
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. 

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนีิ พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21  

เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบแจ้ง    

การประชุมที่ได้จัดพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

                    ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม                 ดาวน์โหลด  IFA Report 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19  

1. การจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัขิองกรมควบคมุโรค ซึง่จดัตัง้โดยโรงแรม/สถานท่ีจดัประชมุ  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องผ่านจุดคดักรอง ตรวจวดัอณุหภมูิ ซึง่จดัตัง้ไว้ 2 จดุ คือบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรมชัน้ 1 และบริเวณหน้า

ห้องจดัประชมุ ชัน้ 21 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีอณุหภมูิร่างกายสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียสชึน้ไป และ/หรือ มีอาการผิดปกตเิก่ียวกับ

ระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไม่อนญุาตให้เข้าอาคาร/สถานท่ีจดัประชุม ส าหรับผู้ ท่ีผ่านการคดักรองจะต้องติดสตกิเกอร์ท่ี

ทางโรงแรมจดัให้ รวมทัง้ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือท่ีทางโรงแรมได้จดัเตรียมไว้ให้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานท่ีจัดประชุม ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

2. การเตรียมพืน้ท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและการลงทะเบียน 

 จดัให้มีการเว้นระยะหา่งในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน และผงัท่ีนัง่ในห้องประชมุ 

 จดัให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือน า้ยาฆ่าเชือ้โรค บริเวณหน้าห้องประชมุ เพ่ือให้ผู้มาร่วมประชมุท าความสะอาดมือก่อนเข้า

ห้องประชมุ  

 ให้ผู้ ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุ 



 

 

 
 
 
 

วนัท่ี 26 ตลุาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

2. สารสนเทศเร่ืองการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)  
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัรายการ 

เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
4. ข้อบงัคบับริษัท (เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น) 
5. รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุและการมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะ 
6. ประวตัิกรรมการอิสระ บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) 
7. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น   
ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 
กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 และ
ได้จดัท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จ จดัสง่ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดและ     
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดงักลา่วจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ความถกูต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 

การลงมติ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 



หนา้ 2 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ถือโดยผู้ ถือหุ้นราย
อื่นทัง้หมด รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไม่
เกิน 2,766,991,949 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จ านวนหุ้น MK ที่ช าระแล้วทัง้หมดในปัจจบุนั 1,091,205,066 หุ้น 

จ านวนหุ้น MK ที่ถือโดยบริษัทฯ ในปัจจบุนั 205,127,018 หุ้น 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ร้อยละ 18.80 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  MK ใน
ปัจจบุนั 

จ านวนหุ้ นที่ประสงค์จะซื อ้ เพิ่ ม เติมจาก
จ านวนที่ถืออยูใ่นปัจจบุนั 

ไม่เกิน 892,578,048 หุ้ นซึ่งประกอบด้วย (1) ส่วนต่าง
ของจ านวนหุ้น MK ที่ช าระแล้วทัง้หมดกบัจ านวนหุ้น MK 
ที่ถือโดยบริษัทฯ ก่อนการเข้าซือ้หุ้ นเพิ่มเติมที่จ านวน 
886,078,048 หุ้น รวมกบั (2) หุ้น MK ที่อาจเกิดจากการ
ใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของ MK และ
บริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 อีกจ านวน 6,500,000 หุ้น(1) 

สดัสว่นการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการ
ซือ้หุ้ นเพิ่มเติม หากผู้ ถือหุ้ นทุกรายที่ ไม่ใช่
บริษัทฯ ตอบรับค าเสนอซือ้ทัง้หมด 

ร้อยละ 100.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ MK  
(ทัง้นี ้ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขสดัส่วน
การกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยให้เป็นไปเกณฑ์ตอ่ไป) 

ราคาซือ้ตอ่หุ้น ไมเ่กิน 3.10 บาท  

ระยะเวลาในการเข้าซือ้หุ้น ภายในปี 2563 

วิธีการซือ้หุ้น การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด (Tender Offer) 

จ านวนเงินท่ีต้องใช้ในการซือ้หุ้น ประมาณไมเ่กิน 2,766.99 ล้านบาท 

แหลง่ที่มาของเงินทนุ กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และ/หรือ วงเงินสนิเช่ือ
จากสถาบนัการเงิน 

หมายเหต:ุ (1)  MK มีการออกหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ MK และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (MK-WA) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) โดย 
ณ 16 กันยายน 2563 มีใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจ านวน 26,000,000 หน่วย ซึ่งจะมี
ระยะเวลาการใช้สิทธิครัง้ถัดไปในวนัที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้จ านวน 6,500,000 หน่วย ดงันัน้ จึงอาจมี
หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกจ านวน 6,500,000 หุ้น ถกูน ามาขาย
ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด (Tender Offer) ในครัง้นีไ้ด้ 
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อนึ่ง การเข้าซือ้หุ้นของ MK ดงักล่าวในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และถือเป็นการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท             
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”) โดยเมื่อค านวณตามงบการเงินรวม สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีขนาดรายการสงูสดุ
เท่ากับ ร้อยละ 208.83 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งเมื่อนบัรวมรายการได้มาจ าหน่ายไปในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาด
รวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้อยละ 208.83 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถือเป็น
รายการประเภทที่ 1 คือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือ   
บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  
โดยทนัที และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิในการตกลงเข้าท ารายการ โดยต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียง 3 ใน  4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี โดยใน
การขออนุมตัิที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น
เก่ียวกบัรายการเข้าซือ้หุ้นของ MK และจดัสง่ความเห็นดงักลา่วและสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าซือ้หุ้น ของ MK 
ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  

ทัง้นี ้รายละเอียดของการเข้าซือ้หุ้นของ MK ดงักล่าว ปรากฏตามสารสนเทศเร่ืองการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)  

ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นการเข้าต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับรายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ซึง่รายละเอียดปรากฏตามตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัรายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั 
(มหาชน) (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

นอกจากนี ้การแจ้งมติคณะกรรมการของบริษัทฯ และรายละเอียดการเข้าซือ้หุ้ นของ MK เมื่อวนัที่ 28 
กันยายน 2563 ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ถือเป็นการประกาศต่อสาธารณชนว่าบริษัทฯ จะท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ MK  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ”) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ MK ตามข้อก าหนดของ
ประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการการเข้าซือ้หุ้นของ MK ใน
ครัง้นี ้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ดงักลา่วถือเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ  MK  สง่ผลให้บริษัทฯ 
ยงัไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ MK จนกว่าเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักลา่วได้ส าเร็จลง และให้
ถือว่าบริษัทฯ มีหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ  MK ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
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กฎหมาย ในวนัท าการถดัจากวนัที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จลง ซึ่งคือวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทฯ ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าซือ้หุ้ นของ MK ทัง้นี ้ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ MK บริษัทฯ มิได้มีแผนการจะเพิกถอนหุ้นของ MK จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี ้เพื่อให้การด าเนินงานมีความคลอ่งตวั จึงพิจารณาเสนอให้ นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ หรือบคุคล
ที ่นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ มอบหมาย ให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ MK การจดัหาแหลง่เงินทนุ เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามข้อตกลงและ
เอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการติดตอ่และการ
ยื่นเอกสารตา่งๆ ตามขัน้ตอนที่เก่ียวข้อง เช่น ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้การลงนามหรือลงนามรับรองใน
เอกสารและหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาอนมุตัิ
การเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้โปรด
พิจารณารายละเอียดสารสนเทศเร่ืองการเข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน)         
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่
เก่ียวข้องกบัรายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

นอกจากนี ้ยงัเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  ให้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจ
ให้ นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ หรือบุคคลท่ี นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมาย ให้มีอ านาจพิจารณา
ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดที่เก่ียวกบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ MK การจดัหาแหลง่เงินทนุ เข้า
เจรจา ท าความตกลง และลงนามข้อตกลงและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการดงักลา่ว การเปิดเผย
ข้อมลูต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการติดต่อและการยื่นเอกสารต่างๆ ตามขัน้ตอนที่เก่ียวข้อง เช่น  ค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ รวมทัง้การลงนามหรือลงนามรับรองในเอกสารและหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

