิ ซึ�งจัดตั 	งไว้ 2 จุด คือบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรมชั 	น 1 และ

บริเวณหน้าห้องจดัประชุม ชั 	น 21 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีอณุหภมูิร่างกายสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียสชึ 	นไป และ/หรือ มี

อาการผิดปกติเกี�ยวกบัระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไม่อนญุาตให้เข้าอาคาร/สถานที�จดัประชุม สําหรับผู้ที�ผ่าน

การคดักรองจะต้องติดสติกเกอร์ที�ทางโรงแรมจดัให้ รวมทั 	งทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที�ทางโรงแรมได้

จดัเตรียมไว้ให้ 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นถกูปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที�จดัประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2. การเตรียมพื 	นที�จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและการลงทะเบียน 

� จดัให้มีการเว้นระยะหา่งในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน และผงัที�นั�งในห้องประชมุ 

� จดัให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือนํ 	ายาฆ่าเชื 	อโรค บริเวณหน้าห้องประชุม เพื�อให้ผู้มาร่วมประชุมทําความสะอาด

มือก่อนเข้าห้องประชมุ  

� ให้ผู้ ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาที�เข้าร่วมประชมุ 





 

 

 

 

 

 

วนัที� 26 มีนาคม 2564 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 	งที� 1/2563 

2. รายงานประจําปี และงบการเงินประจําปี 2563 

3. ข้อมลูของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ และคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 

4. ข้อบงัคบับริษัท (เฉพาะในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น) 

5. รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุและการมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะ 

6. ประวตัิกรรมการอิสระ บริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน) (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) 

7. แผนที�ของสถานที�จดัประชมุ 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ประจําปี 2564 ในวันที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 

กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั 	น 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัตอ่ไปนี 	 

วาระที# 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั8งที# 1/2563 เมื#อวันที# 10 พฤศจิกายน 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้จัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 	งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2563 

และได้จดัทํารายงานการประชมุแล้วเสร็จ จดัสง่ให้แก่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องภายในเวลาที�กฎหมายกําหนดและ     

ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ�งรายงานการประชุมดงักล่าวจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

ความถกูต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏตาม สิ�งที�สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครั 	งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2563 

การลงมติ :  มติวาระนี 	จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที# 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 กําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา โดยผลการดําเนินงานในปี 2563 มีรายละเอียด

ตามที�ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2563 ของบริษัทตาม สิ�งที�สง่มาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําปี 2563 

วาระที# 3 พิจารณารับรองงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปี สิ 8นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

- ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที� 40 

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการทํางบการเงิน ณ วนัสิ 	นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอ

ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดยต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ

ก่อนนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

สําหรับปี สิ 	นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563 ทั 	งนี 	 งบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ซึ�งผู้สอบบญัชีได้แสดง

ความเห็นไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีแบบไม่มีเงื�อนไข รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ใน

รายงานประจําปี 2563  

การลงมติ :  มติวาระนี 	จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที# 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั 	งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทมีกําไร

พอสมควรที�จะทําเช่นนั 	นได้ และเมื�อได้จ่ายปันผลแล้วกําหนดให้บริษัทรายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

รับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรือตามความ

เหมาะสม หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั 	นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของ

บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล    

ตามมติคณะกรรมการครั 	งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสทุธิ ประจําปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 121.05 ล้านบาท 

ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 51.19 ของกําไรสทุธิประจําปี 2563 โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื�อวนัที� 

22 มีนาคม 2564  
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วาระที# 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

- มาตรา 116 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 กําหนดให้

บริษัทมีหน้าที�ต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ       

กําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี 	จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

- มาตรา 115 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 กําหนดให้

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 กําหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ

อนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ�งในปี 2563 บริษัทมีกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จํานวน 236.45 ล้านบาท และไมม่ียอดขาดทนุสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรือตามความ

เหมาะสม หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั 	นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของ

บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับ   

ผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ดงันี 	 

1. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 51.88 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 

21.94 ของกําไรสทุธิประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ ได้รับเงินปันผล

ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื�องจากจ่ายจากกําไรทางบญัชี แต่บริษัทมีผลขาดทนุทางภาษี และกําไรสทุธิสว่นที�

ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเป็นรายได้ เพื�อเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล) ทั 	งนี 	 การจ่ายเงินปันผลใน

อตัราดงักลา่ว และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

2. กําหนดวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2564 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 27 พฤษภาคม 2564 ทั 	งนี 	 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที�

ผา่นมา ดงันี 	 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 ปี 2562 

1.  กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 236.45 78.35 

2.  จํานวนหุ้นที�จ่ายปันผล (หุ้น) 345,855,440 345,855,440 

3.  กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.68 0.23 

4.  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (จ่ายแล้ว)    

4.1  ครั 	งที� 1   อตัราเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.15 - 

จํานวนเงินปันผล (ล้านบาท) 51.88 - 

4.2  ครั 	งที� 2   อตัราเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.35 - 

จํานวนเงินปันผล (ล้านบาท) 121.05 - 

5. การจ่ายเงินปันผลประจําปี (ครั 	งนี 	)   

- อตัราเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.15 - 

- จํานวนเงินปันผล (ล้านบาท) 51.88 - 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 ปี 2562 

6. รวมอตัราการจ่ายเงินปันผลทั 	งสิ 	น (บาท/หุ้น) 0.65 - 

7.  รวมจํานวนเงินจ่ายปันผลทั 	งสิ 	น (ล้านบาท) 224.81 - 

8.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 95.08 - 

การลงมติ :  มติวาระนี 	จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที# 6 พิจารณาเลือกตั 8งกรรมการแทนกรรมการที#ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 กําหนดให้

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั 	ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) ถ้าจํานวน

กรรมการที�จะออก แบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกับส่วนหนึ�งในสาม (1/3) 

โดยให้กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการ ทั 	งนี 	 กรรมการที�ออกตามวาระ

นั 	น ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 

2. กรรมการที�จะพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ มีดงัตอ่ไปนี 	 

ลาํดบั ชื�อกรรมการ ตําแหนง่ 
ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง่กรรมการ 

1 นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

10 ปี 

2 นายกิตติพงษ์ เลศิวนางกรู -  กรรมการบริหาร 4 เดือน 

3 นายวรภคั ธนัยาวงษ์ -  กรรมการ 2 ปี 9 เดือน 

ความเห็นคณะกรรมการ :   

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ลว่งหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั 	งแต่วนัที� 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2564 อย่างไร 

ก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายชื�อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที�ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสําหรับตนเอง) ได้พิจารณา

กลั�นกรองคุณสมบัติของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อในครั 	งนี 	 ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 

กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ที�พิจารณาตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาที�กําหนด

ไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และ

คณุสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ที�เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที�จะเสนอชื�อให้เป็นกรรมการ

อิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง ทั 	งนี 	 เหตุผลและ

ความจําเป็นในการแต่งตั 	งกรรมการอิสระที�ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื�องกัน เนื�องจาก นายอัครรัตน์       
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ณ ระนอง เป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที�กฎหมายกําหนด มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกบับริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหนง่ได้ให้ข้อเสนอแนะและ

ความเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั 	งกรรมการ

ที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้ารับตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายชื�อดงัตอ่ไปนี 	 

1. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง (ดํารงตาํแหนง่อีกวาระหนึ�ง) 

2. นายกิตติพงษ์ เลศิวนางกรู (ดํารงตาํแหนง่อกีวาระหนึ�ง) 

3. นายวรภคั ธนัยาวงษ์ (ดํารงตาํแหนง่อีกวาระหนึ�ง) 

ประวตัิกรรมการทั 	ง 3 ท่าน รวมทั 	งข้อมลูจํานวนครั 	งที�เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม 

สิ�งที�สง่มาด้วย 3  

การลงมติ :  มติวาระนี 	จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที# 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. มาตรา 90 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� 19 กําหนดให้  

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

2. ในส่วนของหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด

ดงักลา่วได้แสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2563 

3. จากข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ�งจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดบัที�ใกล้เคียงกับค่าเฉลี�ย

ของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ�งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย ดงันี 	 

 
รายละเอียด 

คา่ตอบแทนเฉลี�ยตอ่คนตอ่ปี
ของหมวดอตุสาหกรรมเงินทนุ

และหลกัทรัพย์ ปี 2559 

คา่ตอบแทนเฉลี�ยตอ่
คนตอ่ปีของบริษัท  

ปี 2563* 

1.  ประธานกรรมการ 1.01  ล้านบาท 1.35  ล้านบาท 

2.  กรรมการ 0.45  ล้านบาท 0.54  ล้านบาท 

3.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 0.28  ล้านบาท 0.28  ล้านบาท 

4.  กรรมการตรวจสอบ 0.21  ล้านบาท 0.20  ล้านบาท 

5.  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 0.08  ล้านบาท 0.07  ล้านบาท 

หมายเหต ุ: *คํานวณคา่ตอบแทนเป็นดงัตอ่ไปนี 	 
(1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 9 

ครั 	ง ซึ�งเป็นไปตามตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทที�กําหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทน
รายปี 

(2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คํานวณ จากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 ครั 	ง ซึ�งเป็นไปตามตารางการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบที�
กําหนดไว้ลว่งหน้า บวกด้วยคา่ตอบแทนรายปี 
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(3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา 
กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ  คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คา่ตอบแทน และกํากับดแูลกิจการ จํานวน 3 ครั 	ง ซึ�งเป็นไปตามตารางการประชมุคณะกรรมการ  สรรหา 
กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการที�กําหนดไว้ลว่งหน้า 

4. คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนที�จ่าย

ให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอ

คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื�อเสนอขออนุมตัิ

จากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 

สาํหรับคา่ตอบแทนปี 2564 เทา่กบั ปี 2563 และไมม่ีผลประโยชน์อื�นใดนอกเหนอืจากที�เสนอ ดงันี 	 

