
 
 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

บริษัท ฟินันซ่า จาํกัด (มหาชน) 

วันที# 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. 

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนีิ พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั 9น 21  

เลขที# 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. 

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

 

เนื#องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื 9อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) 
จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ทั �งนี � หากสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลงตอ่ไป หรือมีข้อกําหนดจากหนว่ยงานราชการเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจะขอแจ้งให้ทา่นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.finansa.com และแจ้งขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

 
 

 

งดแจกของชาํร่วย งดให้บริการอาหาร และเครื#องดื#ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร 

ในบริเวณที#ประชุม 

เพื#อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม / 
 แบบ 56-1 One Report  

(แบบแสดงข้อมูลประจาํปี/รายงานประจาํปี) 
สามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code นี 9 



 

มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2565 

เพื#อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื 9อไวรัส COVID-19  

บริษัทมีความห่วงใยเนื�องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ที�เพิ�มมาก จึงขอ

เรียนแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ดงันี �  

1. บริษัทแนะนําให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

2. สวมหน้ากากตลอดเวลา ที�อยูภ่ายในสถานที�จดัการประชมุ หมั�นทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

3. บริษัทจําเป็นต้องจดัสถานที�ประชุมให้เว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) โดยจดัระยะห่างระหว่างที�นั�งในการ

เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 เมตร ซึ�งจะทําให้ที�นั�งในห้องประชุมมีจํานวนจํากดัไม่เกิน 50 ที�นั�ง ในกรณีที�นั�งเต็มบริษัทขอ

สงวนสทิธิE ไมอ่นญุาตให้เข้าห้องประชมุเพิ�มเติม (First come, first served) ทั �งนี � งดการย้ายหรือเลื�อนเก้าอี �ที�จดัไว้ให้ 

4. การจดัตั �งจดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค  

 บริษัทจะตั �งจุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และจัดเตรียมเจลล้างมืออย่างเพียงพอ 

บริเวณหน้าห้องจดัประชมุ ชั �น 21 หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีอณุหภมูิร่างกายสงูกวา่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ �นไป และ/หรือ มีอาการ

ผิดปกติเกี�ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นที�มีความเสี�ยงโปรดงดเข้าร่วมประชุม โดยผู้ ถือหุ้น

สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

5. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามเกี�ยวกบัวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า ผา่นทาง email address : ir@finansa.com หรือทาง

โทรสารหมายเลข 0-2697-3779 ตั �งแตบ่ดันี �จนถึงวนัที� 22 เมษายน 2565 

6. งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคําถามให้เขียนลงในกระดาษเท่านั �น และสง่ให้กบัเจ้าหน้าที� โดยบริษัทจะตอบคําถามในห้อง

ประชุมเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกับวาระที�มีการลงคะแนนเสียงเท่านั �น สําหรับคําถามอื�น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิEพิจารณาตาม

ความเหมาะสม 

7. งดแจกของชําร่วย งดบริการอาหาร และเครื�องดื�ม และไมอ่นญุาตให้รับประทานอาหารในบริเวณที�ประชมุ 

 

 



 

 

 
 
 
 

วนัที� 28 มีนาคม 2565 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 และงบการเงินประจําปี 2564 (แบบ 56-1 

One Report) ในรูปแบบ QR Code 

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 2565 ในวันที� 28 เมษายน 2565 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 เมื#อวันที# 29 เมษายน 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 และ

ได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้องภายในเวลาที�กฎหมายกําหนดและ     

ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ�งรายงานการประชุมดงักล่าวจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

ความถกูต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏตาม สิ�งที�สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

 



หนา้ 2 

 

วาระที# 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 กําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา โดยผลการดําเนินงานในปี 2564 มีรายละเอียด

ตามที�ได้เปิดเผยไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 ของบริษัทตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 2            

ในรูปแบบ QR Code 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําปี 2564 

วาระที# 3 พิจารณารับรองงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปี สิ 9นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามมาตรา 112 แห่งพระบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อที� 40 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการทํางบการเงิน ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชี

ของบริษัท เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบก่อนนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

สําหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564 ทั �งนี � งบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ซึ�ง

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีแบบไม่มีเงื�อนไข รวมถึงได้ผ่านการพิจารณารับรอง

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ใน

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 ของบริษัทตาม สิ�งที�สง่มาด้วย 2  ในรูปแบบ QR Code 

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที# 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

- 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 2564 บริษัทมีกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จํานวน 73.43 ล้านบาท และมีกําไรสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรือตามความ

เหมาะสม หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของ

บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

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

บริษัทมีหน้าที�ต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมี จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน             

จดทะเบียน 



หนา้ 3 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับ   

ผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ดงันี � 

1. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 172.93 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็น      

ร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิประจําปี 2564 และของกําไรสะสมบางส่วน จากผลการดําเนินงานตาม             

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื�องจากเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิทาง

บัญชี และเป็นกําไรสุทธิส่วนที�ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเป็นรายได้ เพื�อเสียภาษีเงินได้นิติ

บคุคล จึงทําให้บริษัทมีผลขาดทนุทางภาษี) ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี � ได้จดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายแล้วไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 

2. กําหนดวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2565 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 27 พฤษภาคม 2565 ทั �งนี � รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที�

ผา่นมา ดงันี � 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2564 ปี 2563 

1.  กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 73.43 236.45 

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

3.  กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.21 0.68 

4.  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล   

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 ที�เสนออนมุตัิ   

- อตัราเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.50 0.15 

- จํานวนเงินปันผล (ล้านบาท) 172.93 51.88 

6. รวมอตัราการจ่ายเงินปันผลทั �งสิ �น (บาท/หุ้น) 0.50 0.65 

7.  รวมจํานวนเงินจ่ายปันผลทั �งสิ �น (ล้านบาท) 172.93 224.81 

8.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 235.50 95.08 

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที# 5 พิจารณาเลือกตั 9งกรรมการแทนกรรมการที#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 ดร.วีรพงษ์ รามางกรู 
(ถึงแก่อนิจกรรมเมื�อวนัที� 7 พ.ย. 2564) 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ 

16 ปี  3 เดือน 

2 นายวราห์ สจุริตกลุ -  กรรมการบริหาร 19 ปี  10 เดือน 

3 นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ -  กรรมการอิสระ 

-  กรรมการตรวจสอบ 
8  ปี  11 เดือน 

ความเห็นคณะกรรมการ :   

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ลว่งหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั �งแต่วนัที� 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2565 อย่างไร 

ก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายชื�อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที�ออกตามวาระไมร่่วมการพิจารณาและลงมติสาํหรับตนเอง) ได้พิจารณา

กลั�นกรองคุณสมบตัิของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อในครั �งนี � ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 

กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ที�พิจารณาตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาที�

กําหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการ

บริษัท และคณุสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที�เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที�จะเสนอชื�อ

ให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

ทั �งนี � เหตผุลและความจําเป็นในการแต่งตั �งกรรมการอิสระที�ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื�องกนั เนื�องจาก 

นายณัฐวุฒิ  เภาโบรมย์ เป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที�กฎหมายกําหนด มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกบับริษัท หากได้รับการแตง่ตั �งก็จะดํารงตําแหนง่เป็น

ระยะเวลารวม 10 ปี (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเดิมบวกระยะเวลาที�จะแต่งตั �งใหม่จนครบวาระ) โดย

ตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดย

ตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้ารับ

ตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายชื�อดงัตอ่ไปนี � 
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1. นายวราห์ สจุริตกลุ (ดํารงตาํแหนง่อีกวาระหนึ�ง) 

2. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ (ดํารงตาํแหนง่อีกวาระหนึ�ง) 

ประวตัิกรรมการทั �ง 2 ท่าน รวมทั �งข้อมลูจํานวนครั �งที�เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม 

สิ�งที�สง่มาด้วย 3  

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที# 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

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

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

2. ในส่วนของหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด

ดงักลา่วได้แสดงอยูใ่นรายงานแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 

3. จากข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ�งจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2564 อยู่ในระดบัที�ใกล้เคียงกับค่าเฉลี�ย

ของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ�งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย ดงันี � 

 
รายละเอียด 

คา่ตอบแทนเฉลี�ยตอ่คนตอ่ปี
ของหมวดอตุสาหกรรมเงินทนุ

และหลกัทรัพย์ ปี 2559 

คา่ตอบแทนเฉลี�ยตอ่
คนตอ่ปีของบริษัท  

ปี 2564* 

1.  ประธานกรรมการ 1.01  ล้านบาท 0.88  ล้านบาท 

2.  กรรมการ 0.45  ล้านบาท 0.46  ล้านบาท 

3.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 0.28  ล้านบาท 0.25  ล้านบาท 

4.  กรรมการตรวจสอบ 0.21  ล้านบาท 0.20  ล้านบาท 

5.  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 0.08  ล้านบาท 0.07  ล้านบาท 

หมายเหต ุ: *คํานวณคา่ตอบแทนเป็นดงัตอ่ไปนี � 
(1) คา่ตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คํานวณจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน 5 

ครั �ง ซึ�งเป็นไปตามตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทที�กําหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยคา่ตอบแทน
รายปี 

(2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คํานวณ จากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครั �ง ซึ�งเป็นไปตามตารางการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบที�
กําหนดไว้ลว่งหน้า บวกด้วยคา่ตอบแทนรายปี 

(3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา 
กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และกํากับดแูลกิจการ จํานวน 3 ครั �ง ซึ�งเป็นไปตามตารางการประชมุคณะกรรมการสรรหา 
กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการที�กําหนดไว้ลว่งหน้า 
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4. คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนที�จ่าย

ให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอ

คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื�อเสนอขออนุมตัิ

จากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 

สาํหรับคา่ตอบแทนปี 2565 เทา่กบั ปี 2564 และไมม่ีผลประโยชน์อื�นใดนอกเหนือจากที�เสนอ ดงันี � 

รายละเอียด คา่เบี �ยประชมุ/ครั �ง คา่ตอบแทนรายปี 

1. ประธานกรรมการ 50,000 บาท 900,000 บาท 

2. กรรมการ 25,000 บาท 350,000 บาท 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 150,000 บาท 

4. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 

5. ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน 
และกํากบัดแูลกิจการ 

25,000 บาท - 

6. กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบั
ดแูลกิจการ 

20,000 บาท - 

หมายเหต ุ: 1. กรรมการบริหารทกุทา่นขอสละสิทธิไมรั่บคา่เบี �ยประชมุและคา่ตอบแทนรายปีดงักลา่วข้างต้น 
2. ไมมี่ผลประโยชน์อื�นใด (ทั �งนี � ไมร่วมถึงสวสัดิการที�ให้กบัพนกังานทั�วไป) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2565 