การลงมติ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน  4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ       
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย  อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามี   
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงิ นปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัท 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไร
พอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วก าหนดให้บริษัทรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 รับทราบว่า     
มติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม - 30 มิถนุายน 2563 และก าไรสะสม ให้แก่   
ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้  51.88 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 14 
ตลุาคม 2563 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น หากผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อยดงักลา่วต่อประธาน
ในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้รายละเอียดการแสดงหลกัฐาน
แสดงตนเข้าร่วมประชมุและการมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะ เป็นไปตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 5 

อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่าง
รวดเร็วและถกูต้อง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดงันัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/
หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีไ่ด้จดัพิมพ์บาร์โค้ด ซึง่บริษัทจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ล้ว มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติคณะกรรมการ 
 

                                             
   

 (นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์) 
 กรรมการผู้จดัการ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  หนา้ 1  

 

 
       สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ห้องประชมุ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางชนกนนัท์ ศรีวรกุล ตวัแทนจาก บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท หวัหน้า
ฝ่ายบญัชี ตวัแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 และ
ทนายความ จากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย เจ เค จ ากดั ท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทัง้หมด 8 คน เข้าร่วมประชมุ 8 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100) ดงันี ้

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
3. นายยจีูน เอส. เดวิส กรรมการ 
4. นายวราห์ สจุริตกลุ กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 
5. นายวรภคั ธนัยาวงษ์ กรรมการ 
6. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด

คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
7. นายชาญมน ู สมุาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ

ก ากบัดแูลกิจการ 
8. นายณฐัวฒุ ิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน ดงันี ้

1. นางนิสากร ทรงมณี Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
2. นางสาวณภทัร ตัง้จิตวิทยา Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางชนกนนัท์ ศรีวรกลุ ตวัแทนจาก บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั ท าหน้าที่ชีแ้จงการด าเนินการประชุม 

และวิธีการออกเสยีงลงคะแนน 
4. นางสริิพรรณ ลวีานนัท์ หวัหน้าฝ่ายบญัชี บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) 
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5. นางสาวกมลพร ยศนนัท์ ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จ ากัด ท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานและ     
ผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีง 

6. นางศนิษฐา อศัวจินดา กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 
7. นางสาววิภา  นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ / เลขานกุารคณะกรรมการ  

ทัง้นี ้ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัการด าเนินการประชมุ พร้อมกบัน าเสนอ presentation แก่ผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 
1. ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุม่เสีย่งตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด น้อยกวา่ 14 วนัก่อน

วนัประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสยัว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 เข้าร่วม
ประชมุ ควรมอบฉนัทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท 

2. การจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชมุ ทกุทา่นจะต้องผา่น
การคดักรอง หากไม่ผ่านการคดักรองท่านอาจถกูปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีอณุหภมูิร่างกายสงูกว่า 
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวตัิการเดินทางกลบัมาจาก
ประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ น้อยกวา่ 14 วนั 
ก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยจดุคดักรองมี 2 จดุ ดงันี ้ 
(1) จดุคดักรองของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริเวณทางเข้าอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 1 
(2) จุดคัดกรองของบริษัทบริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค 

บริเวณหน้าห้องประชมุ โดยมีเคร่ืองตรวจวดัอณุหภมูิร่างกาย และซกัถามประวตัิการเดินทางของผู้ ถือหุ้นด้วย 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นถกูปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จดัประชุม ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

3. การเตรียมพืน้ท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและการลงทะเบียน 
 การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเว้นระยะหา่ง 1 เมตร 

 ผงัที่นัง่ในห้องประชมุให้มีระยะหา่งประมาณ 1 เมตรตอ่ 1 ที่นัง่ 

 บริษัทจะท าความสะอาดห้องประชมุและบริเวณโดยรอบด้วยการพน่ยาฆา่เชือ้โรค ในช่วงกลางคืนก่อนวนัประชมุ 

 ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชมุ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการนบัคะแนน 
1. 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือหรือที่ได้รับมอบฉนัทะมา 
2. ไมน่บัคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ 
3. เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด ตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
4. การนบัคะแนน จะนบัจากผู้ ถือหุ้นท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” ที่น าสง่บตัรลงคะแนน โดยบตัรลงคะแนนใดที่มิได้

ลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือ ช่ือก ากับ หรือบัตรลงคะแนนที่             
ลงลายมือช่ือด้วยดินสอ หรือลงมติมากกวา่ 1 ช่อง จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สว่นท่ีเหลอืจะนบัเป็นผู้ที่เห็นด้วย 
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5. ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบตัร
ลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย” 

6. ผู้ที่ไมส่ง่บตัรลงคะแนนถือวา่เป็นผู้ที่เห็นด้วย 
7. เมื่อการประชุมเสร็จสิน้ครบถ้วนทกุวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นทกุท่าน วางบตัรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่

บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดงักลา่วไว้เป็นหลกัฐาน 

หลกัเกณฑ์การเลอืกตัง้กรรมการบริษัท 
1. 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง  
2. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่จะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมด เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แตจ่ะแบง่คะแนน

เสยีงให้กรรมการคนใดคนหนึง่มากกวา่หรือน้อยกวา่กรรมการคนอื่น ๆ ไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในแตล่ะครัง้ 
4. ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
5. ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด โดยจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออก

เสยีง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบตัรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย 

การสอบถามและแสดงความเห็น 
1. กรุณาแจ้งความจ านง โดยยกมือขึน้ 
2. กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบ ก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

การเสริมสร้างการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีด้านสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิม่เติมส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2 5 6 3 และเสนอ
รายช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต ่14 พฤศจิกายน 2562 
ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยได้แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึง่
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ โดยประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วม
ประชุม และแถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 19 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 122,954,947 หุ้น และที่มอบฉนัทะ
มาจ านวน 33 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 74,690,233 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วยตนเองและทีรั่บมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุรวม
ทัง้สิน้จ านวน 52 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 197,645,180  หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 57.1468 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจ านวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท และยงัคงรับลงทะเบียนตอ่ไป  
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ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชมุพร้อมกบัน าเสนอท่ีประชมุผา่น Presentation ดงันี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

กรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 
2562 และจดัท ารายงานการประชมุแล้วเสร็จ จดัสง่ให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด และได้เผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึง่รายงานการประชุมดงักลา่วจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้อง โดยมีรายละเอียด
ของรายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  

กรรมการผู้จดัการ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ เก่ียวกบัรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม กรรมการผู้จดัการ
จึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

มติ ที่ประชมุ รับรอง รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 197,645,180 100.0000 
2.  ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสยีง 0 0.0000 
4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 197,645,180 100.0000 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  

กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ตอ่ที่ประชมุ สรุปได้ดงันี ้

1. สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 : งบการเงนิรวม 

ฟินนัซ่า (บริษัทและบริษัทย่อย) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสทุธิในปี 2562 จ านวน 82.6 ล้านบาท หรือ
ขาดทนุตอ่หุ้น 24 สตางค์ เปลีย่นแปลงจากปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 64.1 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจาก 
(1) การลดลงของรายได้ธุรกิจหลกัทรัพย์  โดยในปีนีร้ายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ลดลงจ านวน 235.9    

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากการชะลอตวัของงานด้านวาณิชธนกิจ (IB) และในขณะที่ปีก่อนมี
งานกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (TFFIF) 

(2) การเปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 27.7 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า มาเป็นส่วนแบ่ง
ขาดทุน 7.1 ล้านบาท ในปีนี ้มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทนุจาก บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส 
จ ากัด (มหาชน) (FSS) จ านวน 40.5 ล้านบาท และ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท มั่นคงเคหะการ 
จ ากดั (มหาชน) (MK) จ านวน 33.4 ล้านบาท 
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รายได้รวมลดลง : ธุรกิจหลกัทรัพย์/วาณิชธนกิจ (บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั) (FSL) 
(1) จากสาเหตุการลดลงของรายได้รวม จะเห็นว่ารายได้หลักของฟินันซ่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับ

ผลกระทบจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ  
- โดยในปีนีร้ายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ลดลงจ านวน 235.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากการ

ชะลอตวัของงาน IB และในขณะที่ปีก่อนมีงานกองทนุ TFFIF  
- อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีแหลง่สร้างรายได้ที่สม ่าเสมอ ชว่ยลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว คือ 

รายได้จากการให้เชา่คลงัสนิค้าและโรงงานท่ีมีการเปลีย่นแปลงเลก็น้อย (ปี 2562 จ านวน 176.4 
ล้านบาท / ปี 2561 จ านวน 179.9 ล้านบาท) 

(2)  นอกจากนี ้เมื่อผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยขาดทุน จะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กลุม่ฟินนัซา่โดยตรง ดงันัน้ ความเสีย่งจากการลงทนุในบริษัทย่อยจึงเป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่ส าคญั 

- ในปีนี ้FSL มีรายได้รวมจ านวน 74.7 ล้านบาท (ปี 2561 จ านวน 312.3 ล้านบาท โดยมีรายได้
จาก TFFIF จ านวน 173.6 ล้านบาท (รายได้ที่ปรึกษาลดลงเป็นผลจากความล่าช้าของงาน IPO 
และงานควบรวมกิจการท่ีไมป่ระสบความส าเร็จ) 

- ค่าใช้จ่ายจ านวน 123.8 ล้านบาท (ปี 2561 จ านวน 220.9 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานลดลงจ านวน 79.8 ล้านบาท 

- ขาดทนุสทุธิจ านวน 39.8 ล้านบาท (ปี 2561 ก าไร 70.9 ล้านบาท) 
- บริษัทได้รับเงินปันผลจาก FSL จ านวน 70 ล้านบาท 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ในบริษัทร่วม : FSS & MK 
(1) สาเหตุหลกัที่ 2 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในปี 2562 คือ การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก

บริษัทร่วม 
- บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมหลกั ๆ อยู่ 2 บริษัท คือ FSS และ MK ดังนัน้ บริษัทจะมีความ

เสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทร่วม หากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมดังกล่าวมีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุ 

- โดยในปี 2562 บริษัทรับรู้สว่นแบ่งขาดทนุจ านวน 7.1 ล้านบาท (เปลี่ยนแปลงจากสว่นแบ่งก าไร 
จ านวน 27.7 ล้านบาท ในปีก่อน) 

(2) รับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจาก FSS (ถือหุ้น 29.29%) 
- FSS มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 138.1 ล้านบาท เทียบกบัขาดทนุสทุธิจ านวน 23.8 ล้านบาท ในปี 

2561 
- ปี 2562 รับรู้ขาดทนุจ านวน 40.5 ล้านบาท เทียบกบัรับรู้ขาดทนุจ านวน 6.9 ล้านบาท ในปี 2561 

(3) รับรู้สว่นแบง่ก าไรจาก MK (ถือหุ้น 18.80%) 
- MK มีผลก าไรสทุธิจ านวน 177.4 ล้านบาท เทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 305.9 ล้านบาท ในปี 2561 
- ปี 2562 รับรู้ก าไรจ านวน 33.4 ล้านบาท เทียบกบัรับรู้ก าไรจ านวน 34.5 ล้านบาท ในปี 2561 
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2. FSS: ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

FSS มีรายได้จ านวน 1,295 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจ านวน 1,465 ล้านบาท ท าให้มีผลการด าเนินงานขาดทุน
สทุธิจ านวน 138 ล้านบาท บริษัทรับรู้สว่นแบ่งขาดทนุจากการเงินลงทุนจ านวน 40.5 ล้านบาท โดยได้รับเงิน
ปันผลจ านวน 10.2 ล้านบาท 

3. MK: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

MK มีรายได้จ านวน 4,603 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจ านวน 4,344 ล้านบาท มีก าไรสุทธิจ านวน 177 ล้านบาท 
บริษัทรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน MK จ านวน 33.4 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลจ านวน 2.1 ล้านบาท 
และหุ้นปันผลจ านวน 18.6 ล้านหุ้น 

4. FNS: ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน  

(1) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้าและโรงงานจ านวน 176.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของ
รายได้รวมของกลุม่ รายได้ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน   

(2) ด้านต้นทนุและคา่ใช้จา่ยของการให้เชา่คลงัสนิค้าและโรงงานมจี านวน 38 ล้านบาท 
(3) EBITDA (ก าไรก่อนดอกเบีย้ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย และภาษีเงินได้) จ านวน 138.4 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อยจากคา่ซอ่มแซมอาคารตามอายกุารใช้งาน 
(4) มีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องจ านวน 28.9 ล้านบาท และค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 57.2 ล้านบาท (ตัด

จ าหนา่ย 24-25 ปี) ท าให้มีผลก าไรสทุธิจ านวน 52.4 ล้านบาท เทียบกบัจ านวน 54.8 ล้านบาท ในปีก่อน 
(5) พืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่ามีจ านวน 89,024 ตารางเมตร (ตรม.)  

- มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ทัง้ปีร้อยละ 91 เทา่กบัปีก่อน  
- รายได้เฉลีย่ ตอ่ ตรม. ตอ่ เดือน อยูท่ี่ 177.1 บาท (178.5 บาท ในปี 2561) 

5. ข้อมูลกองทรัสต์เพื่อการลงทุน 

(1) บริษัทและบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (PD) ซึ่งเป็นบริษัทลกูของ MK และเป็นผู้บริหาร
ทรัพย์สินในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนให้บริษัท อยู่ระหวา่งการจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทนุ โดย
จ าหน่ายสินทรัพย์โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ในสว่นของบริษัทก็คือพืน้ที่ 89,024 ตรม. ซึ่งคาดว่า
กองทรัสต์จะเสนอขายตอ่ประชาชนได้ในไตรมาส 3 

(2) นอกจากนี ้ส านกังาน ก.ล.ต. ได้อนมุตัิให้ PD จดัตัง้บริษัทจดัการกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว  

6. ผลการด าเนินงานของสินทรัพย์ (พืน้ท่ีให้เช่า 89,024 ตรม.) 
(1) EBITDA เฉลีย่ตอ่ปีอยูท่ี่ประมาณ 145 – 150 ล้านบาท 
(2) EBITDA สะสมตัง้แตบ่ริษัทซือ้สนิทรัพย์นีม้าจนถึงสิน้ปีที่แล้วอยูท่ี่ 696 ล้านบาท 

7. สรุปฐานะการเงนิ 

ส าหรับฐานะทางการเงินของกลุม่ฟินนัซา่ ณ สิน้ปี 2562 ประกอบด้วย 
สนิทรัพย์รวม จ านวน 4,097 ล้านบาท ประกอบด้วย    

- เงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 1,659 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของสนิทรัพย์รวม)  
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- สทิธิการเชา่จ านวน 1,145 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28) 
- เงินให้กู้ยืมจ านวน 645 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 16) 
- เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุท่ีมีสภาพคลอ่งสงู money market fund 173 ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 4)  

หนีส้นิรวม จ านวน 1,421 ล้านบาท หนีส้นิหลกัคือ หุ้นกู้ ระยะยาวจ านวน 1,270 ล้านบาท 
สว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 2,675 ล้านบาท 

8. เป้าหมายธุรกิจปี 2563 

(1) บริษัทไมป่ระสงค์ทีจ่ะระดมทนุจากภายนอกเพิม่เตมิ 
(2) บริษัทมุ่งเน้นการจดัการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน  โดยการจัดตัง้กองทรัสต์ และ การน าหุ้น 

NEO เข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(3) เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์และการขายหุ้นบริษัท NEO จะใช้เพื่อการช าระคืนหุ้นกู้

ระยะยาวตามเวลาที่ครบก าหนด (หากก าหนดการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เลื่อนออกไป บริษัท
ยงัคงมีวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แหง่ รวม 180 ล้านบาท) 

(4) สถาณการณ์ COVID-19 สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมใน
งวดไตรมาสที่ 1 แตไ่มส่ง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัท 

9. ข้อมูลตราสารหนี ้(หุ้นกู้ระยะยาว) 