รายละเอียด คา่เบี 	ยประชมุ/ครั 	ง คา่ตอบแทนรายปี 

T. ประธานกรรมการ 50,000 บาท 900,000 บาท 

U. กรรมการ 25,000 บาท 350,000 บาท 

V. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 150,000 บาท 

W. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 

5. ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน 
และกํากบัดแูลกิจการ 

25,000 บาท - 

X. กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบั
ดแูลกิจการ 

20,000 บาท - 

หมายเหต ุ: กรรมการบริหารทกุทา่นขอสละสิทธิไมรั่บคา่เบี 	ยประชมุและคา่ตอบแทนรายปีดงักลา่วข้างต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2564 

การลงมติ :  มติวาระนี 	จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั 	งหมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

วาระที# 8 พิจารณาแต่งตั 8งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 

กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั 	งผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบญัชีทกุปี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้แตง่ตั 	งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 

2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื�นใด เนื�องจากบริษัทดงักล่าวทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทยอ่ยตั 	งแตปี่ 2551 และเป็นบริษัทที�มีชื�อเสยีง มีความเป็นอิสระและมีผลการทํางานที�นา่พอใจ

ในช่วงที�ผา่นมา 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

ปี 2564 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

ปี 2563 

เปลี�ยนแปลง 

2,000,000 บาท 1,585,000 บาท เพิ�มขึ 	น 415,000 บาท หรือ 26.18% 
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โดยมีรายชื�อผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี 	 

1. นายกษิติ เกตสุริุยงค์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8833    หรือ 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301    หรือ 

3. นางวิลาสนิี กฤษณามระ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7098    หรือ  

4. นายยงยทุธ เลศิสรุพิบลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6770 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญชี จํากดั และผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั 	งดงักล่าวทําหน้าที�

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัท กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที�เกี�ยวข้อง หรือญาติสนิท

ของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั 	งผู้ สอบบัญชีทั 	งหมดตามรายชื�อข้างต้น จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุ   

ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประจําปีไมเ่กิน 2,000,000 บาท และไมม่ีคา่บริการอื�นใด 

การลงมติ :  มติวาระนี 	จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที# 9 พิจารณาเรื#องอื#นๆ (ถ้ามี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น หากผู้ ถือหุ้นท่านใด

ประสงค์จะแต่งตั 	งบุคคลอื�นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อใน

หนงัสือมอบฉนัทะ และสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะที�ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อยดงักลา่วต่อประธาน

ในที�ประชุม และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั 	งนี 	 รายละเอียดการแสดงหลกัฐาน

แสดงตนเข้าร่วมประชมุและการมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะ เป็นไปตาม สิ�งที�สง่มาด้วย 5 

อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่าง

รวดเร็วและถกูต้อง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดงันั 	น เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/

หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�ได้จดัพิมพ์บาร์โค้ด ซึ�งบริษัทจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญ

ประชมุครั 	งนี 	แล้ว มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 โดยมติคณะกรรมการ 

                                               
 (นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์) 

 กรรมการผู้จดัการ 
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       สิ#งที#ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั8งที# 1/2563 

บริษัท ฟินันซ่า จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที# 

ประชุมเมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 

1 - 3 ชั 	น 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเริ#มการประชุม 

นายศกัดิZชัย วิรุฬห์ชีว ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการที�ประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัท หัวหน้า     

ฝ่ายบัญชี ตัวแทนที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และผู้ช่วยทนายความ    

จากบริษัทที�ปรึกษากฎหมาย  เจ เค จํากดั ดงันี 	  

กรรมการที#เข้าร่วมประชุม กรรมการทั 	งหมด 8 คน เข้าร่วมประชมุ 6 คน (กรรมการที�เข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 75) ดงันี 	 

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

3. นายกิตติพงษ์ เลศิวนางกรู กรรมการ 

4. นายวราห์ สจุริตกลุ กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 

5. นายวรภคั ธนัยาวงษ์ กรรมการ 

6. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการที#ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จํานวน 2 คน ดงันี 	 

1. นายชาญมน ู สมุาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการ  เนื�องจากติดภารกิจอื�น 

2. นายณฐัวฒุ ิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  เนื�องจากติดภารกิจอื�น 

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จํานวน 6 คน ดงันี 	 

1. นายพงศ์ภคั สทุธิพงศ์ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)  

2. นางสาวกฤษพร ขนุจนัทร์ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

3. นางสาวอไุร มโนสทุธิ  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

4. นางสริิพรรณ ลวีานนัท์ หวัหน้าฝ่ายบญัชี บริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน) 
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5. นางสาวกมลพร ยศนนัท์ ผู้ช่วยทนายความ บริษัทที�ปรึกษากฎหมายเจ เค จํากดั ทําหน้าที�เป็นผู้ตรวจสอบ

และสกัขีพยานการนบัคะแนนเสยีง 

6. นางสาววิภา  นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน) / ผู้บนัทกึการประชมุ 

ทั 	งนี 	 ได้ชี 	แจงเกี�ยวกบัการดําเนินการประชมุ พร้อมกบันําเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชมุ ดงันี 	 

มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื 	อไวรัส COVID-19 

1. การจดัตั 	งจดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค ซึ�งจดัตั 	งโดยโรงแรม/สถานที�จดัประชมุ  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องผ่านจดุคดักรอง ตรวจวดัอณุหภมูิ ซึ�งจดัตั 	งไว้ 2 จดุ คือบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรมชั 	น 1 และบริเวณหน้า

ห้องจดัประชมุ ชั 	น 21 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีอณุหภมูิร่างกายสงูกวา่ 37.5 องศาเซลเซียสชึ 	นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติ

เกี�ยวกบัระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไมอ่นญุาตให้เข้าอาคาร/สถานที�จดัประชมุ สาํหรับผู้ที�ผา่นการคดักรองจะต้อง

ติดสติกเกอร์ที�ทางโรงแรมจดัให้ รวมทั 	งทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที�ทางโรงแรมได้จดัเตรียมไว้ให้ 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นถกูปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที�จดัประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2. การเตรียมพื 	นที�จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและการลงทะเบียน 

2.1 จดัให้มีการเว้นระยะหา่งในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน และผงัที�นั�งในห้องประชมุ 

2.2 จดัให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือนํ 	ายาฆ่าเชื 	อโรค บริเวณหน้าห้องประชุม เพื�อให้ผู้มาร่วมประชมุทําความสะอาดมือก่อนเข้า

ห้องประชมุ  

2.3 ให้ผู้ ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาที�เข้าร่วมประชมุ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการนบัคะแนน 

1. 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ถือหรือที�ได้รับมอบฉนัทะมา 

2. ไมน่บัคะแนนในวาระเพื�อรับทราบ 

3. เจ้าหน้าที�จะขอเก็บบตัรลงคะแนนทั 	งหมด ตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. การนบัคะแนน จะนบัจากผู้ ถือหุ้นที� “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” ที�นําสง่บตัรลงคะแนน โดยบตัรลงคะแนนใดที�มิได้ลง

ลายมือชื�อในบตัรลงคะแนน หรือบตัรลงคะแนนที�มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื�อกํากบั หรือบตัรลงคะแนนที�ลงลายมือชื�อ

ด้วยดินสอ หรือลงมติมากกวา่ 1 ช่อง จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สว่นที�เหลอืจะนบัเป็นผู้ที�เห็นด้วย 

5. ขอให้ผู้ ถือหุ้นที� “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ 	น เพื�อให้เจ้าหน้าที�เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตร

ลงคะแนนผู้ที� “เห็นด้วย” 

6. ผู้ที�ไมส่ง่บตัรลงคะแนนถือวา่เป็นผู้ที�เห็นด้วย 

7. เมื�อการประชุมเสร็จสิ 	นครบถ้วนทกุวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นทุกท่าน วางบตัรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื�อที�

บริษัทฯจะได้รวบรวมเอกสารดงักลา่วไว้เป็นหลกัฐาน 

8.  การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที�ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที�ประชุมช่วยสอบถามมติจาก           

ที�ประชมุและแจ้งผลการลงมติให้ที�ประชมุทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป 
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การสอบถามและแสดงความเห็น 

1. กรุณาแจ้งความจํานง โดยยกมือขึ 	น 

2. กรุณาแจ้งชื�อและนามสกลุให้ที�ประชมุทราบ ก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครั 	ง 

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถเขียนคําถามลงในกระดาษที�จดัเตรียมไว้ให้ และสง่ให้เจ้าหน้าที� หรือใช้ไมโครโฟนที�จดัวางเตรียมไว้ให้ 

เลขานุการที�ประชุม ชี 	แจงต่อประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 64 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

163,915,405 หุ้น และที�มอบฉนัทะมาจํานวน 42 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 53,534,844 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นทั 	งที�มาด้วยตนเองและที�

รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั 	งสิ 	นจํานวน 106 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั 	งสิ 	น 217,450,249  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.8732 

ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 	งหมดจํานวน 345,855,440 หุ้น ซึ�งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 	งหมด 

ถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และยงัคงรับลงทะเบียนตอ่ไป  

จากนั 	น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมได้กลา่วสวสัดี ท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และแจ้งว่า

ขณะนี 	มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั 	งด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั 	งที� 1/2563 โดยขอมอบหมายให้ นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ

ผู้จดัการเป็นผู้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ พร้อมกบันําเสนอที�ประชมุผา่น Presentation และขอมอบหมาย

ให้เลขานกุารที�ประชมุเป็นผู้ดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ  

วาระที# 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 เมื#อวันที# 28 เมษายน 2563 

กรรมการผู้ จัดการได้ชี 	แจงต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 เมื�อวันที� 28 

เมษายน 2563 และจดัทํารายงานการประชมุแล้วเสร็จ จดัสง่ให้แก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้องภายในเวลาที�กฎหมายกําหนด และได้

เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ�งรายงานการประชมุดงักลา่วจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้อง โดยมี

รายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครั 	งนี 	แล้ว  

กรรมการผู้จดัการ ได้สอบถามที�ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ เกี�ยวกบัรายงาน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2563 หรือไม ่ 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม เลขานกุารที�ประชมุจึงได้ขอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

มติ ที�ประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2563 ด้วยคะแนน

เสยีงดงันี 	 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 217,449,431 99.9995 

2.  ไมเ่ห็นด้วย 1,138 0.0005 

3.  งดออกเสยีง 0 0.0000 

4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ: ในวาระนี 	 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ 	นอีก จํานวน 320 หุ้น 
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วาระที# 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื 8อหุ้นสามัญของบริษัท มั#นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการได้ชี 	แจงตอ่ที�ประชมุว่า  บริษัทฯ มีความประสงค์ที�จะเข้าซื 	อหุ้นสามญัของ บริษัท มั�นคงเคหะ