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

วาระที# 7 พิจารณาแต่งตั 9งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

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

กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบญัชีทกุปี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้เปลี�ยนแปลงผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบ

บญัชี จํากดั (ผู้สอบบญัชีรายเดิม) เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั (ผู้สอบบญัชีรายใหม่) 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี  2565 โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,000,000 

บาท และไม่มีค่าบริการอื�นใด ทั �งนี � บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีที�

ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที�มีชื�อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน 

ประกอบกบัเป็นบริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทร่วม ซึ�งจะทําให้การจดัทํางบการเงินรวมของบริษัทมีความ

คลอ่งตวัมากขึ �น 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2565 

(บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั) 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2564 

(บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั) 

เปลี�ยนแปลง 

2,000,000 บาท 2,000,000 บาท - 
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โดยมีรายชื�อผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี � 

1.  นางสาวอรพินท์ สนิถาวรกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9441  หรือ 

2.  นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4409  หรือ 

3.  นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6105   หรือ  

4.  นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10566 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด และผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั �งดงักลา่วทําหน้าที�ตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที�

เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที�เกี�ยวข้อง 

หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและแต่งตั �งผู้สอบบญัชีทั �งหมดตามรายชื�อข้างต้น จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2565 โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 

ไมเ่กิน 2,000,000 บาท และไมม่ีคา่บริการอื�นใด 

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที# 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ#มเติมข้อบังคับของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เนื�องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกฎหมายเกี�ยวกับการประชุมผ่าน           

สื�ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไข

เพิ�มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นที�จะจัดประชุมได้เองในกรณีที�

คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นตามที�ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ดังนั �น เพื�อให้ข้อบังคับของบริษัท 

สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 อนุมัติการแก้ไข

ข้อบงัคบับริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที#เสนอแก้ไขเพิ#มเตมิ 

23/1 ในกรณี เป็นการประชุมคณ ะกรรมการผ่านสื� อ

อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที�เข้าร่วมประชุมทั �งหมด

จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที�เข้าร่วม

ประชุมอย่างน้อยหนึ�งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม

ต้องอยู่ในที�ประชุมแห่งเดียวกัน ทั �งนี � การประชุม

คณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทํา

ผ่านระบบการควบคุมการประชุมที�มีกระบวนการ

รักษาความมั�นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ โดยให้มี

การบนัทกึเสียงหรือทั �งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) 

ขอ งกรรม การที� เข้ า ร่วม ป ระชุม ทุก ค น ต ล อ ด

ระยะเวลาที�มีการประชุม รวมทั �งข้อมูลจราจรทาง

เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น การ

ประชุมคณ ะกรรมการผ่านสื�ออิ เล็กทรอนิกส์

สามารถทําได้ตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และข้อ

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 



หนา้ 8 

 

ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที#เสนอแก้ไขเพิ#มเตมิ 

คอมพิวเตอร์ที� เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และ

ระบบควบคมุการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื �นฐาน

เป็ นไป ต าม ม าต รฐานการรักษ าความ มั� นค ง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด 

27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่

วนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้

สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนับรวมได้

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้

ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้ นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมด เข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณี

เช่นนี � คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น

ภายใน ] เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่

วนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้

สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น 
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถทาํได้ตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และ
ข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ผู้ถือ หุ้นคนหนึ� งหรือหลายคนซึ�งมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้ทั/ งหมด จะเข้าชื�อ กันทํา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้ เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี/  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 56 วันนับแต่วันที�ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี� ผู้ถือหุ้น
ทั/งหลายซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�น ๆ 
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที� บังคับไว้นั/นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 56 วันนับแต่วัน
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี�  ในกรณี
เช่นนี/  ให้ ถือ ว่าเป็นการประชุม ผู้ถือ หุ้นที�
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที�เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า
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ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที#เสนอแก้ไขเพิ#มเตมิ 

ครั/งใดจาํนวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือ
หุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกัน รับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
ครั/งนั/น ให้แก่บริษัท 

28 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทํา

เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ  สถานที�  วัน  เวลา 

ระเบียบวาระการประชุมและเรื�องที�จะเสนอต่อที�

ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ

ให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุตั ิ

หรือเพื�อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั �ง ความเหน็ของ

คณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น

และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชุม ทั �งนี � ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อย

กวา่ 3 วนั 

 

 

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ�งได้รับมอบหมายเป็นผู้

กําหนดวัน เวลา และสถานที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดย

สถานที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะจัดขึ �น ณ ที�ตั �งสํานักงาน

แห่งใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที� อื�นใดตามที�

คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้ 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื�อ
อิ เล็กทรอนิกส์ให้คณ ะกรรมการจัดทําเป็น

หนังสือนัดประชุมระบุ สถานที� วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม

พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัต ิ

หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั �ง ความเห็น

ของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้

ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวันประชุม ทั �งนี � ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน

ประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ�งได้รับมอบหมายเป็นผู้

กําหนดวัน เวลา และสถานที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

สถานที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะจัดขึ �น ณ ที�ตั �งสํานักงาน

แห่งใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที�อื�นใดตามที�

คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้ 

30 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

คน หรือไม่ น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้ น

ทั �งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จึงจะเป็นองค์

ประชมุ 

 

 

ในกรณีที�ปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อ

ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ�งชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ 

หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น

ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม   

ผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื� อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ

จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด

และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้ นที� จําหน่ายได้ทั �งหมด จึงจะเป็นองค์

ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อ

ล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�งชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ 

หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือ

หุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุม

ผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่ เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
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ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที#เสนอแก้ไขเพิ#มเตมิ 

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด

ประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่ น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมครั �งหลังนี �ไม่บงัคบัว่าจะต้อง

ครบองค์ประชมุ 

ทั �งนี � หุ้นที�บริษัทถืออยู่นั �น ไม่นับเป็นองค์ประชุมใน

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะต้อง

ครบองค์ประชมุ 

ทั �งนี � หุ้นที�บริษัทถืออยู่นั �น ไม่นบัเป็นองค์ประชมุใน

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

โดยมีรายละเอียดตามที�ได้เสนอข้างต้นทกุประการ 

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที# 9 พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายหุ้นสามัญทั 9งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด ซึ# งเข้าข่ายเป็น
รายการตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 9งที#มีการ
แก้ไขเพิ#มเติม) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  สืบเนื�องจากการที�บริษัทประสงค์จะเปลี�ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจของ 

บริษัทจากธุรกิจหลกัทรัพย์ไปยงัธุรกิจที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสมํ�าเสมอ (Recurring income) ซึ�งประกอบไป

ด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการพักอาศัย (Residential real estate development 

and management) ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการอตุสาหกรรม (Industrial property 

development and management) ธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ

บริการและสขุภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับอาหารและเครื�องดื�ม 

โดยการดําเนินงานผ่านบริษัทตา่ง ๆ ที�บริษัทเข้าไปลงทนุ เช่น บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ทรัสต์เพื�อ

การลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล และบริษัท บีเอฟทีแซด วงัน้อย 

จํากัด เป็นต้น เมื�อจําหน่ายเงินลงทุนใน บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“FSS”) ออกไป 

บริษัทจึงมีเพียงธุรกิจวาณิชธนกิจที�ดําเนินงานผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากัด (“FSL”) ดงันั �น เมื�อกลุ่ม 

FSS เสนอซื �อหุ้ นของ FSL และ บริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 

(“FSSIA”) ซึ�งบริษัทถือหุ้นผ่าน FSL บริษัทจึงเห็นเป็นโอกาสในการได้มาซึ�งแหล่งเงินทุนในการชําระหนี �ของ

บริษัท แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื�นที�บริษัทให้ความสนใจทั �งในปัจจุบนัและในอนาคต รวมทั �งใช้เป็น

เงินทุนหมนุเวียนของบริษัท ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมตัิการจําหน่ายหุ้นสามญัทั �งหมดที�

บริษัทถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) จํานวน 3,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 3.75 ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 

บาท รวมทั �งสิ �น 489,840 บาท ให้แก่ FSS หรือบคุคลที� FSS มอบหมาย (“ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น FSSIA”) 

และเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจําหนา่ยหุ้นสามญัทั �งหมดที�บริษัทถืออยูใ่น FSL ทั �ง

ทางตรงและทางอ้อม จํานวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
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100 ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ FSL ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทั �งสิ �น 

490,187,938.73 บาท ให้แก่ FSSIA (“ธุรกรรมการจาํหน่ายหุ้น FSL”)  

เนื�องจากการจําหน่ายหุ้น FSL โดยบริษัทเข้าข่ายเป็นการจําหน่ายไปซึ�งกิจการของบริษัทมหาชนจํากดั ทั �งหมด

หรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น ตามมาตรา 107(2)(ก) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) ดงันั �น ธุรกรรมการจําหนา่ยหุ้น FSL จึงต้องได้รับอนมุตัิ

จากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ก่อนการเข้าทํารายการ เพื�อให้เป็นไปตามที� พรบ. บริษัทมหาชน กําหนด 

บริษัทคาดว่าการจําหน่ายหุ้น FSL และหุ้ น FSSIA ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที� 2 ของปี 2565 

หลงัจากที�เงื�อนไขบงัคบัก่อนทั �งหมดภายใต้สญัญาซื �อขายหุ้นเป็นผลสําเร็จ (ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น FSL และ

ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น FSSIA รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”) โดยธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการ

จําหน่ายหุ้ น FSSIA เป็นเงื�อนไขซึ�งกันและกัน ในกรณีที�รายการใดรายการหนึ�งไม่เกิดขึ �นไม่ว่าด้วยเหตุใด         

จะสง่ผลให้ธุรกรรมฯ ทั �งสองเป็นอนัยกเลิกโดยปริยาย ทั �งนี � รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัธุรกรรมฯ ปรากฏตาม

สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน) เรื�องการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ เกี�ยวกับการจําหน่ายหุ้นใน

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั และบริษัทหลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

ตามที�ได้เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง เมื�อวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2565 

ราคาขายหุ้น FSL ที�หุ้นละ 12.2547 บาท เป็นราคาที�ได้มาจากการเจรจาตอ่รองระหว่างบริษัทและคูส่ญัญา โดย