(1) ในปี 2563 บริษัทจะมีหุ้นกู้ ระยะยาวครบก าหนดในเดือนพฤศจิกายน จ านวน 130 ล้านบาท ซึ่งบริษัท
มีความพร้อมในการช าระคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว 

(2) บริษัทมุง่เน้นท่ีจะลดภาระหนีส้นิของบริษัทลงตามเวลาที่ครบก าหนด 

10. ความคืบหน้าการเป็นสมาชิกองค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน 

(1) ส าหรับการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต หรือ CAC บริษัท
ได้รับการรับใบรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าว ตัง้แต่วันที่  25 พฤษภาคม 2560 – วันที่  25 
พฤษภาคม 2563 

(2) ที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม ่าเสมอเพื่อความโปร่งใส  และ
เป็นไปตามแนวปฏิบตัิการก ากบักิจการท่ีดี   

(3) ปัจจุบนับริษัทยื่นขอต่ออายใุบรับรองดงักลา่วแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม ่

คณุธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล 
ผู้ รับมอบฉนัทะ  

: 
 

สิน้ปี 2562 บริษัทมีเงินสดจ านวน 16 ล้านบาท ในขณะที่ปลายปี 2563 
จะต้องจ่ายคืนเงินกู้ ที่ครบก าหนด 130 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
ผลกระทบต่อสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้รายได้ของบริษัท
ลดลง ดงันัน้ บริษัทจะมีปัญหาด้านสภาพคลอ่งหรือไม่ 
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คณุวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ 

: ขอเรียนชีแ้จงว่า ผลกระทบหลกั ๆ คือ สภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุท่ีอ่อนไหว 
ท าให้การแปลงสินทรัพย์เป็นทนุอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น บริษัทอยู่
ระหว่างการน า NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการจัดตัง้
กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
(กอง REIT) โดยจ าหน่ายสินทรัพย์โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เพื่อน าเงิน
มาช าระหุ้ นกู้ ที่ครบก าหนด ทัง้นี ้กอง REIT จะให้ผลตอบแทนประมาณ  
ร้อยละ 8-9 
อย่างไรก็ดี บริษัทมีวงเงินกู้  (short term) จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ซึ่ง
เพียงพอตอ่การช าระหนี ้

ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ : 1. กอง REIT จะจัดตัง้ได้ไตรมาสไหน และกอง REIT จะท าให้บริษัทมี
รายได้เพิ่มขึน้หรือไม่ เมื่อเทียบกับตอนที่ทรัพย์สินยังอยู่ที่บริษัท 
นอกจากนี ้การแก้ไขผลขาดทนุของบริษัทจะด าเนินการอยา่งไร  

2. สดัสว่นคา่เช่าคลงัสินค้าคิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้บริษัท เมื่อเทียบ
กบัการขายทรัพย์สนิดงักลา่วเข้ากอง REIT จะเป็นอยา่งไร 

คณุวราห์  สจุริตกลุ 
กรรมการ 

: ขอเรียนชีแ้จงวา่ ปีที่ผา่นมาเกิดจากรายได้ธุรกิจหลกัทรัพย์ลดลง เนื่องจาก 
FSL มีเหตุการณ์ที่ Deal ใหญ่ จ านวน 2 Deal เลื่อนออกไป ประกอบกับ
รายได้ด้าน Brokerage (FSS) ซึง่เป็นรายได้หลกัทางด้านซือ้ขายหุ้นลดลง 
เนื่องจากตลาดอยู่ในสภาวะซบเซา ในขณะที่โปรแกรมซือ้ขายหุ้นออนไลน์ 
(โปรแกรม Finansia Hero) ยงัมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้พฒันา
ระบบจากประเทศเกาหลี อย่างไรก็ดี โปรแกรม Finansia Hero มีผู้ เปิด
บัญชีเพิ่มขึน้ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 และเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ดี  ซึ่ง
จ านวนผู้ใช้นา่จะเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

คณุวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ 

: ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ 
1. กอง REIT ยื่นขอจดัตัง้กบัส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อปลายเดือนมกราคม 

2563 คาดว่าจะได้รับการอนุมัติไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2563 และ
หลงัจากนัน้จะมีระยะเวลาในการเสนอขาย 6 เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับ
การอนุมตัิ จึงคาดการณ์ว่าจะท าการขายได้ประมาณปลายปี 2563 
เมื่อสภาวะตลาดดีขึน้ ส าหรับการขายข้างต้นจะท าให้บริษัทรับรู้ก าไร
ประมาณ 200 ล้านบาท 

2. การขายทรัพย์สนิข้างต้นจะท าให้บริษัทมีรายได้ และลดคา่ใช้จ่ายของ
คลงัสินค้าด้วยเช่นกัน โดยเงินที่ได้รับจะน าไปช าระหนี ้(หุ้ นกู้ ) และ
จ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
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3. ผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าคลังสินค้าอันเนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาด COVID-19 ปัจจุบนั มีผู้ เช่าขอลดค่าเช่าอยู่บ้าง ซึ่งพิจารณาว่า
เป็นลกูค้าชัน้ดี เช่าคลงัสินค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการพิจารณาลดค่าเช่าให้ประมาณร้อยละ 30 ส าหรับราย
อื่น ๆ มีการเจรจาเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถาม กรรมการผู้ จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

มติ ที่ประชมุ รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

กรรมการผู้ จัดการได้สรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปี
ย้อนหลงั ดงันี ้

(ล้านบาท) 2562 2561 2560 
รายได้รวม 305.4 521.8 482.5 
EBITDA 44.2 206.8 132.3 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (82.6) 64.1 132.3 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (0.24) 0.25 0.54 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมเฉลีย่ (%) (2.0%) 1.6% 3.6% 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ (%) (3.0%) 2.5% 5.9% 

สรุปข้อมลูฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัสิน้งวดย้อนหลงั 3 ปี ดงันี ้

(ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
สนิทรัพย์รวม 4,096.7 4,359.8 3,592.1 
หนีส้นิรวม 1,421.3 1,537.3 1,312.4 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,675.4 2,822.5 2,279.7 
จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ย (หุ้น) 345,855,440 345,855,440 247,039,600 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 7.7 8.2 9.2 

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 มีดงันี ้
1. มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้หมดจ านวน 4 ครัง้ 
2. ในสว่นท่ีเก่ียวกบังบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน ดงันี ้

- งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัท 
- งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ 
- การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
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3. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวม
จ านวน 4 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ และการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาในทกุประเด็นแล้ว 

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อที่ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบญัชีให้ความเห็น
ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุด     
วนัเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
(Annual Report) และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม ่ 

ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ : ราคาหุ้ น MK ที่บริษัทได้มาในคราวก่อนนัน้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 7 บาท แต่
ปัจจุบนัราคาตลาดอยูท่ี่ประมาณ 3 บาท ขอให้ช่วยชีแ้จงในรายละเอียดว่าเป็น
อยา่งไรบ้าง 

คณุวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ 

: ขอเรียนชีแ้จงวา่ บริษัทได้หุ้น MK มาในราคาหุ้นละ 6 บาท และเป็นการแลก
ทรัพย์สิน ซึ่งในขณะนัน้บริษัทรับรู้ก าไรประมาณ 100 ล้านบาท ในขณะที่ 
MK มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทก็จะต้องน าเงินปันผลที่ได้รับไปหกัออกจาก
มลูคา่ที่ลงทนุไป ฉะนัน้ต้นทนุจะลดลงไปเร่ือย ๆ  

นางสริิพรรณ ลวีานนัท์ 
หวัหน้าฝ่ายบญัชี 

: ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะท าการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรของ MK ด้วย 
และจะน าไปบวกกบัมลูคา่เงินลงทนุ 

คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ 
ผู้ ถือหุ้น 

: 1. การลงทนุใน Digital Token ในปีก่อน ๆ มีการรับรู้รายได้หรือไม่ 
2. มาตรฐานบัญชีเก่ียวกับการเช่า และ มาตรฐานด้านการเงิน TFRS9 มี

ผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม ่

คณุวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ 

: ขอเรียนชีแ้จงว่า Digital Token บริษัทมิได้มีการลงทนุด้านนีเ้พิ่มแล้ว โดยหาก
มีการลงทนุดงักลา่วจะให้ FSS เป็นผู้ดแูล 