การ จํากัด (มหาชน) (“MK”) ที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายอื�นทั 	งหมด รวมทั 	งสิ 	นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบสองล้าน       

ห้าแสนเจ็ดหมื�นแปดพนั สี�สิบแปดหุ้น) ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทั 	งสิ 	นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท 

(สองพนัเจ็ดร้อยหกสบิหกล้าน เก้าแสนเก้าหมื�นหนึ�งพนั เก้าร้อยสี�สบิเก้าบาท) ซึ�งสรุปข้อมลูเกี�ยวกบัการเข้าซื 	อหุ้น MK ได้ดงันี 	 

จํานวนหุ้น MK ที�ชําระแล้วทั 	งหมดในปัจจบุนั 1,091,205,066 หุ้น 

จํานวนหุ้น MK ที�ถือโดยบริษัทฯ ในปัจจบุนั 205,127,018 หุ้น 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ร้อยละ 18.80 ของสทิธิออกเสยีงทั 	งหมดของ MK ในปัจจบุนั 

จํานวนหุ้ นที�ประสงค์จะซื 	อเพิ�มเติมจากจํานวน 

ที�ถืออยูใ่นปัจจบุนั 

ไมเ่กิน 892,578,048 หุ้นซึ�งประกอบด้วย  

(1) สว่นต่างของจํานวนหุ้น MK ที�ชําระแล้วทั 	งหมดกบัจํานวนหุ้น MK 

ที� ถื อ โดย บ ริ ษั ท ฯ ก่ อนก ารเข้ าซื 	อหุ้ น เพิ� ม เติ ม ที� จํ านวน 

886,078,048 หุ้น รวมกบั  

(2) หุ้น MK ที�อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 	อ

หุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ MK 

และบริษัทยอ่ย ครั 	งที� 1 อีกจํานวน 6,500,000 หุ้น 

สดัสว่นการถือหุ้นที�คาดว่าจะเป็นภายหลงัการซื 	อ

หุ้ นเพิ�มเติม หากผู้ ถือหุ้ นทุกรายที�ไม่ใช่บริษัทฯ 

ตอบรับคําเสนอซื 	อทั 	งหมด 

ร้อยละ 100.00 ของสทิธิออกเสยีงทั 	งหมดของ MK  

(ทั 	งนี 	 ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงการแก้ไขสดัสว่นการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

ให้เป็นไปเกณฑ์ตอ่ไป) 

ราคาซื 	อตอ่หุ้น ไมเ่กิน 3.10 บาท  

ระยะเวลาในการเข้าซื 	อหุ้น ภายในปี 2563 

วิธีการซื 	อหุ้น การทําคําเสนอซื 	อหลกัทรัพย์ทั 	งหมด (Tender Offer) 

จํานวนเงินที�ต้องใช้ในการซื 	อหุ้น ประมาณไมเ่กิน 2,766.99 ล้านบาท 

แหลง่ที�มาของเงินทนุ 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื�อจากสถาบัน

การเงิน 

นอกจากนี 	 ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้ นายวรสิทธิZ  โภคาชัยพัฒน์ หรือบุคคลที�            

นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมายให้มีอํานาจพิจารณากําหนดเงื�อนไข และรายละเอียดที�เกี�ยวกับการทําคําเสนอซื 	อ

หลกัทรัพย์ของ MK การจดัหาแหลง่เงินทุน เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามข้อตกลงและเอกสารอื�นที�เกี�ยวข้องกับการ

ดําเนินการดงักลา่ว การเปิดเผยข้อมูลต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการติดต่อและการยื�นเอกสารตา่ง ๆ ตามขั 	นตอนที�เกี�ยวข้อง เช่น คําเสนอซื 	อหลกัทรัพย์ 

รวมทั 	งการลงนามหรือลงนามรับรองในเอกสารและหลกัฐานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง 

ทั 	งนี 	 รายละเอียดการเข้าซื 	อหุ้นของ MK ต่าง ๆ ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 	งที� 1/2563 

ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ตารางเวลาเกี�ยวกบัรายการเข้าซื 	อหุ้น MK สรุปได้ดงันี 	 

1. การอนมุตัิรายการของบริษัทฯ 

1.1 ประชมุคณะกรรมการ วนัที� 25 กนัยายน 2563 

1.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อรับฟังความเห็นของ   

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

วนัที� 7 ตลุาคม 2563 

1.3 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 	งที� 1/2563 เพื�ออนมุตัิรายการ

เข้าซื 	อหุ้น MK 

วนัที� 10 พฤศจิกายน 2563 

2. การทําคําเสนอซื 	อหลกัทรัพย์ทั 	งหมดของ MK (Tender Offer Process) 

2.1  ระยะเวลาการรับซื 	อ วนัที� 16 พฤศจิกายน 2563  –    

วนัที� 23 ธนัวาคม 2563 

      2.2  วนัชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ วนัที� 25 ธนัวาคม 2563 

กรรมการผู้จดัการชี 	แจงเพิ�มกรณี กลยทุธ์ธุรกิจของบริษัทฯ เพื�อจะทําให้เพิ�มมลูคา่หุ้นของบริษัทฯ  

กลุม่บริษัทฟินนัซา่ ประกอบด้วย 

 
เปา้หมายธุรกิจ มีดงันี 	  

1. ลดการพึ�งพาธุรกิจที�เกี�ยวกบัตลาดเงินตลาดทนุ 

2. สร้างคณุภาพของรายได้ 

2.1 ให้มีรายได้ที�สมํ�าเสมอและมั�นคง 

2.2 สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ได้ 
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3. เพิ�มมูลค่าของ “Core Investments” (FSS & MK) โดยการเข้าบริหารเพื�อนําบริษัททั 	งสองให้ดําเนินธุรกิจ

ตามกลยทุธ์ที�บริษัทฯ กําหนด 

3.1 FSS -  อนาคตอยูท่ี�ธุรกิจ online brokerage และเงินดิจิทลั 

-  พร้อมทํางานร่วมกบับริษัทที�มีประสบการณ์ในสองด้านนี 	 

3.2 MK -  คงรายได้อสงัหาริมทรัพย์ 

-  เน้นแนวราบที�มีความต้องการของตลาด 

 -  เพิ�มรายได้ที�ประจําสมํ�าเสมอ (ธุรกิจให้เชา่) 

-  เข้าสูธุ่รกิจบริการ (สขุภาพและการแพทย์) ร่วมกบัพาร์ทเนอร์ที�มีประสบการณ์ชั 	นนําของโลก 

4. สร้างรายได้จากการลงทนุ (Private Equity) 

4.1 บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จํากดั (Neo) 

4.2 บริษัท ขนม แฟคตอรี� (1999) จํากดั (Kanom) 

4.3 บริษัท เอฟบี ฟูด้ เซอร์วิส จํากดั (FBF) 

ธุรกิจที#บริษัทฯ จะเข้าซื 8อหุ้น  

บริษัท มั#นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

1. บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัด้านพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยู่อาศัยทั 	งในเขตพื 	นที�

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาอยา่งยาวนานมากกวา่ 60 ปี  

2. ในปี 2559 MK มีกําไรจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�ออยูอ่าศยัคิดเป็นสดัสว่น 95.5%  

3. โดยตั 	งเป้าแผนธุรกิจ 5 ปี พฒันาธุรกิจเพื�อเช่าและการบริการเพิ�มขึ 	น ให้มีสดัส่วนกําไรอยู่ที� 50/50 ภายในปี 2564 เพื�อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจของ MK ในระยะยาว  

4. ในปี 2563 พฒันาธุรกิจใหม ่โครงการศนูย์บรูณาการสขุภาพและการแพทย์แบบองค์รวม 
 

โครงสร้างธุรกิจ 
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ลาํดบัเหตกุารณ์สาํคญั ๆ ดงันี 	 

 รายได้ประจํา 

ปี 2559 เปลี�ยนแปลงทีมบริหาร และประกาศแผนธุรกิจ 5 ปี   4.5% 

ปี 2560 เข้าซื 	อกิจการ BFTZ  เพื�อขยายธุรกิจ และ Recurring Income   12.8% 

ปี 2561 ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า Park Court Sukhumvit 77  และ Flora Ville Golf & Country Club   15.7% 

ปี 2562 New MK Office  มีการสร้าง Recurring Income โตตอ่เนื�อง  25.8 % 

E2563 จดัตั 	งกอง REIT และเปิดธุรกิจเพื�อสขุภาพ RAKxa Wellness & Medical Retreat 35% 

E2564 ตอ่ยอดธุรกิจ Recurring Income เพื�อการเติบโตอยา่งยั�งยืน 50% 

ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื#ออยู่อาศัย 

ในปี 2563 เปิดตวั 2 โครงการ มลูคา่รวม 1,700 ล้านบาท ดงันี 	 

1. โครงการชวนชื�นทาวน์ รังสติ-คลอง 3 

2. โครงการชวนชื�นพาร์ค ปิ�นเกล้า-กาญจนา 

ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า : บางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) 

1. โครงการตั 	งอยู่ย่าน บางนา–ตราด กม.23 ทําเลยุทธศาสตร์สําคัญของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ทั 	งทางบก            

ทางอากาศ และทางนํ 	า  

2. ขนาดพื 	นที�ประมาณ 1,000 ไร่  

3. เป็นพื 	นที�ประกอบการอตุสาหกรรมโลจิสติกส์และคลงัสนิค้ามีทั 	ง “เขตอตุสาหกรรมทั�วไป” และ “เขตปลอดอากร”    

4. เขตปลอดอากร [Free Zone] จะได้รับสทิธิพิเศษด้านภาษี เช่น การยกเว้นภาษีนําเข้าวตัถดุิบ ผลิต ประกอบ และสง่ออก

ยกเว้นภาษีสรรพสามิตรและภาษีมลูคา่เพิ�ม เป็นต้น 

5. ปัจจบุนัมีอตัราผู้ เช่าไมต่ํ�ากวา่ 90%    

6. โครงการจะพฒันาแล้วเสร็จเต็มพื 	นที�ในไตรมาสแรกของปี 2564 

จัดตั 8งทรัสต์เพื#อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

กองทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์พรอสเพคโลจิสติกส์และอินดสัเทรียล หรือ PROSPECT (“กองทรัสต์ฯ”) 