เป็นราคาที�พิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีหลงัปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ�งสะท้อนผลของการ

ลดทนุจดทะเบียนของ FSL ในวนัที� 24 มกราคม 2565 และการซื �อพื �นที�สํานกังานจากบริษัทฯ ของ FSL ในวนัที� 

1 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยอ้างอิง มลูค่าตามบญัชี (Book value) ของ FSL ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSL ที�

ผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

นอกจากนี � เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคล

ที�กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอํานาจในดําเนินการต่าง ๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการเข้าทําธุรกรรมการ

จําหน่ายหุ้น FSL ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี � (ก) การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดและ

เงื�อนไขของสญัญาซื �อขายหุ้น (ข) การกําหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ�มเติมเกี�ยวกับธุรกรรมการ

จําหน่ายหุ้น FSL (ค) การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรมการจําหนา่ยหุ้น FSL (ง) การลงนามใน

เอกสารคําขออนญุาตต่าง ๆ รวมทั �งเอกสารและหลกัฐานอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น 

FSL ซึ�งรวมถึงการติดตอ่และการยื�นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการ และ/หรือ

หนว่ยงานที�มีอํานาจกํากบัดแูลใด ๆ และ (จ) การดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัธุรกรรมการจําหนา่ย

หุ้น FSL จนเสร็จการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจําหน่ายหุ้นสามัญ

ทั �งหมดใน FSL ซึ�งเข้าขา่ยเป็นการจําหนา่ยไปซึ�งกิจการของบริษัทมหาชนจํากดัทั �งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั

ให้แก่บุคคลอื�น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และการมอบอํานาจที�เกี�ยวข้อง โดยมี

รายละเอียดตามที�เสนอข้างต้น โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น FSL มีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื�องจากบริษัทประสงค์จะเปลี�ยนแนวทางการดําเนิน

ธุรกิจจากธุรกิจหลกัทรัพย์ ไปยงัธุรกิจที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสมํ�าเสมอ (Recurring income) ซึ�งประกอบ
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ไปด้วยธุรกิจพัฒ นาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื� อการพักอาศัย (Residential real estate 

development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื�อการอุตสาหกรรม 

(Industrial property development and management) ธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัสนิค้าอปุโภค ธุรกิจที�เกี�ยวข้อง

กบัอตุสาหกรรมการบริการและสขุภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที�เกี�ยวข้อง

กับอาหารและเครื�องดื�ม ดงันั �น การจําหน่ายหุ้นใน FSL จะทําให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการชําระหนี �ของ

บริษัท แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื�นที�บริษัทให้ความสนใจทั �งในปัจจุบันและในอนาคตได้เต็มที� 

รวมทั �งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อีกทั �ง ราคาขายหุ้นมีความเหมาะสมเพราะเป็นราคาที�ได้มาจาก

การเจรจาตอ่รองระหว่างบริษัทและคู่สญัญา โดยราคาขายหุ้นเป็นราคาที�พิจารณาจากมลูค่าตามบญัชีหลงั

ปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ�งได้คํานงึถึงมลูคา่เงินลงทนุของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที# 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี#ยนชื#อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั 9งแก้ไขเพิ#มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ   
ข้อ 1 ของบริษัท เพื#อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี#ยนแปลงชื#อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ#มเติม
ข้อบังคับของบริษัท เพื#อให้สอดคล้องกับการเปลี#ยนชื#อบริษัทและตราประทับ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  สืบเนื�องจากบริษัทได้มีการจําหน่ายหุ้นสามัญทั �งหมดใน บริษัทหลกัทรัพย์     

ฟินันซ่า จํากัด (“FSL”) ให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ฟินนัเซียไซรัส จํากัด (มหาชน) (“FSS”) โดย FSL มีความ

จําเป็นต้องใช้ชื�อ ฟินนัซา่ มากกวา่บริษัท จึงขอเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปลี�ยนชื�อบริษัทและตรา

ประทับ พร้อมทั �งแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไข

เปลี�ยนแปลงชื�อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนชื�อบริษัท

และตราประทบั ดงันี � 

หวัข้อ เดมิ ใหม่ 

ชื�อภาษาไทย บริษัท ฟินนัซ่า จํากดั (มหาชน) บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) 

ชื�อภาษาองักฤษ Finansa Public Company Limited FNS Holdings Public Company Limited 

ตราประทบั 

  

หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. 

ชื�อบริษัท “บริษัท ฟินนัซ่า จํากดั (มหาชน)” 

 

และมีชื�อเป็นภาษาองักฤษวา่ Finansa 

Public Company Limited” 

ข้อ 1.  

ชื�อบริษัท “บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ �งส์ จํากดั 

(มหาชน)” 

และมีชื�อเป็นภาษาองักฤษวา่ FNS Holdings 

Public Company Limited” 
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หวัข้อ เดมิ ใหม่ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 1. ข้อบงัคบันี �เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ 

บริษัท ฟินนัซ่า จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. คําวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี �หมายถงึ 

บริษัท ฟินนัซ่า จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที�ประทบัไว้นี � 

 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันี �เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ 

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. คําวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี �หมายถงึ 

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที�ประทบัไว้นี � 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการเปลี�ยนชื�อบริษัทและตราประทบั 

พร้อมทั �งแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อ

บริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนชื�อบริษัทและตราประทับ 

โดยมีรายละเอียดตามที�ได้เสนอข้างต้นทกุประการ 

การลงมติ :  มติวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที# 11 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 

                                               
 (นายวรสทิธิE โภคาชยัพฒัน์) 

 กรรมการผู้จดัการ 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 1  หนา้ 1  

 

 

สิ#งที#ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

บริษัท ฟินันซ่า จาํกัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที# 

ประชุมเมื�อวนัที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง ชั �น 1 อาคาร 345 สรุวงศ์ ถนนสรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเริ#มการประชุม 

นางชนกนนัท์ ศรีวรกลุ ตวัแทนจาก บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานกุารที�ประชุม 

ได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท หวัหน้าฝ่ายบญัชี ตวัแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ซึ�งเป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทประจําปี 2564 และทนายความ จากบริษัทที�ปรึกษากฎหมาย เจ เค จํากัด ทําหน้าที�เป็นสกัขีพยานและ           

ผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีง ดงันี �  

กรรมการที#เข้าร่วมประชุม กรรมการทั �งหมด 8 คน เข้าร่วมประชมุ 8 คน (กรรมการที�เข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100) ดงันี � 

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายวรสทิธิE โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

3. นายวราห์ สจุริตกลุ กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 

4. นายกิตติพงษ์ เลศิวนางกรู กรรมการ 

5. นายวรภคั ธนัยาวงษ์ กรรมการ 

6. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กําหนด

คา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

7. นายชาญมน ู สมุาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการ 

8. นายณฐัวฒุ ิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จํานวน 6 คน ดงันี � 

1. นางนิสากร ทรงมณี Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  

2. นายกษิติ เกตสุริุยงค์ Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

3. นางชนกนนัท์ ศรีวรกลุ ตวัแทนจาก บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากัด ทําหน้าที�เลขานกุารที�ประชุม ชี �แจง

การดําเนินการประชมุ และวิธีการออกเสยีงลงคะแนน 
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4. นางสริิพรรณ ลวีานนัท์ หวัหน้าฝ่ายบญัชี บริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน) 

5. นางสาวชนิดา  เกิดกรรณ์ ทนายความ บริษัทที�ปรึกษากฎหมายเจ เค จํากัด ทําหน้าที�เป็นสกัขีพยานและ       

ผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีง 

6. นางสาววิภา  นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ / เลขานกุารคณะกรรมการ  

ทั �งนี � ได้ชี �แจงเกี�ยวกบัการดําเนินการประชมุ พร้อมกบันําเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชมุ ดงันี � 

มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโควดิ-19 

1. การจดัตั �งจดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค 

1.1 จดัให้มีการลงบนัทกึการเข้า-ออกสถานที�ของผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทั �งเบอร์โทรศพัท์ที�สามารถติดตอ่ได้ 

1.2 ผู้ ถือหุ้ นจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและกรอกแบบสอบถามคัดกรองความเสี�ยงการติดเ ชื �อโรค 

โควิด-19 จากเจ้าหน้าที�การแพทย์ที�จดุคดักรองก่อนเข้าสถานที�ประชมุ 

1.3 ในกรณีที� ผู้ ถื อหุ้ น ไ ด้ รับการประเ มินว่า เ ป็นผู้ มี ความเสี� ยง  และถูกปฏิ เสธการเ ข้าสถานที�จัดประชุม  

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2. การเตรียมพื �นที�จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและการลงทะเบียน 

2.1 จดัให้มีการพน่นํ �ายาฆา่เชื �อโรคก่อนและหลงัวนัประชมุ 

2.2 จดัให้มีการระบายอากาศภายในอาคารและสถานที�ประชมุ 

2.3 จดัให้มีการเว้นระยะหา่งในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน และผงัที�นั�งในห้องประชมุ 

2.4 จดัให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือนํ �ายาฆา่เชื �อโรค ตามจดุต่าง ๆ บริเวณสถานที�ประชมุ 

2.5 จดัระยะหา่งระหวา่งที�นั�งในการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อย 1.5 เมตร เพื�อให้เว้นระยะหา่งทางสงัคม 

2.6 ขอให้ผู้ ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาที�เข้าร่วมประชมุ 

2.7 งดการย้ายที�นั�ง หรือเข้า-ออก ระหวา่งการประชมุ 

2.8 งดการรับประทานอาหารและเครื�องดื�มในที�ประชมุ 

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�มิได้

ลงลายมือชื�อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที�มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื�อกํากับ หรือบัตรลงคะแนนที�             

ลงลายมือชื�อด้วยดินสอ หรือลงมติมากกวา่ 1 ช่อง จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สว่นที�เหลอืจะนบัเป็นผู้ที�เห็นด้วย 

5. ขอให้ผู้ ถือหุ้นที� “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ �น เพื�อให้เจ้าหน้าที�เก็บบตัรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบตัร

ลงคะแนนผู้ที� “เห็นด้วย” 

6. ผู้ที�ไมส่ง่บตัรลงคะแนนถือวา่เป็นผู้ที�เห็นด้วย 
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7. เมื�อการประชุมเสร็จสิ �นครบถ้วนทกุวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นทกุท่าน วางบตัรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื�อที�

บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดงักลา่วไว้เป็นหลกัฐาน 

8.  การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที�ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที�ประชุมช่วยสอบถามมติจาก          

ที�ประชมุและแจ้งผลการลงมติให้ที�ประชมุทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป 

หลกัเกณฑ์การเลอืกตั �งกรรมการบริษัท 

1. 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง  

2. ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�งจะใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูท่ั �งหมด เลอืกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แตจ่ะแบง่คะแนน

เสยีงให้กรรมการคนใดคนหนึ�งมากกวา่หรือน้อยกวา่กรรมการคนอื�น ๆ ไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ เทา่กบัจํานวนกรรมการที�จะพงึมี

หรือจะพงึเลอืกตั �งในแต่ละครั �ง 

4. ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตั �งในครั �งนั �น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

5. สําหรับวาระเลือกตั �งกรรมการ เจ้าหน้าที�จะขอเก็บบตัรลงคะแนนทั �งหมด โดยจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที� ไม่เห็นด้วยและงดออก

เสยีง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที�ไปเก็บบตัรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบตัรลงคะแนนผู้ที�เห็นด้วย 

การสอบถามและแสดงความเห็น 

1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโควิด-19 และเพื�อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค  บริษัทจะ

ดําเนินการประชมุอยา่งกระชบัเพื�อหลกีเลี�ยงการอยูร่่วมกนัของกลุม่คนจํานวนมากเป็นเวลานาน 

2. ผู้ ถือหุ้นที�มีคําถาม ท่านสามารถเขียนคําถามลงในกระดาษคําถามที�ได้รับพร้อมบตัรลงคะแนน และนําสง่ให้เจ้าหน้าที�

เป็นผู้ถามแทนได้ และกรุณาระบ ุชื�อ-สกลุ เพื�อประโยชน์ในการบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

3. ทั �งนี � บริษัทจะตอบคําถามในห้องประชุมเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกบัวาระที�มีการลงคะแนนเสียงเท่านั �น สําหรับคําถามอื�น ๆ 

บริษัท ขอสงวนสทิธิEพิจารณาตามความเหมาะสม 

การเสริมสร้างการกํากบัดแูลกิจการที�ดีด้านสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น  

เลขานกุารที�ประชมุชี �แจงวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ�มเติมสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2564 และเสนอรายชื�อบคุคลที�เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า 

ตั �งแต่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2564 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ�งปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ�มเติมหรือเสนอรายชื�อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

บดันี � มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 9 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 117,136,810 หุ้น และที�มอบฉนัทะมา

จํานวน 35 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 63,498,390 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นทั �งที�มาด้วยตนเองและที�รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุมรวม

ทั �งสิ �นจํานวน 44 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 180,635,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.2285 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว

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

ข้อบงัคบัของบริษัท และยงัคงรับลงทะเบียนตอ่ไป  
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จากนั �น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชมุ โดยประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�มาร่วม

ประชุมและกล่าวเปิดประชุม  โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

พร้อมกบันําเสนอที�ประชมุผา่น Presentation ดงันี �  

วาระที# 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั9งที# 1/2563 เมื#อวันที# 10 พฤศจิกายน 2563 

กรรมการผู้ จัดการได้ชี �แจงต่อที�ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั �งที� 1/2563  เมื�อวันที� 10 

พฤศจิกายน 2563 และจดัทํารายงานการประชมุแล้วเสร็จ จดัสง่ให้แก่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องภายในเวลาที�กฎหมายกําหนด และ

ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ�งรายงานการประชมุดงักลา่วจําเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้อง โดยมี

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

กรรมการผู้จดัการ ได้สอบถามที�ประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ เกี�ยวกบัรายงาน

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2563 หรือไม่ ซึ�งเลขานุการที�ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น/

ผู้ รับมอบฉนัทะมีคําถามสาํหรับวาระนี � กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

มติ ที�ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2563  ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี � 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 180,635,200 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม 180,635,200 100.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

วาระที# 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563  

กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 ตอ่ที�ประชมุ สรุปได้ดงันี � 

1. ภาพรวมธุรกิจกลุ่มฟินันซ่า 

1.1 ธุกิจหลกัทรัพย์ คือ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั (“FSL”) บริษัทถือหุ้น 100% และ บริษัทหลกัทรัพย์ 

ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) (“FSS”) บริษัทถือหุ้น 29.29% 

1.2 ธุรกิจลงทนุ คือ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จํากดั บริษัทถือหุ้น 12.78% , บริษัท ขนม คาเฟ่ จํากดั (เปลี�ยน

ชื�อจาก บริษัท ขนมแฟคตอรี�  (1999) จํากัด) ซึ�งบริษัทลงทุนในรูปแบบให้เงินกู้  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

เจรจาเปลี�ยนเป็นการถือหุ้น โดยจะถืออยู่ระหวา่ง 25 – 30% , บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จํากดั 

บริษัทถือหุ้น 6% และบริษัท ฮกัส์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จํากดั บริษัทถือหุ้น 7.5% 

1.3 กองทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

(“กองทรัสต์ Prospect REIT”) บริษัทถือหนว่ย 22.29% 
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1.4 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และสขุภาพ โดยลงทนุในหุ้นของ บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) (“MK”) 

29.75% 

2. สรุปผลการดาํเนินงานปี 2563 : รายได้รวมเพิ#มขึ 9น 

ตามงบการเงินรวม ฟินนัซา่มีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิในปี 2563 จํานวน 223.6 ล้านบาท หรือกําไร 0.65 

บาทต่อหุ้น เปลี�ยนแปลงจากปีก่อนที�มีขาดทนุสทุธิ 82.6 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของ

รายได้รวมจาก 298.3 ล้านบาท เป็น 794.4 ล้านบาท  ในสว่นของค่าใช้จ่าย มีจํานวนเพิ�มขึ �นแต่เพิ�มขึ �นใน

อตัราที�ตํ�ากวา่รายได้ โดยเป็นการเพิ�มขึ �นในสว่นของธุรกิจหลกัทรัพย์ตามการเพิ�มขึ �นของรายได้ 

รายละเอียดของรายได้รวมที�เพิ�มขึ �น มีดงันี � 

(1) บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั  

รายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ที�ดําเนินการโดย FSL มีจํานวนเพิ�มขึ �นจากปี 2562 เกือบ 300 ล้านบาท 

โดยหลกั ๆ  มาจากงานด้าน IPO ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ งาน

ด้าน underwriting ให้แก่ บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) 

- โดยในปีนี � FSL มีรายได้รวม 360.8 ล้านบาท เทียบกบัเมื�อปี 2562 จํานวน 74.6 ล้านบาท  

- คา่ใช้จ่าย 245.9 ล้านบาท เทียบกบัเมื�อปี 2562 จํานวน 123.8 ล้านบาท 

- กําไรสทุธิ 91.8 ล้านบาท เทียบกบัเมื�อปี 2562 ขาดทนุ 39.8 ล้านบาท  

โดยปี 2564 ยงัคงมีงานตามสญัญาจ้างที�ดําเนินงานมาจากปีก่อนหน้า และคาดวา่สญัญาจ้างจํานวน

หนึ�งจะดําเนินงานให้เสร็จได้ในปี 2564 โดยคาดวา่ผลประกอบการนา่จะแข็งแกร่งอยา่งตอ่เนื�อง 

(2) กําไรจากการขายสทิธิการเช่าคลงัสนิค้า 

จากการขายสิทธิการเช่าช่วงที�ดินและอาคารคลงัสินค้าและโรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

ให้แก่ กองทรัสต์ Prospect REIT 

- โดยบริษัทได้รับค่าชดเชยการยกเลิกสญัญาเช่าช่วงจํานวน 1,307 ล้านบาท เมื�อหกัต้นทุนของ

สทิธิการเช่าในบญัชีจํานวน 1,109 ล้านบาท ทําให้ฟินนัซา่มีกําไร 198 ล้านบาท 

- ในช่วงเวลาเดียวกัน ฟินันซ่าก็ได้เข้าลงทุนในกองทรัสต์ Prospect REIT เป็นจํานวนเงิน 563    

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของหนว่ยทรัสต์ทั �งหมด 

(3) สว่นแบง่กําไรในบริษัทร่วม (FSS, MK & กองทรัสต์ Prospect REIT)  

การรับรู้สว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วม ดงันี � 

(3.1) ในปี 2563 ฟินันซ่ามีบริษัทร่วมหลกัๆ 3 บริษัทคือ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด 

(มหาชน), บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) และกองทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่า 

อสงัหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล ที�บริษัทเข้าไปลงทนุในเดือนสงิหาคม 

2563 
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(3.2) ปี 2563 ฟินนัซ่ารับรู้สว่นแบ่งกําไรจํานวน 30.8 ล้านบาท (เปลี�ยนแปลงจากสว่นแบ่งขาดทนุ 

7.1 ล้านบาท ในปี 2562) ดงันี � 

1) รับรู้สว่นแบ่งกําไรจาก FSS จํานวน 23.6 ล้านบาท (เทียบกบัรับรู้ขาดทนุ 40.5 ล้านบาท 

ในปี 2562) 

2) รับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจาก MK 0.6 ล้านบาท (เทียบกบัรับรู้กําไร 33.4 ล้านบาท ในปี 2562) 

3) รับรู้สว่นแบง่กําไรจากกองทรัสต์ Prospect REIT 7.8 ล้านบาท 

รายละเอียดของแตล่ะบริษัทที�ลงทนุมีดงันี � 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) (“FSS”) 

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ FSS ปี 2563 เทียบกับ ปี 2562 โดยสรุปในปี 2563 FSS       

มีกําไร 82 ล้านบาท เทียบกบัปี 2562 ทีมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 138 ล้านบาท  

นายวราห์ สจุริตกลุ กรรมการ กลา่วเพิ�มเติมวา่ ปี 2562 เป็นปีที� FSS ขาดทนุคอ่นข้างมาก เนื�องจากต้อง

ลงทุนในระบบซื �อขายหลกัทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO ซึ�งคิดว่าเป็นระบบที�ดีมาก แต่เนื�องจาก

ระบบดงักลา่วไมเ่หมือนกบัที�คนไทยคุ้นเคย  ดงันั �น จึงได้ทําการปรับปรุงใหม ่พร้อมกบัปรับปรุงโฆษณา

ผา่น social media มากขึ �น ซึ�งได้ผลคอ่นข้างมากและราคาไมแ่พง โดยในปี 2564 ตั �งแตต้่นปีถึงปัจจบุนั