นางสริิพรรณ ลวีานนัท์ 
หวัหน้าฝ่ายบญัชี 

: ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมว่า มาตรฐานบัญชีทัง้ 2 ฉบับ มิได้มีผลกระทบต่อ
บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มติ ที่ประชมุ รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 197,646,180 100.0000 
2.  ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสยีง 0 0.0000 
4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 197,646,180 100.0000 

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน 1,000 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล 

กรรมการผู้ จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจ าปี 2562 ที่ได้มีการ
พิจารณาในวาระก่อนหน้านี ้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่มีก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัสรรก าไรสทุธิจ านวน 
4.00 ล้านบาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.11 ของก าไรสทุธิประจ าปี  โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้จ านวน 49.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอให้           
ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 34.59 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 44.14 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดงันี ้

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 ปี 2561 
1.  ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 78.35 94.09 
2.  จ านวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น) 345,855,440 345,855,440 
3.  ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.23 0.37 
4.  จ่ายเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.10 0.15 
5.  รวมจ านวนเงินปันผลที่อนมุตัิจ่าย (ล้านบาท) 34.59 51.88 
6.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 44.14 55.14 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 14 พฤษภาคม 
2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 
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กรรมการผู้จดัการเรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติ อนมุตัิ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นใน

การจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ซึง่มิได้เปลีย่นแปลงมติแตอ่ยา่งใด 
2. ทัง้นี ้ในวนัดงักลา่วสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 มีผู้ติดเชือ้สะสมในประเทศไทยประมาณ 30 ราย 

และยงัมิได้แพร่กระจายไปยงัฝ่ังประเทศตะวนัตก  อย่างไรก็ดี จนถึงวนันีม้ีผู้ติดเชือ้สะสมประมาณ 3,000 ราย
และกระจายไปทัว่โลก ท าให้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่าทัว่โลก และยงัไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไร ดงันัน้ จึงเห็นควรให้สงวนเงินสดดงักลา่วไว้เป็นทุนหมุนเวียน 
เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทในวนัข้างหน้า และหากบริษัทมีรายได้จากการขายคลงัสินค้าจึงเห็นควรให้
จ่ายปันผลในตอนนัน้ 

ประธานกรรมการเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติไปแล้ว โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล แต่ต่อมา
ได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารว่าสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงและตกต ่าลงมาก มีแนวโน้มว่าบริษัทจะมีความ
เสี่ยงมากขึน้ ในขณะที่ตลาดตราสารหนีม้ีความผนัผวนมากเช่นกัน อาจไม่สามารถขายตราสารหนีไ้ด้ในสภาวะ
เช่นนี ้ดงันัน้ เพื่อความรอบคอบและการบริหารอย่างมืออาชีพ ยึดต่อหลกั Prudential ความมัน่คงในการจดัการ 
ดงันัน้ ก าไรท่ีเสนอให้จ่ายปันผลนัน้ น่าจะสงวนไว้กบับริษัทก่อนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในวนัข้างหน้า 
จึงเสนอความเห็นแก่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิที่จะรับหรือไมรั่บข้อเสนอของฝ่ายบริหารก็ได้  

สถานการณ์โรคระบาดครัง้นีถื้อว่ารุนแรงมาก โดยพิจารณาวา่รายได้ร้อยละ 70 ของประเทศมาจากการสง่ออก 
และรัฐบาลยงัคงปิดประเทศต่อไปอีก 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563) ท าให้การค้าขายส่งออกไม่ได้ คนไม่มี
งานท า ไมม่ีรายได้ บริษัทจะต้องพิจารณาว่าจะท าอยา่งไรจึงจะรักษาบริษัทให้รอดพ้นจากสถานการณ์ดงักลา่ว
ไปได้ นอกจากนีส้ถานการณ์ในตา่งประเทศก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุ
การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้ยาก 

กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม ่ 

ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ : 1. ปีที่ผ่าน ๆ มาบริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท สว่นในปีนีจ้่ายเพียง 
0.10 บาท ซึ่งไม่มากนกั หากที่ประชุมมีมติไม่จ่ายอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของบริษัท เนื่องจากมีการประกาศจ่ายไปแล้ว  

2. เสนออีกแนวทางหนึ่งคือเก็บเงินไว้ก่อน และเลื่อนการจ่ายเงินปันผล
แทนที่จะมีมติไมจ่่ายเงินปันผล 

คณุวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ 

: ขอเรียนชีแ้จงวา่ 
1. เข้าใจผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน โดยหากมี

รายได้เข้ามาจากการขายสินทรัพย์ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้ 

2. ไม่สามารถเลื่อนการจ่ายเงินปันผลได้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 
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นายวราห์  สจุริตกลุ 
กรรมการ 

: ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ 
1. ผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ประมาณการว่า 

GDP ของประเทศจะติดลบร้อยละ 6 และประเทศสหรัฐอเมริกาจะติดลบ
ร้อยละ 10 และไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร จากอดีตการท าวคัซีนครัง้ที่ผา่นมาใช้
เวลาประมาณ 4 ปีจึงจะส าเร็จ   

2. นบัแต่วนัที่คณะกรรมการบริษัท อนมุตัิให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผล เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการยงัมิได้เสนอ
เปลี่ยนแปลงวาระแต่อย่างใด เพียงแต่ชีแ้จงให้ที่ประชุมรับทราบถึง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนมาก และมีความเสี่ยงสูงต่อ
สภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก ดงันัน้ การลงมติยงัคงเป็นสทิธิของผู้ ถือหุ้นวา่จะ
อนมุตัิให้จ่ายปันผลหรือไม่ 

กรรมการชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จ านวน 4.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 5.11 ของก าไรสทุธิประจ าปี เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ซึง่บริษัทได้ด าเนินการแล้วนัน้ ยงัคงต้องจดัสรรเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทและพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

จากนัน้กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม ่
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

มติ ที ่ประชุม ไม่อนุมัติ  การจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เนื่องจากสภาวะวิกฤตจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่สง่ผลกระทบตอ่สภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก ซึง่บริษัทไมแ่นใ่จวา่ปัญหานีจ้ะด าเนินไปอีก
ยาวนานเพียงใด ผู้ ถือหุ้นจึงเห็นควรสงวนสภาพคล่องไว้ให้แก่บริษัทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึน้ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 64,063,574 32.4132 
2.  ไมเ่ห็นด้วย 133,382,706 67.4856 
3.  งดออกเสยีง 200,000 0.1012 
4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 197,646,280 100.0000 

หมายเหต ุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน 100 หุ้น 
ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้รับทราบแล้ววา่ การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จ านวน 4.00 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัรา

ร้อยละ 5.11 ของก าไรสทุธิประจ าปี เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ซึง่บริษัทได้ด าเนินการแล้วนัน้ ยงัคงต้องจดัสรรเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทและพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  หนา้ 14  
   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

กรรมการผู้จดัการชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของบริษัทได้
ก าหนดไว้ว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  โดยในปี 2562 มี
กรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเสนอ
รายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต ่14 พฤศจิกายน 2562 
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท       
ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) ได้พิจารณา
กลัน่กรองคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ ท่ีพิจารณาตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้ววา่บคุคล
ที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง                
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้ารับต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงประวตัิกรรมการทัง้ 3 ทา่นเพิ่มเติม ดงันี ้
1. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ด ารงต าแหนง่กรรมการมาแล้ว 17 ปี 7 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 41.66 ของ

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง / ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  /     
ปี 2562 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการครบทกุครัง้ 

2. นายวราห์ สจุริตกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี 7 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการด ารง
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ       
4 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

ล าดบั ช่ือกรรมการ ต าแหนง่ ระยะเวลาการด ารง
ต าแหนง่กรรมการ 

1 นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ -  กรรมการผู้จดัการ 
-  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
-  กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และ ก ากบัดแูลกิจการ 

17 ปี   7 เดือน 

2 นายวราห์ สจุริตกลุ -  กรรมการบริหาร 
-  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
-  เลขานกุารบริษัท 