1. จดัตั 	งแล้วเสร็จเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื�อเดือนสงิหาคม ปี 2563 มลูคา่กองทรัสต์ฯ จํานวน 3,500 ล้านบาท   

2. ขนาดพื 	นที�ประมาณ 220,000 ตารางเมตร 

3. ประเภทสนิค้า  ได้แก่  Warehouse 55.3% , Stand-alone Factory 20.9%, Mini Factory 16.9% และ Built-to-Suit 6.9% 

4. ประเภทลกูค้า  ได้แก่ ญี�ปุ่ น 35% , ไทย 16.4%  และ จีน 13.7% 

5. ประเภทธุรกิจ  ได้แก่ กระดาษ , พลาสติก , รีไซเคิล และอาหารสตัว์ 
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ธุรกิจสนามกอล์ฟ : ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 

1. สร้าง “คลบัเฮ้าส์” ใหมแ่ล้วเสร็จ เมื�อเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2561 

2. ปรับโฉม Branding ใหม ่ยกระดบัการให้บริการ ระดบั 4 ดาว 

3. รายได้เฉลี�ยต่อนกักอล์ฟ เพิ�มขึ 	นประมาณ 80% ในระหว่างปี 2558 – 2562 (จาก 1,400 บาท เพิ�มเป็นกว่า 2,300 บาทต่อ

นกักอล์ฟ) 

4. ธุรกิจสนามกอล์ฟกลายมาเป็นธุรกิจที�มีความสาํคญัตอ่ MK ทํารายได้ถึงปีละประมาณ 120 ล้านบาท 

5. ปัจจบุนัรายได้ รายเดือนกลบัมาเป็น 90% ของคา่เฉลี�ยปีที�แล้ว 

ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า : พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77    

1. พฒันาแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2560  เพื�อเช่าจํานวน 42 ห้อง ขนาดพื 	นที�ใช้สอยตอ่ห้องประมาณ 300 ตารางเมตร 

2. รายได้จากการเช่าเพิ�มขึ 	นจาก 25 ล้านบาทในปี 2561 เป็นประมาณ 43 ล้านบาทในปี 2562  อตัราผู้ เช่าเพิ�มเป็น 69% 

(Occupancy rate) 

3. ในปัจจบุนัอตัราผู้ เช่าเพิ�มขึ 	นไปประมาณ 81% และคา่เช่าเฉลี�ยตอ่เดือนเพิ�มขึ 	นจากปีที�แล้วเลก็น้อย 

ธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม 

1. โครงการรักษ (อ่านว่า รัก-ษะ) เกิดขึ 	นจากความร่วมมือของ 3 บริษัท คือ มั�นคงเคหะการ ศูนย์สง่เสริมสขุภาพไวทลัไลฟ์ 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ และ ไมเนอร์ 

2. โครงการรักษ พฒันาขึ 	นภายใต้แนวคิด “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” การดูแลสขุภาพที�ผสมผสาน

ศาสตร์การแพทย์ตะวันออกแบบดั 	งเดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่จากโลกตะวันตกเพื�อมอบ

ประสบการณ์ด้านการดแูลสขุภาพแบบองค์รวม จากภายในสูภ่ายนอก 

3. มีโปรแกรมดแูลสขุภาพให้บริการมากกว่า 10 โปรแกรม โดยมีผู้ เชี�ยวชาญด้านสขุภาพและการแพทย์ ให้คําปรึกษาเพื�อ

ช่วยออกแบบแผนการดแูลสขุภาพ 

4. เปิดให้บริการเดือนธนัวาคม ปี 2563 

ความเห็นที#ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) จากบริษัท ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) เกี#ยวกับการได้มาซึ# ง

สินทรัพย์ 

นายพงศ์ภคั สทุธิพงศ์ ผู้แทนจากบริษัท ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) สรุปความเห็นของ IFA ตอ่ที�ประชมุ ดงันี 	 

1. สรุปการเข้าทาํรายการ 

- การเข้าทาํรายการ 

บริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” / “FNS”) มีความประสงค์ที�จะเข้าซื 	อหุ้นสามญัของ บริษัท มั�นคงเคหะการ 

จํากัด (มหาชน) (“MK”) ที�ถือโดยผู้ ถือหุ้ นรายอื�นทั 	งหมด โดยการทําคําเสนอซื 	อหลกัทรัพย์ทั 	งหมดโดยสมัครใจ 

(Voluntary Tender Offer) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MK อยูส่ดัสว่นร้อยละ 18.80 ของสทิธิออกเสยีงทั 	งหมด ณ วนัที� 25 

กนัยายน 2563 
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- วัตถุประสงค์ในการเข้าทาํรายการ 

บริษัทฯ สามารถขยายการลงทนุทางด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้ครอบคลมุมากยิ�งขึ 	น และช่วยเสริมให้บริษัทฯ เข้าสู่

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อยา่งครบวงจรทั 	งทางด้าน ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อขาย ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจ

สนามกอล์ฟ ธุรกิจบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจบริการทางการแพทย์และสง่เสริมสขุภาพ 

- มูลค่าสิ#งตอบแทน 

การเข้าทํารายการได้มาซึ�งหุ้นสามญัของ MK จํานวนรวม 892,578,048 หุ้น ที�ราคาเสนอซื 	อไมเ่กินหุ้นละ 3.10 บาท

ในครั 	งนี 	 มีมลูคา่รวมของสิ�งตอบแทนไมเ่กิน 2,766,991,949 บาท 

รายละเอียด จํานวน  

� หุ้นสามญัของ MK จํานวนไมเ่กิน 886,078,048 หุ้น 

� หุ้นสามญัของ MK ที�อาจเกิดจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ จํานวนไมเ่กิน 6,500,000 หุ้น 

จํานวนรวม ไมเ่กิน 892,578,048 หุ้น 

ราคาเสนอซื 	อ ไมเ่กิน 3.10 บาท/หุ้น 

มลูคา่รวม ไมเ่กิน 2,766,991,949 บาท 

2. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี#ยงที#อาจเกิดขึ 8น 

- ข้อดีของการเข้าทํารายการ 

(1) เป็นการเพิ�มสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ที�มีความสามารถในการเติบโตในอนาคต 

(2) เป็นการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ที�มีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

(3) เป็นการกระจายความเสี�ยงของแหลง่ที�มาของรายได้และการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

(4) เพิ�มโอกาสในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(5) เพิ�มโอกาสในการสร้างรายได้ประจําให้กบับริษัทฯ 

- ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 

(1) บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพิ�มขึ 	นจากการเข้าทํารายการ 

(2) เป็นการลงทนุที�ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในปัจจบุนั 

- ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 	นจากการเข้าทํารายการ 

(1) ความเสี�ยงจากผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามที�คาดการณ์ 

(2) ความเสี�ยงที�จะได้รับอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที�ตํ�ากวา่ต้นทนุทางการเงินของการเข้าทํารายการ 

(3) ความเสี�ยงจากการไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) ความเสี�ยงจากผลตอบรับการทําคําเสนอซื 	อ 
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3. ความสมเหตุสมผลของราคา 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูคา่หุ้นของกิจการ ตามวิธีการประเมินมลูคา่หุ้น 

วิธีการประเมินมลูคา่หุ้น มลูคา่หุ้น ราคาเสนอ
ซื 	อไมเ่กิน 

สงูกวา่ (ตํ�ากวา่)  
ราคาเสนอซื 	อ 

1) วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 6.14 3.10 3.04 

2)  วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 8.75 3.10 5.65 

3)  วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 2.75 – 3.02 3.10 (0.35) – (0.08) 

4)  วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่ตลาด  
ด้วยวิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 

4.63 – 6.23 3.10 1.53 – 3.13 

5)  วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 7.24 – 9.28 3.10 4.14 – 6.18 

 

โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่ วิธีการประเมินมลูคา่หุ้นที�เหมาะสมของ MK คือ 

(1) วิธีมลูคา่ตามบญัชีที�ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) และ 

(2) วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

4. สรุปความเห็นของที#ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่รายการ มีความเหมาะสม และผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการเข้าทํารายการ เนื�องจาก 

(1) เงื�อนไขการทํารายการที�สําคญั คือ ต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเงื�อนไขการทํารายการในครั 	งนี 	เป็น 

เงื�อนไขที�มีความเป็นธรรม เนื�องจากเป็นเงื�อนไขที�เป็นปกติที�บริษัทฯ จะต้องดําเนินการก่อนการเข้าทํารายการที�มี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อบริษัทฯ ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ และเงื�อนไขดงักลา่วไมไ่ด้ทําให้ผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ เสยีประโยชน์ 

(2) ราคาเสนอซื 	อหุ้นของ MK ตามคําเสนอซื 	อในครั 	งนี 	ที�ราคาไมเ่กินหุ้นละ 3.10 บาท เป็นราคาที�เหมาะสม เนื�องจากเป็น

ราคาเสนอซื 	อที�ตํ�ากว่ามลูค่ายตุิธรรมที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมลูค่าตามบญัชีที�ปรับปรุงแล้ว 

(Adjusted Book Value Approach) และวิ ธีมูลค่าปัจจุบันสุท ธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) ที�อยูใ่นช่วงราคาหุ้นละ 7.24 – 9.28 บาท 

จากนั 	น กรรมการผู้จดัการ ได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด  ๆ หรือไม ่

ซึ�งมีผู้ ถือหุ้นสอบถามสรุปใจความสาํคญัดงันี 	 

เลขานกุารที�ประชมุอา่นคําถามจาก  

น.ส. ภคินี สขุอดุม  ผู้ รับมอบฉนัทะ  

: 

 

ถ้าหาก บริษัทฯ สามารถซื 	อหุ้นสามญัของ MK ได้มากกว่าหรือเท่ากับ   

ร้อยละ 50.00  นอกจากการสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ

ใน MK 2 ทา่น ตั 	งแต่ปี 2558 ถึงปัจจบุนัแล้วนั 	น  ผู้บริหารของบริษัทฯ มี

แผนงานเพิ�มเติมอะไรอีกบ้างในการสนบัสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ

ของ MK ให้มีรายได้และกําไรเพิ�มขึ 	นตอ่ ๆ ไป  
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นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: - จะเน้นสร้างรายได้ประจําให้แก่ MK เพื�อให้เจริญเติบโตยิ�งขึ 	น โดย 

MK มีกําไรขั 	นต้นเพิ�มขึ 	นเป็น 35 % อย่างไรก็ดี คาดหวงัว่าโครงการ

รักษจะเปิดครบ 1 ปี ในปีหน้า จะทําให้กําไรขั 	นต้นเพิ�มขึ 	นเป็น

สดัสว่น 50 : 50 (คา่เช่า : ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

- สาํหรับแผนธุรกิจ แผนที� 1 เริ�มทําตั 	งแตปี่ 2558 เป็นแผนระยะเวลา 5 

ปี  สําหรับแผนที� 2 ปี 2564 MK จะไม่ทําธุรกิจเพิ�มเติม แต่จะดําเนิน

ธุรกิจที�มีอยูแ่ล้วให้มีศกัยภาพและสร้างรายได้เพิ�มขึ 	น 

เลขานกุารที�ประชมุอา่นคําถามจาก  

นายอภิรุม ปัญญาพล  ผู้ ถือหุ้น 

: คาดว่าจะซื 	อหุ้ นได้กี� เปอร์เซ็นต์ และทาง บมจ.ศุภาลัย จะยอมขาย

หรือไม ่  

นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: - คาดหวังว่าจะซื 	อได้เพิ�มจนกระทั�งทําให้การถือหุ้ นของบริษัทฯ   

ก้าวข้าม 25 % ของจํานวนหุ้ นทั 	งหมดของ MK อย่างไรก็ดี ถ้ามี

คนขายทั 	งหมดก็ยินดีที�จะซื 	อ  

- กรณี กลุม่ บมจ.ศภุาลยั ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน MK รายหนึ�ง ได้

ทราบจากการอ่านหนงัสือพิมพ์ บริษัทฯ ไม่รู้จกัเป็นการสว่นตวัและ

ไม่เคยหารือกนั แต่จะเห็นได้ว่ามีการเพิ�มสดัสว่นขึ 	นเรื�อย ๆ ตั 	งแต่ปี 

2559 จนถึงปัจจุบนัอย่างชัดเจน อนึ�ง แผนธุรกิจที� MK ดําเนินการ

อยู่ทาง กลุ่ม บมจ.ศุภาลยั ในฐานะผู้ ถือหุ้นน่าจะพอใจในผลการ

ดําเนินงาน 

เลขานกุารที�ประชมุอา่นคําถามจาก  

นายปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ  ผู้ ถือหุ้น 

: ภายหลงัซื 	อหุ้นของ MK ครั 	งนี 	แล้ว บริษัทฯ จะต้องลงทุนเพิ�มใน MK อีก

เทา่ไร และจะได้กําไรจากการถือหุ้นเทา่ไร 

นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: - 5 ปีที�ผ่านมา MK ไม่มีการเรียกเงินลงทุนเพิ�มเลย แต่ทีมบริหารได้

ทยอยขายทรัพย์สินที�มีอยู่ มากกว่า 3,000 ล้านบาท เพื�อนําเงินไป

ลงทนุหรือทําธุรกิจใหม ่ๆ โดยคอ่ย ๆ ขายเพื�อให้ได้ราคาที�ดี 

- บริษัทฯ ได้หุ้ น MK มาในครั 	งแรกโดยการแลกหุ้ น มีต้นทุนหุ้ นละ

ประมาณ 6 บาท ปัจจบุนัต้นทนุตํ�าเฉลี�ยกวา่ 5 บาท 

เลขานกุารที�ประชมุอา่นคําถามจาก  

นายสมเจตน์ เตชะอินทราวงศ์  ผู้ ถือหุ้น 

: ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ที�กี�เปอร์เซ็นต์ และคาดหวงัว่ากี�ปี MK 

จะสร้างผลตอบแทนมากกวา่ต้นทนุของบริษัทฯ 

นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: - ต้นทุนทางการเงินมีทั 	งตั�วเงินระยะสั 	น อัตราดอกเบี 	ยประมาณ 3 % 

และตั�วเงินระยะยาว อตัราดอกเบี 	ยประมาณ  5 % กวา่  

- สําหรับผลตอบแทนนั 	น หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนธุรกิจที�ทํา

ประมาณการไว้ ทีมผู้ บริหารคาดว่าผลตอบแทนน่าจะดี โดยหาก
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พิ จารณ าจากธุรกิ จสุขภาพซึ� งพ ร้อมที� จะดํ าเนิ นการ โดยมี

องค์ประกอบครบถ้วนแล้ว พร้อมที�จะให้บริการ ขึ 	นอยู่ที�ทีมบริหารจะ

สามารถบริหารงานเพื�อทํากําไรตอ่ผู้ ถือหุ้น MK ได้หรือไม ่

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้น  : - สืบเนื�องจากผู้ ถือหุ้นก่อนหน้า เกี�ยวกบัอตัราดอกเบี 	ยทั 	งระยะสั 	นและ

ระยะยาว หากมีการต่อตั�ว (Refinance) ซึ�งปัจจุบันอัตราดอกเบี 	ย

คอ่นข้างสงู บริษัทฯ จะต้องจ่ายอตัราดอกเบี 	ยประมาณเทา่ไร 

- จากเอกสารของ IFA หน้า 19  ระบแุหล่งเงินทุนที�ใช้ในการซื 	อหุ้น MK 

ครั 	งนี 	 เป็นเงินกู้ทั 	งหมด แตเ่นื�องจากปัจจุบนับริษัทฯ มีภาระเงินกู้ รวม

ประมาณ 1,300 ล้านบาท จากเดิมสดัสว่นหนี 	สนิต่อทนุอยูท่ี� 0.48 เท่า 

หากมีการกู้ เงินเพื�อซื 	อหุ้น MK ทั 	งหมด จะเพิ�มเป็น 1.49 เทา่ พิจารณา

วา่คอ่นข้างสงู ขอให้ช่วยชี 	แจง 

- มีความมั�นใจแค่ไหนที�จะซื 	อหุ้น MK ได้ทั 	งหมด เนื�องจากเอกสาร IFA 

ราคาที�จะเสนอซื 	อไมเ่กินหุ้นละ 3.10 บาท แตร่าคาตามบญัชีประมาณ 

6.5 บาท ซึ�งซื 	อถูกว่าประมาณ 4 บาทกว่า  และหากซื 	อไม่ได้ตามที�

บริษัทฯ คาดหวงัไว้จะดําเนินการอย่างไร และหากซื 	อได้ทั 	งหมดจะทํา

ให้หุ้น MK ไม่มี Free float ซึ�งอาจผิดเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจจะ

ทําให้ MK ถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้ ถือห้นรายย่อยของ 

MK จะได้รับความเดือดร้อน จะดําเนินการอยา่งไร 

- รายงาน IFA หน้า 18 เห็นได้ว่ารายได้การขาย MK คอ่นข้างขึ 	น ๆ ลง ๆ 

เช่น ปี  2560 รายได้ประมาณ  2,700 ล้านบาท  ปี  2561 รายได้

ประมาณ 4,100 ล้านบาท ปี 2562 รายได้ประมาณ 3,900 ล้านบาท 

สําหรับปี 2563 ช่วง 6 เดือนแรก รายได้ลดลงเหลือประมาณ 1,200 

ล้านบาท และจากเหตกุารณ์แพร่ระบาดโรคโควิด - 19 มีผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่าง

มาก โดยบริษัทส่วนใหญ่จะแย่ลง มากกว่า 10%  ดงันั 	น จึงประมาณ

ว่า MK ในช่วง 6 เดือนหลงั รายได้ไม่น่าจะถึง 1,000 ล้านบาท รวม

รายได้ทั 	งหมดของปี 2563 ประมาณ 2,000 – 2,200 ล้านบาท จึงไม่

นา่จะเป็นไปตามที�บริษัทฯ ประมาณการไว้  

นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์             

กรรมการผู้จดัการ 

: -     เดือนสิงหาคม ปี 2563 บริษัทฯ มีการขายทรัพย์สินในโครงการ

บางกอกฟรีเทรดโซนเข้ากองทรัสต์ฯ ทําให้มีเงินสดประมาณ 1,000 

ล้านบาท จึงคาดวา่จะไมต้่องกู้ เงินเพื�อซื 	อหุ้น MK ในครั 	งนี 	 

- คาดว่าจะมีคนขายหุ้น MK ให้แก่บริษัทฯ ในสดัส่วนที�ทําให้บริษัทฯ 

ถือหุ้นเกินกวา่ 25 % ของจํานวนหุ้นทั 	งหมด ซึ�งหากบริษัทฯ ถือได้เกิน
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กว่า 25% แล้ว บริษัทฯ สามารถซื 	อหุ้น MK ได้ตั 	งแต่ 25 % – ไม่เกิน 

50 % ในราคาใดก็ได้ แต่ในการทํา Tender Offer ครั 	งนี 	 ต้องใช้ราคา

ตลาดฯสูงสุดมาให้เป็นราคาเสนอซื 	อ ดังนั 	น ประเมินว่าไม่น่าจะใช้

เงินกู้  เพราะปัจจุบันถือหุ้ น 18.8% ต้องการอีกประมาณ 7% ใช้เงิน

ประมาณ 300 ล้านบาท สาํหรับปัญหาเรื�อง Free float คงจะไมเ่กิดขึ 	น 

- จากการดําเนินงานของ MK ที�เน้นขายอสงัหาริมทรัพย์ในแนวราบ

เกือบ 100 % ไม่มีคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า พิจารณาว่าการ

ดําเนินธุรกิจน่าจะเป็นไปตามแผน นอกจากนี 	 เดือนสิงหาคม ปี 2563

บริษัทย่อยของ MK ได้ทําการขายทรัพย์สินในโครงการบางกอกฟรี   

เทรดโซนเข้ากองทรัสต์ฯ เหมือนกับบริษัทฯ ซึ�งขายรวมกันทั 	งหมด

ประมาณ 220,000  ตารางเมตร (บริษัทฯ ขายประมาณ 89,000 

ตารางเมตร และ MK ขายประมาณ 130,000 ตารางเมตร) ซึ�งจะทําให้

ผลตอบแทนสาํหรับไตรมาส 3/2563 ของ MK นา่จะดีด้วย 

เลขานกุารที�ประชมุอา่นคําถามจาก  

 นายวินยั  รุ่งทิวาสวุรรณ  ผู้ ถือหุ้น  

: - MK มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.11 บาท ดงันั 	น ราคาเสนอ