ระบบ Finansia HERO มีผู้ เปิดบัญชีกว่า 20,000 บัญชี และถึงจุดคุ้ มทุนแล้ว นับจากนี �ไปจะเป็น

ช่วงเวลาของการเก็บเกี�ยวรายได้  สําหรับงานด้านเซลล์สถาบนัมีการปรับปรุงโดยเพิ�มคนมากขึ �น ทําให้

ทีมใหญ่ขึ �น และมีการทําบทวิเคราะห์มากขึ �นด้วย ปัจจุบนังานด้านนี �ก็ถึงจุดคุ้มทนุแล้วเช่นกนั  สําหรับ

งานด้าน Wealth Management นั �น ก็จดุคุ้มทนุแล้วเช่นกนั แตกํ่าไรไมม่าก 

บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) (“MK”) 

กรรมการผู้จดัการ ชี �แจงวา่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ MK ปี 2563 เทียบกบั ปี 2562 โดย

สรุปใน ปี 2563 MK มีขาดทนุ 3.4 ล้านบาท เทียบกบักําไร 177.4 ล้านบาท ในปี 2562 

สรุปผลการดําเนินงาน ปี 2563 

• ธุรกิจเพื�อขายอสงัหาริมทรัพย์ 

- ยอดโอนกรรมสทิธิE 2,505 ล้านบาท / 622 ยนูิต 

- ยอดขาย 2,487 ล้านบาท / 612 ยนูิต 

- เปิดตวั 2 โครงการใหม ่มลูคา่รวม 1,681 ล้านบาท / 522 ยนูิต 

- มลูคา่โครงการรวมที�เหลอื 7,360 ล้านบาท / 1,972 ยนูิต 

• ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า Park Court 

- รายได้ค่าเช่า 48 ล้านบาท / อตัราการเช่าเฉลี�ย ร้อยละ 86 / ค่าเฉลี�ย 127,222 บาท / ยนูิต / 

เดือน 
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• ธุรกิจโรงงานและคลงัสนิค้า 

- ขยายการก่อสร้างแล้วเสร็จจาก 194,000 ตารางเมตร เป็น 251,000 ตารางเมตร อตัราการ

เช่าเฉลี�ย ร้อยละ 84 อตัราคา่เช่าเฉลี�ย 183 บาท ตอ่ ตารางเมตร ตอ่ เดือน 

- การขยายอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานให้แก่กองทรัสต์ Prospect REIT 

รายได้ 2,014 ล้านบาท  กําไร 364 ล้านบาท ได้รับกระแสเงินสดสทุธิ 1,095 ล้านบาท 

• ธุรกิจสนามกอล์ฟ 

- รายได้ 101 ล้านบาท กําไร 7 ล้านบาท, EBITDA 41 ล้านบาท แม้ว่าสนามปิด 42 วัน 

เนื�องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

• ธุรกิจสขุภาพ โครงการรักษ 

- เปิดดําเนินการ Soft Opening เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2563 และ Grand Opening 1 ธันวาคม 

2563  เป็นโครงการที�ร่วมมือกันระหว่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (บริษัทย่อยของ

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์) และบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

แผนธุรกิจและผลการดําเนินงาน ปี 2563 

- กําไรขั �นต้นของธุรกิจเพื�อเช่าและการให้บริการใน ปี 2563 มีสดัสว่นร้อยละ 29.4 เพิ�มจากปี 2562 

ที�มีสดัสว่นร้อยละ 24.5 

- MK มีเป้าหมายในการสร้างสมดลุระหว่างธุรกิจเพื�อขายอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจเพื�อเช่าและ

บริการ ให้สดัสว่นกําไรร้อยละ 50 ต่อ 50 ถึงแม้ว่าจะลา่ช้าจากเปา้หมายเนื�องจากผลกระทบจาก 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

- อตัรากําไรขั �นต้น (GP) ของภาพรวมทางธุรกิจมีเสถียรภาพอยูท่ี�ประมาณร้อยละ 28.7 

- ผลการดําเนินงานปี 2563 มีรายได้รวม 3,446.5  ล้านบาท ลดลงเมื�อเทียบกับปีก่อนมีรายได้ 

4,602.7 ล้านบาท ลดลดอย่างมีนัยสําคัญ เนื�องจากธุรกิจขายบ้านมีการแข่งขันค่อนข้างสูง 

ประกอบกบั MK ไมไ่ด้ขายที�ดินเปลา่เหมือนปี 2561 และ 2562 เนื�องจากราคายงัไมเ่หมาะสม โดย

ปี 2563 มีขาดทนุสทุธิ 3.4 ล้านบาท 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล (“กองทรัสต์ 

Prospect REIT”) 

เมื�อเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ฟินนัซ่าได้เปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัการ

จําหน่ายสินทรัพย์อาคารคลงัสินค้าให้เช่าของบริษัท ซึ�งตั �งอยู่ในเขตปลอดอากร บางกอกฟรีเทรดโซน 

ให้แก่กองทรัสต์ Prospect REIT รายการนี �เกิดขึ �นในเดือนสิงหาคม 2563ในช่วงเวลาเดียวกนั ฟินนัซา่

ได้เข้าลงทุนใน กองทรัสต์ Prospect REIT เป็นจํานวนเงิน 563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของ

หนว่ยทรัสต์ทั �งหมด 
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อย่างไรก็ดี ตั �งแต่เริ�มก่อตั �งในเดือนสิงหาคม จนถึงสิ �นปี 2563 กองทรัสต์ Prospect REIT มีผลกําไร

สทุธิ 100 ล้านบาท กองทรัสต์ Prospect REIT มีสนิทรัพย์รวม 3,706 ล้านบาท มีสนิทรัพย์สทุธิ 2,465 

ล้านบาท ฟินนัซา่ได้รับเงินปันผลจากกองทรัสต์ Prospect REIT รวม 22.7 ล้านบาท 

กองทรัสต์ Prospect REIT เข้าลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงที�ดินและอาคารบางสว่นในโครงการบางกอก        

ฟรีเทรดโซน (“BFTZ”) ซึ�งสิ �นปี 2563 สินทรัพย์ประกอบด้วย อาคารจํานวณรวม 63 อาคาร ในจํานวน

นี � เป็นอาคารคลงัสินค้า 21 หลงั อาคารโรงงานสําเร็จรูป 30 หลงั อาคารโรงงานขนาดเล็ก 10 หลงั 

และอาคาร built-to-suit  2 หลงั รวมเป็นพื �นที�ให้เช่าทั �งสิ �น 219,116 ตารางเมตร BFTZ มีที�ตั �งอยู่ใน

ทําเลที�ดีใกล้ใจกลางเมือง มีสิ�งอํานวยความสะดวกมากมายและมีฐานลกูค้าที�หลากหลาย จึงทําให้

ยังคงสามารถรักษาอตัราการเช่าพื �นที�ให้อยู่ในระดับสูงและมีอัตราค่าเช่าที�ยืดหยุ่นไปตามสภาวะ

เศรษฐกิจ โดย ณ สิ �นปี 2563 มีอตัราการเช่าพื �นที�คิดเป็นร้อยละ 95 และมีอตัราค่าเช่าเฉลี�ยทั �งปีที� 

174.75 บาท / ตารางเมตร / เดือน  

กองทรัสต์ Prospect REIT จ่ายปันผลมาแล้ว 2 ครั �ง ดงันี � 

(1) เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน 2563 ได้จ่ายปันผลหนว่ยละ  0.1227 บาท  

(2) เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2564 ได้จ่ายปันผลหนว่ยละ 0.2805 บาท  

3. บริษัทที#เข้าลงทุนในรูปแบบ Private Equity 

- บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จํากดั  (“Neo”) 

ฟินนัซา่ลงทนุ 242.8 ล้านบาท หรือประมาณ 12.8% ของทนุจดทะเบียนของ Neo  

- บริษัท ขนม คาเฟ่ จํากดั (“Kanom”) 

วงเงินตามสญัญา 120 ล้านบาท ยอดเงินกู้ยืม ณ สิ �นปี 2563 จํานวน 72 ล้านบาท  

- บริษัท เอฟบี ฟูด้ เซอร์วิส (2017) จํากดั (“FB”) 

ยอดเงินลงทุน 20.8 ล้านบาท ตั �งสํารองการด้อยค่า 11 ล้านบาท ผลการดําเนินงานของ FB ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

4. สรุปฐานะการเงนิ 

สาํหรับฐานะทางการเงินของกลุม่ฟินนัซา่ ณ สิ �นปี 2563 ประกอบด้วย 

- สนิทรัพย์รวม  จํานวน 4,068 ล้านบาท  

- หนี �สนิรวม  จํานวน 1,262 ล้านบาท  

- สว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวน 2,806 ล้านบาท  
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5. สรุปเป้าหมายธุรกิจปี 2563 กับผลลัพธ์ 

เมื�อปีก่อน บริษัทได้แจ้งแผนงานเปา้หมายธุรกิจหลกั ๆ ของบริษัท ดงันี � 

- บริษัทไมม่ีความต้องการที�จะระดมทนุจากภายนอกเพิ�มเติม 

- บริษัทมุง่เน้นการจดัการสนิทรัพย์ที�มีอยูใ่ห้เปลี�ยนเป็นเงิน  

- เงินที�ได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์และการขายหุ้นบริษัท Neo จะใช้เพื�อการชําระคืนหุ้นกู้

ระยะยาวตามเวลาที�ครบกําหนด 

- มีกระแสเงินสดเพียงพอตอ่การดําเนินงานและการชําระหนี �คืน 

เมื�อผา่นปี 2563 มาแล้ว ผลลพัธ์ของการดําเนินงานมีดงันี � 

- บริษัทไมไ่ด้ระดมทนุเพิ�มเติม และยงัสามารถลดยอดคงค้างของหุ้นกู้ลงได้  

- ในเรื�องการจัดการสินทรัพย์ให้เปลี�ยนเป็นเงิน ก็สามารถจัดตั �งกองทรัสต์พรอสเพคเสร็จได้ในเดือน

สงิหาคม ได้รับคา่ชดเชยจากการยกเลกิสญัญาเช่าถึง 1,307 ล้านบาท 

- ชําระคืนหุ้นกู้ที�ครบกําหนดไปรวมจํานวน 430 ล้านบาท จาก 1,270 ล้านบาท ตอนสิ �นปี 2562 เหลือ 

840 ล้านบาท ณ ปัจจบุนั 

6. เป้าหมายธุรกิจปี 2564 

- ธุรกิจหลกัทรัพย์ (FSL และ FSS) สามารถทํากําไรได้ไมน้่อยกวา่ปี 2563  (ปี 2563 FSL มีกําไร จํานวน 