17 ปี   7 เดือน 

3 นายชาญมน ูสมุาวงศ์ -  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

   1 ปี 11 เดือน 
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3. นายชาญมนู สมุาวงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการ
ด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  / ปี 2562 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการครบทกุครัง้ 

จากนัน้ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่น
ใดซกัถาม จึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกกรรมการแตล่ะทา่น โดยการลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบคุคล 

มติ ที่ประชุม เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

(1) นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์  กรรมการผู้จดัการ   (ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 196,525,980 99.4332 
2.  ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสยีง 1,120,300 0.5668 
4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 197,646,280 100.0000 

(2) นายวราห์ สจุริตกลุ  กรรมการบริหาร   (ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 196,525,980 99.4332 
2.  ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสยีง 1,120,300 0.5668 
4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 197,646,280 100.0000 

(3) นายชาญมน ูสมุาวงศ์  กรรมการอิสระ  (ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 196,525,980 99.4332 
2.  ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสยีง 1,120,300 0.5668 
4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 197,646,280 100.0000 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ จากข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 
ซึ่งจัดท าโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดงันี ้

 
รายละเอียด 

คา่ตอบแทนเฉลีย่ตอ่คนตอ่ปี
ของหมวดอตุสาหกรรมเงินทนุ
และหลกัทรัพย์ ปี 2559 

คา่ตอบแทนเฉลีย่ตอ่คน
ตอ่ปีของบริษัท  
ปี 2562* 

1.  ประธานกรรมการ 1.01  ล้านบาท 1.15  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.  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 0.08  ล้านบาท 0.05  ล้านบาท 

หมายเหต:ุ *ค านวณคา่ตอบแทนรายปีบวกด้วยคา่เบีย้ประชมุตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้
กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้
พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย เพื่อเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ส าหรับคา่ตอบแทนปี 2563 เทา่กบั ปี 2562 และไมม่ีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดงันี ้

รายละเอียด คา่เบีย้ประชมุ/ครัง้ 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 ก าหนดคา่ตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ 

25,000 บาท - 

6. กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ 

20,000 บาท - 

 หมายเหต:ุ กรรมการบริหารทกุทา่นขอสละสทิธิไมรั่บคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปีดงักลา่วข้างต้น 

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม ่
และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ตามรายละเอียดข้างต้น 
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มติ ที่ประชมุ อนมุตัิ คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 196,726,280 99.5345 
2.  ไมเ่ห็นด้วย 400,000 0.2024 
3.  งดออกเสยีง 520,000 0.2631 
4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 197,646,280 100.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

กรรมการผู้ จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุม           
ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2563 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มี
ช่ือเสยีง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานที่น่าพอใจในช่วงที่ผา่นมา โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1,585,000 บาทต่อปี และไม่มี
คา่บริการอื่นใด  

รายช่ือผู้สอบบญัชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั มีดงันี ้
1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035   หรือ 

2. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356   หรือ 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301   หรือ  
4. นางวิลาสนิี กฤษณามระ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7098 

คา่ตอบแทนประจ าปี 2563 มีดงันี ้

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
ปี 2563 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

1,585,000 บาท  1,535,000 บาท เพิ่มขึน้ 50,000 บาท หรือ 3.3% 

ทัง้นี ้บริษัท บริษัทยอ่ย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทยอ่ย และ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสยีใด ๆ กบัผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม ่ 

 คณุธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล 
 ผู้ รับมอบฉนัทะ  

 

: ไมเ่ห็นด้วยกบัคา่สอบบญัชีที่ปรับเพิ่มขึน้ในสภาวะเช่นนี ้ 
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คณุอคัรรัตน์ ณ ระนอง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

: ขอเรียนชีแ้จงว่า คณะกรรมการได้มีการประชุมกันตัง้แต่วันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค 
COVID-19 ยงัไมส่ง่ผลกระทบรุนแรงทัว่โลก จากการพิจารณา ณ ช่วงเวลา
ดงักลา่ว การเพิ่มคา่สอบบญัชีตามอตัราเงินเฟอ้ ถือวา่เหมาะสม อย่างไรก็ดี 
ส าหรับปีหน้าจะได้เจรจากนัอีกครัง้  

คณุนิศากร ทรงมณี 
ผู้สอบบญัชี 

: ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ ท าให้บริษัท
ต้องใช้จ านวนชั่วโมงในการท างานมากขึน้ ซึ่งต้องจ่ายค่าแรงงานแก่
พนกังานมากขึน้ จึงเห็นสมควรวา่ราคาดงักลา่วเหมาะสมแล้ว 

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ และ
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้ จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563 

มติ ที่ประชุม แต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 196,726,180 99.5345 
2.  ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0001 
3.  งดออกเสยีง 920,000 0.4655 
4.  บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 197,646,280 100.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

กรรมการผู้จดัการได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ มีเร่ืองอื่น ๆ ที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพิจารณาหรือไม ่ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่น
เสนอวาระเพื่อพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  

อยา่งไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระท่ีผา่นมา ดงันี ้

คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ 
ผู้ ถือหุ้น 

: บริษัทมีนโยบายที่จะใช้เงินทนุจากกองทนุพยงุหุ้นกู้ เอกชน BSF (Corporate 
Bond Stabilization Fund) ของธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือไม ่

คณุวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ 

: ขอเรียนชีแ้จงวา่ บริษัทมีกระแสเงินสด และเครดิตไลน์จากธนาคารเพียงพอ จึง
ยงัไมม่ีนโยบายใช้เงินจากกองทนุดงักลา่ว 
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ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ : ขอทราบแผนระยะสัน้  ระยะกลาง และระยะยาวของบริษัท ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 

คณุวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ 

: ขอเรียนชีแ้จงวา่  
1. ส าหรับระยะสัน้ บริษัทไมม่ีนโยบายที่จะลงทนุเพิ่ม  
2. ส าหรับระยะยาว บริษัทมีกระแสเงินสดเดือนละประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อ

รองรับการช าระหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดปีหน้า  

คณุวราห์  สจุริตกลุ 
กรรมการ 

: ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ด้านบคุลากรไมม่ีแผนที่จะลดจ านวนคน อนัเนื่องจาก
การแพร่ระบาดโรค COVID-19 

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กลา่วขอบคุณ    
ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ละสนใจซกัถามเร่ืองตา่ง ๆ และได้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 17.48 น. 
 

 

 ลงลายมือช่ือ…………………………………………………ประธานท่ีประชมุ 
 (ดร. วีรพงษ์ รามางกรู) 
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สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)  
เร่ืองการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FNS”) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 
ขึน้เมื่อวันที่  25 กันยายน 2563  ณ เลขที่  48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (“MK”) ที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายอื่นทัง้หมด 
รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,766,991,949 บาท 
โดยการค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เ ร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้การท า
รายการดงักลา่ว จะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จครบถ้วน ซึง่ได้แก่ การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
ให้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK  

ทัง้นี ้คาดวา่การเข้าท ารายการในข้างต้น จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในหลายประการ ได้แก่  

1) เป็นการเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในบริษัทฯ ที่มีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโตตอ่ไปในอนาคต 
ซึง่บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากก าไรจากสว่นต่างราคาหลกัทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล 

2) ท าให้มีอ านาจบริหารจดัการกิจการของ MK ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิ
ออกเสียงใน MK เพิ่มขึน้ ภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้โดยหากบริษัทฯ ได้รับสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้จนถึง
ระดบัท่ีมีนยัส าคญั เช่น ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 75  ก็จะมีผลตอ่การออกเสยีงของบริษัทฯ เพื่อผา่นวาระ
ต่างๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีจ้ากการที่บริษัทฯ สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการของ MK ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีอาจเพิ่มขึน้ภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการ
การบริหารของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มขึน้อย่างเพียงพอที่จะสามารถแตง่ตัง้
กรรมการเพิ่มได้ดงัที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพิ่มเติม 
รวมทัง้จะด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

3) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับสดัส่วนการถือหุ้นใน MK มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จากการเข้า
ลงทนุในครัง้นี ้MK จะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่จะท าให้  
- บริษัทฯ ต้องจัดท างบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) โดยรวมผลการด าเนินธุรกิจของ 