ซื 	อสดุท้ายที� บริษัทฯ จะกําหนดเป็นเทา่ไร 

- งบประมาณที�จะซื 	อหุ้น MK ทั 	งหมดประมาณ 2,700 ล้านบาท ได้รับ

วงเงินสนิเชื�อจากสถาบนัการเงินแล้วหรือยงั 

นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: - การจ่ายปันผลดงักล่าว ถือเป็นเงินปันผลสําหรับปีที�แล้ว เนื�องจากมี

การดีเลย์ จากกรณีโรคระบาดโควิท – 19 และ MK ได้กําหนดว่าถ้ามี

การขายทรัพย์สนิได้จะจ่ายปันผล 

- ราคาเสนอซื 	อหุ้น MK ที�ขอมติที�ประชมุครั 	งนี 	ไว้ไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท 

สาํหรับราคาสดุท้ายต้องพิจารณาอีกครั 	ง 

- บริษัทฯ แต่งตั 	ง บริษัทหลักทรัพย์  ทิสโก้  จํากัด เป็นที�ปรึกษา   

ทางการเงิน ซึ�งได้เซ็นต์สญัญาเงินกู้ดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 

นายศกัดิZชยั สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  : ขอสอบถาม IFA ว่าทําไมรับซื 	อหุ้ น MK ที�ราคาไม่เกิน 3.10 บาท แต่

ประเมินราคาหุ้น MK ไว้สงูประมาณ 7.24 -9.28  บาท เหมาะสมอยา่งไร 

ควรจะซื 	อที�ราคาสงูกวา่นี 	หรือไม่ 

นายพงศ์ภคั สทุธิพงศ์ 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

: - ราคาประเมิน คือ ราคายตุิธรรมที� IFA ประเมิน สว่นราคาตลาด คือ

ราคาที�ผู้ จะซื 	อจะขายพอใจที�จะซื 	อขาย คนละราคา จะเห็นได้ว่า

ราคาที� IFA ไม่ต้องทําอะไรเลย คือราคาตามบญัชี ซึ�งเท่ากับ 6.24 

บาท แปลได้ว่า ราคาตามบญัชีของ MK สงูกว่าราคาที�ซื 	อขายกว่า

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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- อย่างไรก็ดี ราคาหุ้ นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ   

ส่วนใหญ่ซื 	อขายตํ�ากว่าราคาตามบัญชี  เนื�องจากราคาซื 	อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเรื�องของความรู้สึก ความต้องการ และความ

เสี�ยงของแตล่ะคนไมเ่ทา่กนั  

- ราคาที� IFA ทําเป็นราคาประเมินเป็นราคาตามบญัชี ที�มีการปรับปรุง

รายการ (Adjusted Book Value Approach) เช่น ราคาที�ดิน ราคา

ทรัพย์สนิที�ขายเข้ากองทรัสต์ฯ เป็นต้น   

- สําหรับวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash 

Flow Approach) เป็นการประเมินที� conservative ที�สุด เนื�องจาก

พิจารณาจาก project ต่าง ๆ  ที�ดําเนินการอยู่ ซึ�งราคานี 	เป็นราคา

ประเมิน มิใช่ราคาตลาด 

นายศกัดิZชยั สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  : การลงบัญชีจะเป็นอย่างไร กรณีซื 	อหุ้ น MK ทําให้ถือเกิน 25% กับ   

ถือไมเ่กิน 25 % 

นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: หากวนัสดุท้ายของการรับเสนอซื 	อทําให้สดัสว่นการถือหุ้น MK เกิน 25% 

แต่ไม่ถึง 50 %  จะลงบญัชีอีกแบบหนึ�ง แต่ถ้าหากถือเกิน 50 %  จะต้อง

ทํางบการเงินรวม 

นายวราห์  สจุริตกลุ 

กรรมการ 

: - ชี 	แจงเพิ�มเติมว่า การซื 	อหุ้นราคาถูกจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ และได้ประเมินสถานการแล้วว่าควรดําเนินการในช่วงที�

เหตุการไม่ค่อยดี ราคาหุ้นไม่แพง เพราะไม่ต้องการใช้เงินเยอะ ด้วย

ประสงค์แค่จะได้ถือหุ้นข้าม 25% เท่านั 	น เพื�อเป็น strategic defense 

เนื�องจากมีผู้ ถือหุ้นกลุม่อื�นซื 	อเพิ�มขึ 	นเรื�อย ๆ  อยา่งชดัเจน 

- นอกจากนี 	 ได้ประเมินว่าทําไมผู้ ถือหุ้ น MK จึงไม่ขายราคาที� IFA 

ประเมินซึ�งเป็นราคาที�สูงกว่าราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเห็นว่าไม่

สามารถขายได้ หรือหากขายได้ราคาก็จะลดลงอย่างมาก ดงันั 	น การ

ดําเนินการครั 	งนี 	 จึงเป็นทางเลือกสําหรับผู้ ถือหุ้น MK ที�ต้องการขาย 

(exit) ช่องทางหนึ�ง 

นายศกัดิZชยั สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  : การบนัทึกบญัชีทําอย่างไร เนื�องจากซื 	อหุ้นมา 18.8% ราคาหุ้นละ 6 บาท

บนัทกึด้อยคา่มาตลอด เพราะปัจจบุนัราคาหุ้นละ 3 บาท  

นางสริิพรรณ ลวีานนัท์ 

หวัหน้าฝ่ายบญัชี 

: การบนัทึกบญัชีโดยวิธีรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจาก MK ไม่มีการบนัทึก

การด้อยคา่  
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นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ  ผู้ ถือหุ้น : ขอเสนอให้ใช้สิทธิประธาน ขอให้ลงมติ เนื�องจากเปิดให้ซักถามมาเป็น

ระยะเวลานาน และคณะกรรมการได้ตอบคําถามชดัเจนแล้ว 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม เลขานุการที�ประชุมขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเข้าซื 	อหุ้นสามญัของ

บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) รวมทั 	งพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้ นายวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ หรือบคุคลที� นาย

วรสิทธิZ โภคาชยัพฒัน์ มอบหมาย ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น ซึ�งมติวาระนี 	ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง 3 ใน W 

ของจํานวนเสียงทั 	งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสีย ทั 	งนี 	 ไม่

ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยีในวาระนี 	 

มติ ที�ประชุม อนมุตัิ การเข้าซื 	อหุ้นสามญัของ บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) รวมทั 	งพิจารณาอนมุตัิ

การมอบอํานาจให้ นายวรสิทธิZ โภคาชยัพฒัน์ หรือบุคคลที� นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมาย ตามรายละเอียดที�เสนอ

ข้างต้น ดงันี 	 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ

(U หุ้น = U เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

T.  เห็นด้วย 217,480,332 99.9995 

U.  ไมเ่ห็นด้วย 1,138 0.0005 

V.  งดออกเสยีง 0 0.0000 

W.  บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ:  วาระนี 	 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ 	นอีก จํานวน 30,901 หุ้น 

วาระที# 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  

กรรมการผู้จัดการชี 	แจงต่อที�ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของ

กําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั 	นไม่มีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้อบงัคบัของบริษัท คณะกรรมการ

อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั 	งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรที�จะทําเช่นนั 	นได้ และเมื�อได้

จ่ายปันผลแล้วกําหนดให้บริษัทรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 	งที� 6/2563 เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2563 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากผลการดําเนินงาน ตั 	งแต่วนัที� 1 มกราคม - 30 มิถนุายน 2563 และกําไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 

รวมเป็นเงินทั 	งสิ 	น  51.88 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 14 ตลุาคม 2563 
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จากนั 	น กรรมการผู้จดัการ ได้สอบถามที�ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ หรือไม่ 

นายศกัดิZชยั สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น : กําไรสว่นหนึ�งที�จ่ายจากกําไรสะสม จ่ายในอตัราภาษีที�ไปขอคืนได้เทา่ไร 

นางสริิพรรณ ลวีานนัท์ 

หวัหน้าฝ่ายบญัชี 

: จ่ายจากกําไรสทุธิที�ไม่ได้เสียภาษี เนื�องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 

เป็นรายได้ที�ไมเ่สยีภาษี 

เลขานกุารที�ประชมุอา่นคําถามจาก 

นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ  ผู้ ถือหุ้น 

: การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นการจ่ายชดเชยเมื�อช่วงต้นปีที�ยกเลิก

ไป ใช่หรือไม ่

คณุวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: สถานการณ์ที�ผ่านมาทําให้บริษัทฯ ชะลอการจ่ายปันผล ซึ�งการจ่าย

ดังกล่าวถือว่าเป็นผลการดําเนินงานปีที�แล้ว สําหรับการจ่ายปันผล

สาํหรับปี 2563  จะพิจาณาอีกครั 	ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงต้องการใช้

เงินทํา Tender Offer ก่อน 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม เลขานุการที�ประชุมชี 	แจงว่าวาระนี 	เป็นวาระเพื�อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

โหวต และขอสรุปวา่ที�ประชมุนี 	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามที�เสนอ 

วาระที# 4 พิจารณาเรื#องอื#นๆ (ถ้ามี) 

กรรมการผู้จดัการได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ มีเรื�องอื�น ๆ ที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพิจารณาหรือไม ่ซึ�งไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่น

เสนอวาระเพื�อพิจารณาเรื�องอื�น ๆ  

อยา่งไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นขอสอบถามเพิ�มเติมในวาระที�ผา่นมา ดงันี 	 

ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ : - การเข้าซื 	อหน่วยลงทุนกองทรัสต์ฯ จากเดิมที�ระบุไว้ประมาณ U�� 

กว่าล้านบาท แต่จากที�เห็นในรายงานมีการลงทนุถึงกว่า �X� ล้าน

บาท เพราะเหตใุด  

- Neo จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื�อใด 

คณุวรสทิธิZ โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: - การเข้าลงทุนในกองทรัสต์ฯ มากขึ 	น  ถือ เป็นการบริหารเงิน 

นอกจากนี 	 บริษัทฯ และ MK มีข้อตกลงที�จะต้องเข้าถือหน่วย

กองทรัสต์ฯ ไมน้่อยกวา่ 20%  

-  Neo มีการแปลงสภาพหนี 	เป็นหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯถือประมาณ 13%  

และคาดวา่จะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯต้นปีหน้า 
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ประธานที�ประชุมได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ

ดําเนินงานของกลุม่บริษัทเพิ�มเติมอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงได้กลา่วขอบคุณ     

ผู้ ถือหุ้นที�ได้สละเวลามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครั 	งนี 	และสนใจซกัถามเรื�องตา่ง ๆ และได้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.10 น. 