92 ล้านบาท, FSS มีกําไร จํานวน 82 ล้านบาท) 

- MK มีผลการดําเนินงานกลบัมาเป็นกําไรเช่นเดิม 

- ทํากําไรจากบริษัทที�เข้าไปลงทนุแบบ Private Equity 

- กองทรัสต์ Prospect REIT ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลประมาณ 60 ล้านบาท 

- หาการลงทนุเพิ�มโดยเน้นการลงทนุที�จํากดัความเสี�ยงและเป็น Event Driven 

7. ข้อมูลตราสารหนี 9 (หุ้นกู้ระยะยาว) 

- ตั �งแตส่ิ �นปี 2562 จนถึงปัจจบุนั มีการชําระคืนหุ้นกู้ที�ครบกําหนดไปแล้วรวมจํานวน 430 ล้านบาท  

- ในปี 2564 จะมีหุ้นกู้ ครบกําหนดอีกครั �งในเดือนพฤศจิกายนจํานวน 200 ล้านบาท ซึ�งบริษัทมีความ

พร้อมในการชําระคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว  

- บริษัทมุง่เน้นที�จะลดภาระหนี �สนิของบริษัทลงตามเวลาที�ครบกําหนด 

8. ความคืบหน้าการเป็นสมาชิก CAC 

- บริษัทได้รับการตอ่อายใุบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ

ทุจ ริต  ( Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั �ง แ ต่ วันที�  30 

มิถนุายน 2563 – วนัที� 29 มิถนุายน 2566 

- ที�ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายที�ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสมํ�าเสมอเพื�อความโปร่งใสและเป็นไป

ตามแนวปฏิบตัิการกํากบักิจการที�ดี 
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จากนั �น กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ หรือไม่ 

โดยขอให้เขียนคําถามสง่ให้เลขาที�ประชมุเป็นผู้อา่นคําถาม ซึ�งมีคําถามดงันี � 

Mr. Basant Kumar Dugar 

ผู้ ถือหุ้น 

 

 : 

 

แจ้งว่าบริษัทมีผลการดําเนินงานปี 2563  ดีขึ �น และมีการกํากับดูแล

กิจการที�ดีเช่นกนั อย่างไรก็ดี บริษัทจะมีกระแสเงินสดสทุธิเป็นบวกจาก

การดําเนินงานเมื�อไร 

นายวรสทิธิE โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

 : ขอเรียนชี �แจงว่า จากการขายสิทธิการเช่าโครงการบางกองฟรีเทรดโซน 

เมื�อปี 2563 ทําให้บริษัทมีเงินเหลือภายหลงัชําระหนี �แล้ว ประมาณ 695 

ล้านบาท ซึ�งเป็นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและลงทุนอยู่ใน

รูปแบบกองทนุรวมตลาดเงิน 

นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ  

ผู้ ถือหุ้น 

 : จากรายงานประจําปี หน้า 125 ขอทราบรายละเอียดการขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �น 45.9 ล้านบาท จากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื�นวา่

เหตใุดบริษัทไม่ยดึหลกัประกนัหรือฟ้องเรียกร้องคา่เสียหายจากคูก่รณี 

และมีโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยงลกัษณะอื�นอีกในอนาคตหรือไม่ จะ

ปอ้งกนัความเสี�ยงด้านเครดิตเพิ�มเติมอยา่งไร 

นายวรสทิธิE โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

 : ขอเรียนชี �แจงวา่ เงินกู้ยืมดงักลา่วมิได้มีหลกัประกนัจึงต้องตั �งสํารองไว้

ทั �งหมด และจะกลบัเข้ามาเป็นรายได้เมื�อได้รับชําระเงินคืน โดยเริ�มมี

การทะยอยจ่ายคืนบ้างแล้ว และมั�นใจวา่จะได้รับคืนทั �งหมด 

นางสริิพรรณ ลวีานนัท์

หวัหน้าฝ่ายบญัชี 

 : ขอเรียนชี �แจงเพิ�มเติมวา่ ในสว่นของคา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ �นดงักลา่ว เมื�อบริษัทได้รับชําระหนี �คืน บริษัทจะทําการกลบั

รายการคา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นเป็นคา่ใช้จ่ายที�

ลดลง 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถาม กรรมการผู้ จัดการจึงได้ขอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 

มติ ที�ประชมุ รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 ตามที�เสนอ  

วาระที# 3 พิจารณารับรองงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปี สิ 9นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563 

กรรมการผู้ จัดการขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี �แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที�

เกี�ยวกบังบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2563 ซึ�งประธานกรรมการตรวจสอบชี �แจง ดงันี � 

1. ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 5 ครั �ง 
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2. ในเรื�องที�เกี�ยวกบังบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน 

- งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัท 

- งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจําปีของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ 

- การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวม

จํานวน 4 ครั �ง เพื�อปรึกษาหารือเกี�ยวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที� และการแสดงความเห็นของ

ผู้ สอบบัญชี รวมทั �งผู้ สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที�พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาในทกุประเด็นแล้ว  

4. นอกจากนี � ได้สอบทานระบบควบคมุภายในซึ�งพิจารณาวา่มีความเพียงพอและเหมาะสม  

5. สอบทานการประเมินความเสี�ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และทบทวนนโยบายและแนวการ

ปฏิบตัิงานด้านการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2563  

6. พิจารณารายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกับ

รายการเข้าซื �อหุ้นสามญัของ บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดําเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปี

ย้อนหลงั ดงันี � 

(ล้านบาท) 2563 2562 2561 

รายได้รวม 763.6 305.4 521.8 

EBITDA 368.4 44.2 206.8 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 223.3 (82.6) 64.1 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) 0.65 (0.24) 0.25 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมเฉลี�ย (%) 5.5% (2.0%) 1.6% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี�ย (%) 8.1% (3.0%) 2.5% 

สรุปข้อมลูฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัสิ �นงวดย้อนหลงั 3 ปี ดงันี � 

(ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

สนิทรัพย์รวม 4,068.3 4,096.7 4,359.8 

หนี �สนิรวม 1,261.9 1,421.3 1,537.3 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,806.4 2,675.4 2,822.5 

จํานวนหุ้นที�ออกจําหนา่ย (หุ้น) 345,855,440 345,855,440 345,855,440 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 8.1 7.7 8.2 
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จากนั �น กรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อที�ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที�ประชมุรับรองงบการเงิน

ของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ�งผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบญัชีให้ความเห็น

ตามที�ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ �นสดุ     

วนัเดียวกันโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ�งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 

(Annual Report) และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

กรรมการผู้ จัดการได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ หรือไม่                 

ซึ�งเลขานุการที�ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะมีคําถามสําหรับวาระนี �  กรรมการผู้ จัดการจึงได้ขอให้ที�ประชุม

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

มติ ที�ประชมุ รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ด้วยคะแนน

เสยีงดงันี �  

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 180,635,200 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม 180,635,200 100.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

วาระที# 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

กรรมการผู้จดัการได้แจงต่อที�ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราว เมื�อเห็นวา่บริษัทมี

กําไรพอสมควรที�จะทําเช่นนั �นได้ และเมื�อได้จ่ายปันผลแล้วกําหนดให้บริษัทรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชุม

คราวต่อไป และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรือตามความ

เหมาะสม หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

นยัสาํคญั 

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

ปันผลระหว่างกาลจากกําไรสทุธิ ประจําปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 121.05 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็น   

ร้อยละ 51.19 ของกําไรสทุธิประจําปี 2563 โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื�อวนัที� 22 มีนาคม 2564 
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กรรมการผู้ จัดการได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ หรือไม่ ซึ�ง

เลขานกุารที�ประชมุแจ้งวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะมีคําถามสาํหรับวาระนี �  

เลขาที�ประชมุชี �แจงวา่วาระนี �เป็นวาระเพื�อทราบ ไมต้่องลงคะแนนเสยีงโหวต และขอสรุปวา่ที�ประชมุนี �รับทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

มติ ที�ประชมุ รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามที�เสนอ  

วาระที# 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

กรรมการผู้ จัดการได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจําปี 2563 ที�ได้มีการ

พิจารณาในวาระ 3 บริษัทมีผลการดําเนินงานที�มีกําไรสทุธิประจําปี 2563 จํานวน 236.45 ล้าบาท ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเสนอ

ให้ที�ประชุมอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 51.88 ล้านบาท คิดเป็น  

ร้อยละ 21.94 ของกําไรสทุธิประจําปี 2563 ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 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 รวม �.�� บาทตอ่หุ้น  172.93  

4.1  ครั �งที� 1   อตัรา 0.15 บาทตอ่หุ้น วนัที� ]� ตลุาคม ���� 51.88 - 

4.2  ครั �งที� 2   อตัรา 0.35 บาทตอ่หุ้น วนัที� �� มีนาคม ���� 121.05 - 

5. การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี (ครั9งนี 9)   

- อัตราเงนิปันผล (บาท/หุ้น) 0.15 - 

- จาํนวนเงนิปันผล (ล้านบาท) 51.88 - 

6. รวมอตัราการจ่ายเงินปันผลทั �ง � ครั �ง (ล้านบาท) 224.81 - 

7.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 95.08 - 

ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทกําหนดวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวนัที� 11 พฤษภาคม 

2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 27 พฤษภาคม 2564  ผู้ ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื�องจากจ่ายจากกําไรทาง

บญัชีแตบ่ริษัทมีผลขาดทนุทางภาษี 

กรรมการผู้ จัดการได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ หรือไม่ ซึ�ง

เลขานกุารที�ประชมุแจ้งวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะมีคําถามสําหรับวาระนี �  จากนั �น กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที�ประชมุ

พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 
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มติ ที�ประชมุ อนมุตัิ การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ในอตัราหุ้นละ  0.15 บาท เป็น

จํานวนเงินทั �งสิ �น 51.88 ล้านบาท และกําหนดวันให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที� 11 

พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที� 27 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี � 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 180,635,200 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม 180,635,200 100.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

วาระที# 6 พิจารณาเลือกตั 9งกรรมการแทนกรรมการที#ออกตามวาระ  

กรรมการผู้จดัการชี �แจงต่อที�ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทได้

กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการของบริษัทจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด 

จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้  โดยในปี 2563 มี

กรรมการที�จะต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ได้แก่  

ลาํดบั ชื�อกรรมการ ตําแหนง่ 
ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง่กรรมการ 