MK เข้ามา ท าให้งบการเงินรวมดังกล่าวสะท้อนถึงผลการด าเนินธุรกิจของ MK ทัง้ในกรณีที่มีก าไรหรือ
ขาดทนุ ซึง่ถือเป็นการกระจายความเสีย่งในด้านแหลง่ที่มาของรายได้ และท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ 
มีเสถียรภาพมากขึน้ 

- คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถน าความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการลงทนุ ที่ปรึกษาและการจดัการ และด้าน
หลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ มีอยู่เดิม มาผนวกกับความเช่ียวชาญด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของ MK เพื่อ
ช่วยส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจแก่กัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถพฒันาธุร กิจให้เติบโตต่อไปใน
อนาคต 
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- เป็นการขยายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึน้ จากเดิมที่บริษัทฯ มีการ
ด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ได้แก่การให้เช่าคลงัสินค้าและโรงงาน ไปสู่การด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย รวมทัง้ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ าได้แก่ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจสนามกอล์ฟ 
ธุรกิจบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจบริการทางการแพทย์และสง่เสริมสขุภาพ (Wellness and Medical 
Retreat)  

อยา่งไรก็ดี การเข้าท ารายการในครัง้นี ้ท าให้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บริษัทฯ จะมีภาระการเงินที่เพิ่มขึน้จากการเข้าท ารายการ เนื่องจากในการเข้าซือ้หุ้ นสามญัของ MK ในครัง้นี ้
ด าเนินการโดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งหากมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ทัง้หมดจะต้องใช้เงินทนุจ านวนไม่เกิน 
2,766.99 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้แหลง่เงินทนุจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และ/หรือ วงเงิน
สนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน  

จากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ านวน 1,322.88  
ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,750.33 ล้านบาท จึงท าให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ เทา่กบั 0.48 เทา่ 
ซึง่จดัวา่อยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูนกั ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้แหลง่เงินทนุส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นีจ้ากวงเงินสนิเช่ือ
จากสถาบนัการเงินทัง้หมด จะท าให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ จะมีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้
จ านวน 4,089.87 ล้านบาทสง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 1.49 เท่า ซึ่งในกรณีที่มีผู้ตอบ
รับค าเสนอซือ้น้อยกว่าจ านวนหุ้นที่บริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้
เป็นไม่เกิน 1.49 เท่า อีกทัง้หากบริษัทฯ ใช้แหลง่เงินทนุในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นีจ้ากกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานบางสว่น ก็จะช่วยลดภาระทางการเงินท่ีจะเกิดขึน้จากการท ารายการในครัง้นีไ้ด้อีกด้วย 

2) การเข้าลงทนุใน MK ในครัง้นี ้เป็นการเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจที่ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และ
บริษัทฯ อาจจะไม่มีความเช่ียวชาญเพียงพอในการบริหารธุรกิจนัน้ ทัง้นี ้ในปัจจุบนั ธุรกิจหลกัของ MK คือธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะท่ี ธุรกิจหลกัในปัจจบุนัของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นธุรกิจการ
ให้บริการด้านวาณิชธนกิจและด้านการจัดการ ทรัพย์สินเพื่อความมัง่คัง่ ดงันัน้บริษัทฯ จึงยงัอาจจะไม่มีความ
เช่ียวชาญเพียงพอในการบริหารธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย อย่างไรก็ดี ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ 
MK ในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการใน MK จ านวน 2 ท่านจากคณะกรรมการ
ทัง้หมด 9 ท่าน โดยเร่ิมเป็นกรรมการและบริหารงานใน MK มาตัง้แต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั นบัเป็นระยะเวลา
ประมาณ 5 ปี ตวัแทนดงักล่าวจึงมีความรู้และความเข้าใจถึงธุรกิจของ MK พอสมควร ที่จะสามารถบริหารงาน
ธุรกิจของ MK ตอ่ไปได้ นอกจากนี ้ในช่วงเวลาที่ผา่นมา ธุรกิจของ MK ก็สามารถด าเนินการมาได้อยา่งตอ่เนื่อง ไม่
หยดุชะงกั จึงคาดวา่ความเสีย่งจากการที่บริษัทฯ อาจจะไม่มีความเช่ียวชาญเพียงพอในการบริหารธุรกิจนัน้ มีไม่
มากนกั 
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ทัง้นี ้ส าหรับรายละเอียดของการเข้าท ารายการ มีดงันี ้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จครบถ้วน ได้แก่ การได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK โดยบริษัทฯ คาดว่าเง่ือนไขบงัคบัจะก่อนส าเร็จครบถ้วน
และสามารถเข้าท ารายการได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสมัพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ซือ้: บริษัทฯ 

ผู้ขาย:  ผู้ ถือหุ้นสามญัของ MK รายอื่นทีไ่มใ่ช่บริษัทฯ ทีต่อบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์: จากการตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นของ MK ตามรายช่ือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือ
หุ้นลา่สดุ เมื่อ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึง่แสดงรายช่ือผู้ ถือหุ้นจ านวน 22 รายนัน้ 
มีนิติบุคคลจ านวน 3 ราย ที่ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบได้ 
ส าหรับรายช่ือที่เหลือนัน้ จากการตรวจสอบเบือ้งต้นไม่พบว่ามีความเก่ียวข้อง
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ   

1.3 ลักษณะโดยทั่ วไปของรายการ รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา  ประเภท และขนาดของ
รายการ 

1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเ ข้าซื อ้หุ้ นสามัญของ MK ที่ ถือโดยผู้ ถือหุ้ นรายอื่นทัง้หมด รวมทัง้สิน้ไม่เ กิน 
892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,766,991,949 
บาท โดยการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี 
ทจ. 12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง า กิจการ 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยการท ารายการดงักลา่ว จะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จ
ครบถ้วน ซึง่ได้แก่ การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK 

ทัง้นี ้ปัจจุบนั MK มีหลกัทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) หุ้นสามญั 2) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน ของ MK และบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ซึ่งมีราคาใช้สิทธิเท่ากบั 4.00 บาท ต่อหุ้น สงูกว่าราคาเสนอซือ้ต่อหุ้นใน
ครัง้นี ้ซึง่มีราคาไมเ่กิน 3.10 บาทตอ่หุ้น อยา่งไรก็ดี ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ อาจมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เพื่อซือ้หุ้ นสามัญเป็นจ านวนไม่เกิน 
6,500,000 หุ้น และ 3) หุ้นกู้ชนิดไมม่ีหลกัประกนั โดยบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน MK เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
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205,127,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.80 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ MK 
ซึง่เทา่กบั 1,091,205,066 หุ้น  

ดงันัน้ หลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าซือ้ในครัง้นี ้จึงได้แก่ หุ้นสามญัของ MK จ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 
892,578,048 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย สว่นต่างของจ านวนหุ้นสามญัของ MK ที่ช าระแล้วทัง้หมด กบั
จ านวนหุ้นสามญัของ MK ที่ถือโดยบริษัทฯ ก่อนการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK ในครัง้นี ้ท่ีจ านวน 
886,078,048 หุ้น รวมกบัหุ้นสามญัของ MK ที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิอีก
จ านวน 6,500,000 หุ้ น ดังนัน้ หากผู้ ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ พิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมด บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน MK คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทนุช าระแล้วของ MK 
และร้อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ MK โดย MK จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงการแก้ไขสดัสว่นการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยให้เป็นไปเกณฑ์ตอ่ไป 

1.3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ทัง้หมด บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน MK คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ

ทนุช าระแล้วของ MK และ MK จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบั MK 

สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : MK ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ประกอบด้วย  
1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
2) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ 

ทนุจดทะเบียน  
ณ 25 กนัยายน 2563 

: 1,117,211,195 บาท 

ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว  
ณ 25 กนัยายน 2563 

: 1,091,205,066 บาท 
 
 

คณะกรรมการ : รายช่ือคณะกรรมการของ MK ณ 25 กนัยายน 2563 มีดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นาย สเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 
นาย วรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

น.ส. ดษุฎี ตนัเจริญ กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
นาง สธิุดา สริุโยดร กรรมการ 

น.ส. รัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการ 

นาย อฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นาย ชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