 

 

 

 ลงลายมือชื�อ…………………………………………………ประธานที�ประชมุ 

 (ดร. วีรพงษ์ รามางกรู) 

 

 

  ลงลายมือชื�อ…………………………………………………ผู้บนัทกึการประชมุ 

 (นางสาววิภา นิลโสภณ) 
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รายงานประจาํปี และงบการเงนิประจาํปี 2563 
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สิ#งที#ส่งมาด้วย 3   

ข้อมูลของผู้ที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

ข้อมูลของผู้ที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการ  

ชื#อ - สกุล นายอัครรัตน์ ณ ระนอง 

อายุ 67 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทของกรรมการที#เสนอแต่งตั 8ง กรรมการอิสระ    

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 13 มกราคม 2554 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัท 

10 ปี 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 

การฝึกอบรม 

� ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

� ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Audit Committee Program (2547) 

- Director Accreditation Program (2550) 

- Role of the Compensation Committee (2550) 

- Director Certification Program (2556) 

- Role of the Chairman Program (2560) 

- Ethical Leadership Program (2562) 

� ประกาศนียบตัร สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (2551) รุ่น 6 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื#น 

จํานวน 2 แหง่ 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ

สรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ   

บริษัท ซมิโฟนี คอมมนิูเคชั�น จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แม็ทชิ�ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั�น จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื#นที#ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 4 แหง่ 

พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี� โฮลดิ 	ง จํากดั 

- กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการการ

ลงทนุ  บริษัท กรุงไทย-แอคซา่ ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี� จํากดั 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากดั 
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ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 

5 ปีย้อนหลัง 

2559 – เม.ย. 2561 

2544 – 2560 

 

 

2556 – 2559  

- ประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท เอฟโวลชูั�น แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 

(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี - 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#อาจทาํ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับบริษัท 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา 

กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

9  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  9  ครั 	ง 

5  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  5  ครั 	ง 

3  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  3  ครั 	ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นอย่างยิ�ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามที�ได้กําหนดไว้ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทั 	งนี 	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

แล้ววา่บุคคลที�จะเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง อยา่งไรก็ดี เหตผุลและความจําเป็นในการแต่งตั 	งกรรมการ

อิสระที�ดํารงตําแหนง่เกิน 9 ปี ต่อเนื�องกนั เนื�องจาก นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง เป็นบคุคลที�มี

คณุสมบตัิเป็นกรรมการตามที�กฎหมายกําหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ในธุรกิจเหมาะสมกบับริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะ

และความเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 หนา้ 3 

ข้อมูลของผู้ที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการ  

ชื#อ - สกุล นายกิตตพิงษ์  เลิศวนางกูร 

อายุ 55 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทของกรรมการที#เสนอแต่งตั 8ง กรรมการบริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริหาร 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 15 กนัยายน 2563 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัท 

4 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 

การฝึกอบรม 
� ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาตรี บริการธุรกิจด้านการตลาด, มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

� ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสรูการกํากบัดแูลกิจการสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทนุ (2559) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื#น 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื#นที#

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 2 แหง่ 

2562 – ปัจจบุนั 

2554 - ปัจจุบนั 

- นายกสมาคมผู้ใช้ดจิิทลัไทย 

- กรรมการผู้ อํานวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 

5 ปีย้อนหลัง 

- ไม่มี - 

การถือหุ้นในบริษัท 

(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#อาจทาํ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับบริษัท 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 3  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  3  ครั 	ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายกิตติพงษ์  เลิศวนางกูร เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ มีคุณสมบตัิ

เหมาะสมเป็นอย่างยิ�ง มีประสบการณ์กว้างขวาง ตลอดจนเป็นผู้ มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามที�ได้กําหนดไว้ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

 

 

 

 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 หนา้ 4 

ข้อมูลของผู้ที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการ  

ชื#อ - สกุล นายวรภัค ธันยาวงษ์ 

อายุ 56 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ประเภทของกรรมการที#เสนอแต่งตั 8ง กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 26 เมษายน 2561 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัท 

2 ปี 9 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 

การฝึกอบรม 

� ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน 

University of Missouri, Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาตรีวทิยาการจดัการด้านระบบคอมพิวเตอร์  

Oklahoma State University Stillwater ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Certification Program (2554)   

- Role of the Nomination and Governance Committee (2555) 

� ประกาศนียบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) (2558) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื#น 

- ไม่มี - 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื#นที#

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 2 แหง่ 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

- Member of Development Committee,  FIFA 

- ที�ปรึกษาอาวโุส 

บริษัท แมคคนิซี�แอนด์คอมพานี, อิงค์ ไทยแลนด์ จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 

5 ปีย้อนหลัง 

2555 - 2559 

 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี - 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#อาจทาํ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับบริษัท 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  9  ครั 	ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นอย่างยิ�ง มีประสบการณ์กว้างขวาง ตลอดจนมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามที�ได้กําหนดไว้ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 หนา้ 5 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

(ที#มคีวามเข้มกว่าข้อกาํหนดขั 8นตํ#าของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 

1) หุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั 	งหมดของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมี

ความขดัแย้ง  โดยนบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ที�เกี�ยวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา     

คู่สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทั 	งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะ

ที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั 	งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล

ที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานกั งานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง  

ทั 	งนี 	 ในกรณีที�ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการ

อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั 	นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั 	งขึ 	นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น   

ผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที�มี

นยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือ   

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 	งหมดของบริษัทอื�น   ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ#งที#ส่งมาด้วย 4 : ข้อบังคับ 

บริษัท ฟินันซ่า จาํกัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที#เกี#ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

หมวดที# 5. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 

การมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสือและลงลายมือชื�อของผู้มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 

ทั 	งนี 	 หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที�ประธานกําหนดก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน 

หรือไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 	งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ย

ได้ทั 	งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครั 	งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�งชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้า

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น     

อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั 	นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสื อ 

นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ � วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั 	งหลงันี 	ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทั 	งนี 	 หุ้นที�บริษัทถืออยูน่ั 	น ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�เป็นประธานในที�ประชมุ 

ข้อ 32. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึ�งมีเสยีงหนึ�งเสยีง 

มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั 	นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี 	 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ 	นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี 	ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี 	ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 	งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั 	งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื 	อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั 	งหมด หรือบางส่วน         

ที�สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกบับคุคล

อื�นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ�มทนุหรือลดทนุของบริษัท 

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

(ช) เรื�องอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนด 

ทั 	งนี 	 หุ้นที�บริษัทถืออยูน่ั 	น บริษัทไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 5                    หนา้ 1 

สิ#งที#ส่งมาด้วย 5 

รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ 

สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานําเอกสารดงัต่อไปนี 	มาแสดงเพื�อสิทธิในการเข้าร่วม

ประชมุ 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือใบขบัขี� 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว ให้แสดงใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทาง 

(3) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสําเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึ�งรับรองความ

ถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั 	น และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบตัร

ประจําตัวประชาชน ใบขับขี� ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ

บคุคลดงักลา่วที�เข้าร่วมประชมุ 

(4) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แสดงสําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั 	งบริษัท หนงัสือ 

บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรอง ที�ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมรับรอง

สาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั 	น และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแสดง

ใบตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่วที�เข้าร่วมประชมุ 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั 	งบุคคลอื�นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก

ข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสอืมอบฉนัทะตาม สิ�งที�สง่มาด้วย 5 และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะที�ลงนามและปิดอากร

แสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อยดงักลา่วต่อประธานในที�ประชมุ และ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องนําเอกสารดงัตอ่ไปนี 	มาแสดง 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ให้แสดงสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรื อสําเนาบัตร

ประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาใบขบัขี� หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง

โดยผู้มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ให้แสดงสาํเนาใบต่างด้าวหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของ

ผู้มอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

(3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลผู้มอบ

ฉนัทะ ซึ�งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อของนิติบคุคลนั 	นๆ และประทบัตราสําคญัของ

นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนา

ใบขบัขี� หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั 	น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี

อํานาจลงลายมือชื�อของนิติบคุคลนั 	นๆ 

(4) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสําเนาหนงัสือสําคัญการจดัตั 	งบริษัท หนงัสือ 

บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรอง ที�ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมรับรอง

สําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั 	น และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ

สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั 	น พร้อม

รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อของนิติบคุคลนั 	นๆ 
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ทั 	งนี 	 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือใบตา่งด้าว 

หรือหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะด้วย  

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความ

ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื�อ  

นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการ ซึ�งไม่มีสว่นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครั 	งนี 	 ยกเว้น วาระที� 6 เรื�อง พิจารณา

เลอืกตั 	งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และ วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแล

กิจการ ซึ�งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครั 	งนี 	 ยกเว้น วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะท่านใด       

ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทน ทั 	งนี 	 โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ

ดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที� นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินนัซ่า จํากัด (มหาชน) เลขที� 48/48 อาคารทิสโก้  

ทาวเวอร์ ชั 	น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวนัที� 22 เมษายน 2564 

เพื�อจะได้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวนัประชมุ และเพื�อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ของผู้ รับมอบฉนัทะ หากทา่นมีข้อสงสยัหรือคําถามเกี�ยวกบัการมอบฉนัทะขอให้ทา่นสอบถามได้ที� นางสาววิภา นิลโสภณ      

โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทําการ 





สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 1  ของจํานวน 1 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน) 

เขียนที�  

วนัที�  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

อยูบ้่านเลขที�  ถนน  ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี � 

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

              (1) อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที�  

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

             (2)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที�  

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (3)   กรรมการอิสระตามรายชื�อดงันี � 

      นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง อาย ุ      67 ปี อยูบ้่านเลขที� 256  ซอยสขุมุวิท 55 

ถนน     สขุมุวิท ตําบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อําเภอ/เขต    วฒันา 

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10110 หรือ 

     นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ      64 ปี อยูบ้่านเลขที� 634/2 

ถนน     นครไชยศรี ตําบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อําเภอ/เขต    ดสุิต 

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทั �งนี � นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดแูลกิจการ 

ไม่มีสว่นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ยกเว้น วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และ วาระที� 7 

เรื�อง พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และ นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ยกเว้น วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2564 ทั �งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจํา ปี 

2564 ในวันที�  29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั �น 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

   ลงชื�อ  ผู้มอบฉันทะ 

   (  )  

   ลงชื�อ  ผู้ รับมอบฉันทะ 

   (  ) 

   ลงชื�อ  ผู้ รับมอบฉันทะ 

   (  ) 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากร

แสตมป์  

�� บาท 





 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจํานวน � หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

     
เขียนที�  

วนัที�  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

อยูบ้่านเลขที�  ถนน  ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี � 

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ�  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที�  

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (2)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที�  

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื�อดงันี � 

    นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง อาย ุ     67 ปี อยูบ้่านเลขที� 256  ซอยสขุมุวิท 55 

ถนน     สขุมุวิท ตําบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อําเภอ/เขต    วฒันา 

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 

    นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ      64 ปี อยูบ้่านเลขที�    634/2 

ถนน     นครไชยศรี ตําบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อําเภอ/เขต    ดสุิต 

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทั �งนี � นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ไม่

มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ยกเว้น วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และ วาระที� 7 

เรื�อง พิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และ นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ยกเว้น วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 

2564 ทั �งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2564 ในวันที�  29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั �น 21 เลขที�  952 ถนนพระราม 4 

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

     

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดังนี � 

  วาระที� 1 เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2563 เมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2563 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

ติดอากร

แสตมป์  

�� บาท 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจํานวน � หนา้ 

  วาระที� 2 เรื�อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 

      

  วาระที� 3 เรื�อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที� 4 เรื�อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

      

  วาระที� 5 เรื�อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชดุ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     การแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

     ชื�อกรรมการ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื�อกรรมการ นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื�อกรรมการ นายวรภัค ธันยาวงษ์ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที� 8 เรื�อง พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2564 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

      



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 3 ของจํานวน � หนา้ 

  วาระที� 9 เรื�อง พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี � ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั �นไมถ่กูต้อง และ 

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือ 

ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 

และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าได้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ 

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
 

 
 

       

           

   ลงชื�อ  ผู้มอบฉันทะ 

   
(  ) 

      

      

   
ลงชื�อ 

 
ผู้ รับมอบฉันทะ 

   
(  ) 

      

      

   
ลงชื�อ 

 
ผู้ รับมอบฉันทะ 

   
(  ) 

      

     

หมายเหต:ุ    

1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

     



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจํานวน � หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จาํกัด (มหาชน) 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวนัที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30  น. 

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั �น 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และ 

 สถานที�อื�นด้วย 

     

  วาระที�  เรื�อง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

  

  วาระที�  เรื�อง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที�  เรื�อง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที�  เรื�อง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที�  เรื�อง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

           

  วาระที�  เรื�อง พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     ชื�อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื�อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื�อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจํานวน 4 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ 

คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 

     
เขียนที�  

วนัที�  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

สํานกังานตั �งอยูเ่ลขที�  ถนน  ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  

ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี � 

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ�  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที�  

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (2)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที�  

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื�อดงันี � 

  นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง อาย ุ      67 ปี อยูบ้่านเลขที� 256  ซอยสขุมุวิท 55 

ถนน     สขุมุวิท ตําบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อําเภอ/เขต    วฒันา 

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 

  นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ     64 ปี อยูบ้่านเลขที�    634/2 

ถนน     นครไชยศรี ตําบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อําเภอ/เขต    ดสุิต 

จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทั �งนี � นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดแูลกิจการ ไมมี่สว่น

ได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ยกเว้น วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และ วาระที� 7 เรื�อง 

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากับดแูลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ยกเว้น วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

ทั �งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ใน

วนัที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั �น 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั �งนี � ดงันี � 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

  มอบฉันทะบางสว่น คือ 

   หุ้นสามญั  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 

   หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 

ติดอากร

แสตมป์  

�� บาท 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจํานวน 4 หนา้ 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

  วาระที� 1 เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2563 เมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2563 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

  วาระที� 2 เรื�อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 

        

  วาระที� 3 เรื�อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

  วาระที� 4 เรื�อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

        

  วาระที� 5 เรื�อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

  วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

    การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชดุ 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

    การแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 
 

   

ชื�อกรรมการ 
 

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง 

 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 3 ของจํานวน 4 หนา้ 

 

    ชื�อกรรมการ นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร  

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

    ชื�อกรรมการ นายวรภัค ธันยาวงษ์  

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

       

  วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

  วาระที� 8 เรื�อง พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2564 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

      

  วาระที� 9 เรื�อง พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี � ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั �นไมถ่กูต้อง และไม่ 

ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ 

ในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง 

มติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 4 ของจํานวน 4 หนา้ 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน 

วา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

   ลงชื�อ  ผู้มอบฉันทะ 

   
(  ) 

      

      

   
ลงชื�อ 

 
ผู้ รับมอบฉันทะ 

   
(  ) 

      

      

   
ลงชื�อ 

 
ผู้ รับมอบฉันทะ 

   
(  ) 

      

หมายเหต:ุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั �น 

2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจํานวน 2 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จาํกัด (มหาชน) 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวนัที� 29 เมษายน 2564 เวลา     14.30  น. 

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั �น 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และ 

 สถานที�อื�นด้วย 

 

  วาระที�  เรื�อง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

  วาระที�  เรื�อง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

  วาระที�  เรื�อง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

  วาระที�  เรื�อง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

      

  วาระที�  เรื�อง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

        

        

        

        

        



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจํานวน 2 หนา้ 

  วาระที�  เรื�อง พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

     

    ชื�อกรรมการ   

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

       

    ชื�อกรรมการ   

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

       

    ชื�อกรรมการ   

     เห็นด้วย  เสียง 

     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 

     งดออกเสียง  เสียง 

     



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 หนา้ 1 ของจํานวน � หนา้ 

สิ#งที#ส่งมาด้วย 6 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จาํกดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น)  

ประวัติกรรมการอิสระ 

ชื#อ - สกุล นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  

อายุ 67 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 13 มกราคม 2554 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัท 

10 ปี  

ที#อยู่ เลขที� 256  ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 

การฝึกอบรม 

� ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

� ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Audit Committee Program (2547) 

- Director Accreditation Program (2550) 

- Role of the Compensation Committee (2550) 

- Director Certification Program (2556) 

- Role of the Chairman Program (2560) 

- Ethical Leadership Program (2562) 

� ประกาศนียบตัร สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (2551) รุ่น 6 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื#น 

จํานวน 2 แหง่ 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ   

บริษัท ซมิโฟนี คอมมนิูเคชั�น จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แม็ทชิ�ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั�น จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ

อื#นที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 4 แหง่ 

พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี� โฮลดิ 	ง จํากดั 

- กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน  

บริษัทกรุงไทย-แอคซ่า ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี� จํากดั 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากดั 

 

 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 หนา้ 2 ของจํานวน � หนา้ 

ประสบการณ์การทาํงานใน

ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

 

2559 – เม.ย. 2561 

2544 – 2560 

 

 

2556 – 2559  

- ประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท เอฟโวลชูั�น แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 

(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี - 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#

อาจทาํให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที#

เสนอในการประชุมในครั8งนี 8 

วาระที� 6   เรื�อง พิจารณาเลือกตั 	งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

วาระที� 7   เรื�อง พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที#  

แตกต่างจากกรรมการคน

อื#นๆ ในทุกวาระที#เสนอใน

การประชุม AGM ครั8งนี 8 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน    

และกํากบัดแูลกิจการ 

9  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  9  ครั 	ง 

5  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  5  ครั 	ง 

3  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  3  ครั 	ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 หนา้ 3 ของจํานวน � หนา้ 

ประวัติกรรมการอิสระ  

ชื#อ - สกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์ 

อายุ 64 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 กมุภาพนัธ์ 2561 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัท 

2 ปี 11 เดือน  

ที#อยู่ เลขที� 364/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 

การฝึกอบรม 

� ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ (เกียรนิยมอนัดบั 2 ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

� เนตบิณัฑติไทย 

� ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (2556) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื#น 

จํานวน 2 แหง่ 

2562 - ปัจจุบนั 

2561 - ปัจจุบนั 

 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ

อื#นที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 1 แหง่ 

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงานใน

ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2561 - 2562 

2560 - 2562 

2553 - 2559 

- กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จํากดั 

- ผู้ อํานวยการงานกฎหมาย  บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริษัทในเครือ   

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 

(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี - 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#

อาจทาํให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที#

เสนอในการประชุมในครั8งนี 8 

วาระที� 7   เรื�อง พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที#  

แตกต่างจากกรรมการคน

อื#นๆ ในทุกวาระที#เสนอใน

การประชุม AGM ครั8งนี 8 

- ไม่มี - 

   



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 หนา้ 4 ของจํานวน � หนา้ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน     

และกํากบัดแูลกิจการ 

8  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  9  ครั 	ง 

5  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  5  ครั 	ง 

3  ครั 	ง  จากทั 	งหมด  3  ครั 	ง 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7        หนา้ 1 ของจํานวน � หนา้ 

สิ#งที#ส่งมาด้วย 7  

แผนที#ของสถานที#จดัประชุม 

 สถานที#ตั 8ง :  เลขที# 952 ถนนพระรามสี# กรุงเทพมหานคร     โทรศัพท์ : 66 2 632 9000 

 การเดนิทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม / 

  รถประจาํทางสาย 4, 47 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 0 down, columns 0 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     0.8504
     Fixed
     0
     0
     0.9800
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20210330082717
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     340
     176
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 0 down, columns 0 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     0.8504
     Fixed
     0
     0
     0.9900
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20210330082724
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     340
     176
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