1 นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน 
และกํากบัดแูลกิจการ 

10 ปี 

2 นายกิตติพงษ์ เลศิวนางกรู -  กรรมการบริหาร 4 เดือน 

3 นายวรภคั ธนัยาวงษ์ -  กรรมการ 2 ปี 9 เดือน 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ�มเติมสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และเสนอ

รายชื�อบคุคลที�เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตั �งแต ่12 พฤศจิกายน 2563 

ถึงวันที� 31 มกราคม 2564 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท       

ซึ�งปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ�มเติมหรือเสนอรายชื�อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที�ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสําหรับตนเอง) ได้พิจารณา

กลั�นกรองคณุสมบตัิของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อในครั �งนี � ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการ ที�พิจารณาตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาที�กําหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

โครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการที�เกี�ยวข้อง 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 1   หนา้ 15  
    

ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้ววา่บคุคล

ที�จะเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � 

เหตผุลและความจําเป็นในการแตง่ตั �งกรรมการอิสระที�ดํารงตําแหนง่เกิน 9 ปีตอ่เนื�องกนั เนื�องจาก นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง เป็น

บุคคลที�มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการตามที�กฎหมายกําหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับ

บริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึง

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้ารับตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  

กรรมการผู้จดัการ ได้ชี �แจงประวตัิกรรมการทั �ง 3 ทา่นเพิ�มเติม ดงันี � 

1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ดํารงตําแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดํารง

ตําแหนง่ในกิจการอื�นที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2563 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

ครบทกุครั �ง 

2. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร ดํารงตําแหน่งกรรมการมาแล้ว 4 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดํารง

ตําแหน่งในกิจการอื�นที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ       

3 ครั �ง จากทั �งหมด 3 ครั �ง 

3. นายวรภคั ธันยาวงษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการมาแล้ว 2 ปี 9 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดํารง

ตําแหนง่ในกิจการอื�นที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2563 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ       

6 ครั �ง จากทั �งหมด 9 ครั �ง 

กรรมการผู้ จัดการได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ หรือไม่ ซึ�ง

เลขานกุารที�ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะมีคําถามสําหรับวาระนี �  กรรมการผู้จดัการ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณา

เลอืกกรรมการแตล่ะทา่น โดยการลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบคุคล 

มติ ที�ประชุม เลือกตั �ง กรรมการทั �ง 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง ตามที�เสนอ ด้วย

คะแนนเสยีง ดงันี � 

(1) นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ   (ดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง) 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 180,635,100 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0001 

รวม 180,635,200 100.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 1   หนา้ 16  
    

(2) นายกิตติพงษ์ เลศิวนางกรู  กรรมการบริหาร   (ดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง) 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 180,635,200 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม 180,635,200 100.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

(3) นายวรภคั ธนัยาวงษ์  กรรมการ  (ดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง) 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 180,635,200 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม 180,635,200 100.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

วาระที# 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ จากข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 

ซึ�งจัดทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับที�ใกล้เคียงกับ

ค่าเฉลี�ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ�งอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดงันี � 

 
รายละเอียด 

คา่ตอบแทนเฉลี�ยตอ่คนตอ่ปี
ของหมวดอตุสาหกรรมเงินทนุ

และหลกัทรัพย์ ปี 2559 

คา่ตอบแทนเฉลี�ยตอ่คน
ตอ่ปีของบริษัท  

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:ุ *คํานวณคา่ตอบแทนรายปีบวกด้วยคา่เบี �ยประชมุตามจํานวนครั �งที�เข้าประชมุ 
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คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที�จ่ายให้

กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้

พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย เพื�อเสนอขออนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 

สาํหรับคา่ตอบแทนปี 2564 เทา่กบั ปี 2563 และไมม่ีผลประโยชน์อื�นใดนอกเหนือจากที�เสนอ ดงันี � 

รายละเอียด คา่เบี �ยประชมุ/ครั �ง คา่ตอบแทนรายปี 

1. ประธานกรรมการ 50,000 บาท 900,000 บาท 

2. กรรมการ 25,000 บาท 350,000 บาท 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 150,000 บาท 

4. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 

5. ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และ
กํากบัดแูลกิจการ 

25,000 บาท - 

6. กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูล
กิจการ 

20,000 บาท - 

หมายเหต:ุ กรรมการบริหารทกุทา่นขอสละสทิธิไมรั่บคา่เบี �ยประชมุและคา่ตอบแทนรายปีดงักลา่วข้างต้น 

จากนั �น กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที�ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ หรือไม ่ซึ�ง

เลขานกุารที�ประชมุแจ้งวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะมีคําถามสาํหรับวาระนี �  กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที�ประชมุพิจารณา

อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น 

มติ ที�ประชมุ อนมุตัิ คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 180,635,200 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม 180,635,200 100.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

วาระที# 8 พิจารณาแต่งตั 9งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2564 

กรรมการผู้ จัดการได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้           

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั �ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2564 

เนื�องจากเป็นบริษัทที�มีชื�อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการทํางานที�น่าพอใจในช่วงที�ผ่านมา โดยกําหนดค่าตอบแทน

จํานวน  2,000,000 บาทตอ่ปี และไมม่ีคา่บริการอื�นใด  
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รายชื�อผู้สอบบญัชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั มีดงันี � 

1. นายกษิติ เกตสุริุยงค์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8833    หรือ 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301    หรือ 

3. นางวิลาสนิี กฤษณามระ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7098    หรือ  

4. นายยงยทุธ เลศิสรุพิบลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6770 

คา่ตอบแทนประจําปี 2564 มีดงันี � 

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% 

ทั �งนี � บริษัท บริษัทยอ่ย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั �งบคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัท บริษัทยอ่ย และ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสยีใด ๆ กบัผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

จากนั �น กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนําใด ๆ หรือไม่ ซึ�ง

เลขานกุารที�ประชมุแจ้งวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะมีคําถามสําหรับวาระนี �  กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที�ประชมุพิจารณา

แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2564 

มติ ที�ประชุม แต่งตั �ง ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2564 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนน

เสยีงดงันี � 

มติที#ลง จาํนวนเสียงที#ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที#มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 180,635,200 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม 180,635,200 100.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 
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วาระที# 9 พิจารณาเรื#องอื#นๆ (ถ้ามี) 

- ไมม่ี - 

อยา่งไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นขอสอบถามเพิ�มเติมในวาระที�ผา่นมา ดงันี � 

นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ  

ผู้ ถือหุ้น 

: 1.   ธุรกิจ IB และหลกัทรัพย์ของ FSL ปี 2564 นอกจากปิดดีล OR แล้ว 

คาดวา่จะมีดีลงานใหญ่ที�จะปิดในปีนี �อีกหรือไม ่และแนวโน้มรายได้ปี 

2564 จะสูงกว่าปี 2563 หรือไม่ นอกจากนี �มีแผนที�จะนํา FSL เข้า

ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ เพื�อเป็นการสร้างมลูค่าให้แก่   

ผู้ ถือหุ้นของฟินนัซา่ 

2.   ปี 2563 ฟินนัซ่ารับสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุใน MK จํานวน 0.6   

ล้านบาท สาํหรับปี 2564 คาดวา่ MK จะกลบัมามีกําไรหรือไม่ 

3.   สิ �นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก มีสินทรัพย์

ทางการเงิน 934 ล้านาท บริษัทมีแผนที�จะลงทุนใน private equity 

อื�น ๆ อีกหรือไม ่

นายวราห์  สจุริตกลุ 

กรรมการ 

: ขอเรียนชี �แจงว่า มีดีลใหญ่ อยู่ใน blacklog ของปี 2564 ตลอดจนปีหน้า แต่

ไม่สามารถแจ้งรายะละเอียดได้เนื�องจากติดสญัญาความลบั โดยคาดว่าดีล

ใหญ่จากการ IPO จะทําให้แล้วเสร็จปีนี � 1 ดีล และดีลใหญ่อีกหนึ�งดีลยงัไม่

แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จปีนี �หรือไม่ สําหรับรายได้ปี 2564 คาดหวงัว่าค่า fee จะ

อยู่ที�ประมาณ 300 - 500 ล้านบาท ซึ�งขึ �นกบัขนาดของดีล กรณีการนํา FSL 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นั �น ธุรกิจด้าน IB ไม่มีความจําเป็นต้อง

ใช้เงินทนุ 

นายวรสทิธิE โภคาชยัพฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการ 

: ขอเรียนชี �แจงว่า กรณี MK นั �น การดําเนินธุรกิจขึ �นอยู่กับสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด-19 โดยคาดหวงัธุรกิจสขุภาพที�เพิ�งเปิดเมื�อปลายปี 2563 

จะดีขึ �น อย่างไรก็ดี ได้ปรับธุรกิจโดยการขายสมาชิกบตัรละ 100,000 บาท 

และ 500,000 บาท ได้รับค่าสมาชิกมาประมาณ 65 ล้านบาท ช่วยเรื�อง

กระแสเงินสดได้บ้าง  สําหรับการขายบ้านนั �นการแข่งขนัยงัคงสงูมากแต่ก็

คาดหวงัวา่จะขายที�ดินได้ในปีนี �  

ธุรกิจที�  MK มีความคาดหวงัคอ่นข้างสงูคือโครงการของบริษัท พรอสเพค ดี

เวลลอปเมนท์ จํากัด ซึ�งอยู่ในขั �นที�มีทุกอย่างครบหมดแล้ว (ดําเนินการ

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี)  ได้เปิดโครงการ 2 

เป็นพื �นที�เช่าอยู่บริเวณเทพารักษ์ใกล้ ๆ พื �นที�เดิม และโครงการ 3 เป็นพื �นที�

ซื �อ ทั �ง 2 โครงการนี �มีพื �นที�สาํหรับให้เช่าประมาณ 100,000 ตารางเมตร  
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กรณีฟินนัซา่ที�มีสภาพคลอ่งเหลอือาจพิจารณาการลงทนุใน private equity 

ในรูปแบบให้เงินกู้ที�มีความเสี�ยงจํากดั 

ประธานที�ประชุมได้สอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ

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

ผู้ ถือหุ้นที�ได้สละเวลามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครั �งนี �และสนใจซกัถามเรื�องตา่ง ๆ และได้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.52 น. 

 

 

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

 (ดร. วีรพงษ์ รามางกรู) 

 

 

 

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

 (นางสาววิภา นิลโสภณ) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 และงบการเงนิประจาํปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 

 

 
 

 

 

 
  

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 หนา้ 1 

สิ#งที#ส่งมาด้วย 3   

ข้อมูลของผู้ที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

ข้อมูลของผู้ที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการ  

ชื#อ - สกุล นายวราห์ สุจริตกุล 
อายุ 57 ปี 
สัญชาติ ไทย 

ประเภทของกรรมการที#เสนอแต่งตั 9ง กรรมการบริหาร    

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

เลขานกุารบริษัท 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 19 มิถุนายน 2545 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

19 ปี 10 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

� ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

� ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (2545) 

- Company Secretary Program (2551) 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื#น 

จํานวน 1 แหง่ 

2558 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ  บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ รอยลั จํากดั (มหาชน),

พนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื#นที#ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 2 แหง่ 

2563 - ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจบุนั 

- กรรมการ  บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี� คอร์เปอเรชั�น จํากดั 

- กรรมการ  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่  จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

2552 – 2564 

 

2552 – 2563 

- ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า แคปปิตอล จํากดั 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2564) 

- ไม่มี - 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#อาจทาํ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5  ครั �ง  จากทั �งหมด  5  ครั �ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการ แล้วเห็นวา่ นายวราห์ สุจริตกุล เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุสมบตัิเหมาะสม

เป็นอย่างยิ�ง มีประสบการณ์กว้างขวาง ตลอดจนเป็นผู้ มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วน

ตามที�ได้กําหนดไว้ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 หนา้ 2 

ข้อมูลของผู้ที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการ  

ชื#อ - สกุล นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย์ 
อายุ 57 ปี  

สัญชาติ ไทย 

ประเภทของกรรมการที#เสนอแต่งตั 9ง กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 25 เมษายน 2556 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

8  ปี  11 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

� ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

� ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (2547) 

- Audit Committee Program (2548) 

- Role of the Compensation Committee (2551) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื#น 

จํานวน 2 แหง่  

2562 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

- กรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (ชื�อเดิม ฟู้ด แคปปิตอล) 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวเิอชั�น จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื#นที#
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 4 แหง่ 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2558- ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจบุนั 

- กรรมการ  บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) 

(ชื�อเดมิ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จํากดั (มหาชน)) 

- กรรมการ  บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี� โฮลดิ �ง จํากดั 

- กรรมการและรองประธานบริษัท  บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากดั  

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน  บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

2562 - 2564 

 

2562 - 2564 

2560 – 2563 

 

2558 - 2563 

2560 - 2561 

2558 - 2561 

2535 - 2561 

 

2553 - 2560 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

(ชื�อเดมิ บมจ.อตุสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์) 

- กรรมการ  บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซฟิิค จํากดั 

- กรรมการ  บริษัท วะตะแบก วินด์ จํากดั 

- กรรมการ  บริษัท เฟิร์ส โคราช วนิด์ จํากดั 

- ประธานกรรมการ  บริษัท วนิด์ เอนเนอร์ยี� โฮลดิ �ง จํากดั 

- กรรมการ  บริษัท เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์แอนซ์ จํากดั 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จํากดั 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                          

   บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซไิมซ์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 หนา้ 3 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2564) 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#อาจทาํ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

5  ครั �ง  จากทั �งหมด  5  ครั �ง 

4  ครั �ง  จากทั �งหมด  4  ครั �ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

กํากบัดแูลกิจการ แล้วเห็นวา่ นายณัฐวฒุิ เภาโบรมย์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุสมบตัเิหมาะสมเป็น

อย่างยิ�ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที�ได้

กําหนดไว้ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที�จะเสนอ

ชื�อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�

เกี�ยวข้อง อย่างไรก็ดี เหตผุลและความจําเป็นในการแต่งตั �งกรรมการอิสระที�ดํารงตําแหน่ง
เกิน 9 ปี ต่อเนื�องกัน เนื�องจาก นายณัฐวุฒิ  เภาโบรมย์ เป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการตามที�กฎหมายกําหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
เหมาะสมกับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ความเห็นที�เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 
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คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

(ที#มคีวามเข้มกว่าข้อกาํหนดขั 9นตํ#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 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

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

เงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 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 และให้สง่หนงัสือ  

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�ประชมุออกเสยีงเพิ�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 
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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/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องนําเอกสารดงัตอ่ไปนี �มาแสดง 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ให้แสดงสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบัตร

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 ให้แสดงสําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั �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/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน 

และกํากับดูแลกิจการ ซึ�งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ยกเว้น วาระที� 6 เรื�อง 

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดูแลกิจการ ซึ�งไม่มีสว่นได้เสียในวาระที�เสนอในการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ยกเว้น วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ของบริษัท เป็น

ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ

อีกท่านเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน ทั �งนี � โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที� นางสาววิภา          

นิลโสภณ บริษัท ฟินนัซ่า จํากดั (มหาชน) เลขที� 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั �น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวนัที� 22 เมษายน 2565 เพื�อจะได้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย

ก่อนวนัประชมุ และเพื�อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉนัทะ หากทา่นมีข้อสงสัยหรือคําถาม

เกี�ยวกบัการมอบฉนัทะขอให้ทา่นสอบถามได้ที� นางสาววิภา นิลโสภณ  โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทําการ 





ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1  ของจ านวน 1 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

เขียนที่  
วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  
อยูบ้่านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
              (1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

             (2)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (3)   กรรมการอิสระตามรายชื่อดงันี ้
      นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง อาย ุ      68 ปี อยูบ้่านเลขที่ 256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10110 หรือ 
     นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ      65 ปี อยูบ้่านเลขที ่ 634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดสุิต 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทัง้นี ้นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูล
กิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และ        
นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ
ทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่  952 ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  )  

   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 





 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
     

เขียนที่  
วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

อยูบ้่านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (2)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดงันี ้
    นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง อาย ุ     68 ปี อยูบ้่านเลขที่ 256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 
    นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ      65 ปี อยูบ้่านเลขที ่    634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดสุิต 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทัง้นี ้นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูล
กิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และ        
นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ไมมี่ส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ
ทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวันที่  28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่  952 ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
     

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

  วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

      

  วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

     ชื่อกรรมการ        นายวราห์ สุจริตกุล 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ        นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

           



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

  วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญทัง้หมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด ซึ่งเข้าข่าย

เป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทและตราประทับ พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท รวมถึงการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือบริษัทและตราประทบั 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 11 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และ 
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ 

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ 
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
           
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 

   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
หมายเหต:ุ    

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที ่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30  น. 
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ 

 สถานที่อื่นด้วย 
     

  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  
  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
  วาระที่  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 

     
เขียนที่  
วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (2)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดงันี ้
  นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง อาย ุ      68 ปี อยูบ้่านเลขที่ 256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 
  นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ     65 ปี อยูบ้่านเลขที ่    634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดสุิต 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทัง้นี ้นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ 
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และ นายชาญมน ู  
สมุาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะท่านใดไม่
สามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ใน
วนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางสว่น คือ 
   หุ้นสามญั  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
   หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

        
  วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

    ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล  
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 

    ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญทัง้หมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด ซึ่งเข้าข่าย

เป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทและตราประทับ พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท รวมถึงการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนช่ือบริษัทและตราประทบั 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
      
      
      
      
      



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

  วาระที่ 11 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม ่
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ 
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง 
มติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน 
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
      
      
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
      
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
หมายเหต:ุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที ่ 28 เมษายน 2565 เวลา     14.30  น. 
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ 

 สถานที่อื่นด้วย 
 

  วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
        
        
        
        



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

  วาระที่  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     
    ชื่อกรรมการ   
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
       
    ชื่อกรรมการ   
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
       
     



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 หนา้ 1 ของจํานวน 3 หนา้ 

สิ#งที#ส่งมาด้วย 6 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จาํกดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น)  

ประวัติกรรมการอิสระ 

ชื#อ - สกุล นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  
อายุ 68 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 13 มกราคม 2554 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

11 ปี 3 เดือน 

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 

� สมันาเรื�อง การประชมุกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื#น 

จํานวน 2 แหง่ 

2560 - ปัจจุบนั 

 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ   

บริษัท ซมิโฟนี คอมมนิูเคชั�น จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
อื#นที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 4 แหง่ 

พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท วนิด์ เอนเนอร์ยี� โฮลดิ �ง จํากดั 

- กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการการลงทุน  

บริษัทกรุงไทย-แอคซ่า ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี� จํากดั 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั 

 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 หนา้ 2 ของจํานวน 3 หนา้ 

 

ประสบการณ์การทาํงานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 

2559 – เม.ย. 2561 

2544 – 2560 

 

 

- ประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2564) 

- ไม่มี - 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#
อาจทาํให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที#
เสนอในการประชุมในครั9งนี 9 

วาระที� 6   เรื�อง พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที#  
แตกต่างจากกรรมการคน
อื#นๆ ในทุกวาระที#เสนอใน
การประชุม AGM ครั9งนี 9 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน    

และกํากบัดแูลกิจการ 

5  ครั �ง  จากทั �งหมด  5  ครั �ง 

4  ครั �ง  จากทั �งหมด  4  ครั �ง 

3  ครั �ง  จากทั �งหมด  3  ครั �ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 หนา้ 3 ของจํานวน 3 หนา้ 

ประวัติกรรมการอิสระ  

ชื#อ - สกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์ 
อายุ 65 ปี 

สัญชาติ ไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

วันที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 กมุภาพนัธ์ 2561 

จาํนวนปีที#ดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

4 ปี 2 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) 

� สมันาเรื�อง การประชมุกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื#น 

จํานวน 2 แหง่ 

2562 - ปัจจุบนั 

2561 - ปัจจุบนั 

 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการ
อื#นที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จํานวน 1 แหง่ 

2561 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2561 - 2562 

2560 - 2562 

- กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จํากดั 

- ผู้ อํานวยการงานกฎหมาย  บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2564) 

- ไม่มี - 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที#
อาจทาํให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที#
เสนอในการประชุมในครั9งนี 9 

วาระที� 6   เรื�อง พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที#  
แตกต่างจากกรรมการคน
อื#นๆ ในทุกวาระที#เสนอใน
การประชุม AGM ครั9งนี 9 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน     

และกํากบัดแูลกิจการ 

5  ครั �ง  จากทั �งหมด  5  ครั �ง 

4  ครั �ง  จากทั �งหมด  4  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 9ง :  เลขที# 952 ถนนพระรามสี# กรุงเทพมหานคร     โทรศัพท์ : 66 2 632 9000 

 การเดนิทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม / 

  รถประจาํทางสาย 4, 47 

 

 

 
 

 

 

 

 