นาง มาลยั รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

นาย ธีรพนัธุ์ จิตตาลาน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ FNS  

ที่เป็นกรรมการของ MK 
สัดส่วนการถอืหุ้นใน MK 
ณ 25 กนัยายน 2563 

นาย วรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ไมม่ี 
น.ส. รัชนี มหตัเดชกลุ ไมม่ี 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 อันดับแรกของ MK  

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของ MK ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ เมื่อ 31 มีนาคม 2563 

ล าดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1.  บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) 205,127,018 18.80 
2.  นาย ประทีป ตัง้มติธรรม 133,359,982 12.22 
3.  บริษัท ซีพีดี แอสเซท จ ากดั 60,492,171 5.54 
4.  บริษัท ซีพีดี โฮลดิง้ จ ากดั 60,000,000 5.50 
5.  EMINENT EXPERT LIMITED 54,362,000 4.98 
6.  WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78 
7.  บริษัท ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 43,876,920 4.02 
8.  นายแพทย์ เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ 30,764,140 2.82 
9.  บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 26,829,270 2.46 
10.  น.ส. ปิยะศรี ตนัติวตันะ 24,548,970 2.25 

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์ 
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1.3.3 ประเภท และขนาดของรายการ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงันี ้

เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ = มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของ MK ตาม
สดัสว่นท่ีได้มา1/ มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม2 

 = 81.20%3 x 6,652.49 ล้านบาท/ 2,586.77 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 208.83 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน = ก าไรสุทธิของ MK 12 เดือนล่าสุด ตามสัดส่วนที่ได้มา1/ 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 12 เดือนลา่สดุ 2 

  ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ 12 
เดือนลา่สดุมีคา่ติดลบ 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ2 

 = 2,766.99 ล้านบาท/  4,343.29 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 63.71 

4. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ที่บริษัทฯออกให้ = ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

หมายเหต:ุ 
1. อา้งอิงจากงบการเงินรวมของ MK ส้ินสดุ วนัที ่30 มิถนุายน 2563 

2. อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสดุ วนัที ่30 มิถนุายน 2563 

3.  ค านวณจากสดัส่วนการถือหุ้นส่วนทีถื่ออยู่โดยผู้ถือหุ้นรายอืน่ทัง้หมด  

จากการค านวณข้างต้น การเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีขนาดของรายการสงูสดุเทา่กบั ร้อยละ 208.83 
ของมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึง่เมื่อ
นบัรวมรายการได้มาจ าหน่ายไปในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรวมของรายการสงูสดุจะ
ยงัคงเท่ากบัร้อยละ 208.83 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ และจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ 
รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจด
ทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศ
รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท า
รายการ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศเร่ืองได้มาหรือจ าหนา่ยไปฯ 
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1.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการช าระเงนิ 

1.4.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ไมเ่กิน 2,766,991,949 บาท 

1.4.2 เงื่อนไขในการช าระเงนิ 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะท าการช าระราคาให้แก่ผู้ตอบรับค าเสนอ

ซือ้โดยก าหนดเวลาและรายละเอียดที่เก่ียวข้องจะระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ตอ่ไป 

1.5 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

หุ้นสามญัของ MK จ านวนไมเ่กิน 892,578,048 หุ้น มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,766,991,949 บาท 

1.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของ MK จ านวนไมเ่กิน 892,578,048 หุ้น ในราคาหุ้นละไมเ่กิน 3.10 บาท คิด

เป็นมลูค่าสิ่งตอบแทนรวมทัง้สิน้ เท่ากบั 2,766,991,949 บาท โดยราคาเสนอซือ้สงูกวา่ราคาตลาดร้อยละ 

7.04 ทัง้นี ้ราคาตลาด ได้แก่ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของ MK ย้อนหลงั 15 วนัท าการ ก่อน

วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 (“ราคาถวัเฉลีย่ฯ”) ซึง่เทา่กบัหุ้นละ 2.90 บาท โดยในสว่นของการก าหนดราคาหุ้น

ที่สงูกวา่ราคาตลาดนัน้ เพื่อจงูใจให้ผู้ ถือหุ้นของ MK พิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้ของบริษัทฯ 

1.7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ 

1) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากก าไรจากสว่นตา่งราคาหลกัทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล ใน
อตัราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MK เป็นบริษัทที่มีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ และมี
โอกาสที่จะเติบโตตอ่ไปในอนาคต 

2) เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านการลงทุนใน MK ซึ่งประกอบ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ประเภทที่อยู่อาศยัและประเภทคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า รวมถึงธุรกิจ
การให้บริการด้านสขุภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center) ซึง่ MK ได้เร่ิมเข้าไป
ลงทุนในปี 2562 โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจบริการด้านสขุภาพเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพ ซึ่งได้รับ
ปัจจยับวกจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มการดแูลป้องกนัสขุภาพเพิ่มขึน้ 
โครงสร้างประชากรที่มีสดัสว่นผู้สงูอายมุากขึน้ และโอกาสของธุรกิจทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ (Medical 
Tourism) ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คาดว่าจะ
สง่ผลให้ธุรกิจบริการด้านสขุภาพเป็นท่ีต้องการมากขึน้  

3) การมีอ านาจบริหารจัดการกิจการของ  MK ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากปัจจัย
ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงอย่างมีนยัส าคญัใน MK ตวัอย่างเช่น หากบริษัทฯ สามารถซือ้หุ้น

สามัญของ MK เพิ่มเติมจนมีสัดส่วนการถือหุ้ นมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียง
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ทัง้หมดของ MK จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถออกเสียงคดัค้านในการพิจารณาอนมุตัิของที่

ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ  MK ในเร่ืองที่มีความส าคัญ ซึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

ก าหนดให้เร่ืองดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 

ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสยีง เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การควบ

กิจการ เป็นต้น  

3.2 โดยทัว่ไป บริษัทฯ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการของ MK ตามสดัส่วนการถือหุ้นที่อาจเพิ่มขึน้ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ  

MK ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้มี

ประสทิธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการการบริหารของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึน้  

1.8 แหล่งเงนิทุน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และ/หรือ วงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

1.9 เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

การท ารายการในครัง้นี ้มีเง่ือนไขบงัคบัก่อน ได้แก่ การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯให้เข้า
ซือ้หุ้นสามญัของ MK 

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้องกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2563 ได้พิจารณาประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK แล้ว มีความเห็นว่าการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK ที่ถือโดยผู้ ถือหุ้น
รายอื่นทัง้หมดในครัง้นี ้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดของ
ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.7 

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการตามข้อ 1.10 

-ไมม่ี- 
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2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ได้ระบไุว้ในสารสนเทศนี ้และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี ้
ถกูต้อง ครบถ้วน และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

3. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ  

-ไมม่ี- 

4. ยอดรวมของตราสารหนี ้เงินกู้ที่ มีก าหนดเวลา หนีส้ินประเภทอื่น และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ภายหน้า ณ 
30 มิถุนายน 2563 

4.1. ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกและจ าหน่ายแล้ว และยงัมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติไว้ และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่าย
ตามที่เห็นสมควร 

- ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีตราสารหนีท่ี้ออกและจ าหน่ายแล้ว 2 ประเภทได้แก่ ตัว๋
แลกเงินและหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ตัว๋แลกเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ยอดคงค้างของตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยบริษัทฯ ซึง่คิดดอกเบีย้ในอตัราอ้างอิง
กับอตัราตลาดเงิน (Money Market Rate) และจะครบก าหนดในวนัที่ 5 ตุลาคม 2563 มีดงันี ้

(หนว่ย : พนับาท) 
 ยอดคงค้าง 
ตัว๋แลกเงิน 90,000 
หกั สว่นลดจ่าย (844) 
ตั๋วแลกเงนิสุทธิ 89,156 
 

อย่างไรก็ดี ภายหลงั 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ มีการออกตัว๋แลกเงินเพิ่มเติม จึงท าให้ ณ 26 ตลุาคม 
2563 ยอดคงค้างของตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยบริษัทฯ เทา่กบั 230 ล้านบาท 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีวงเงินตราสารหนีป้ระเภท ตัว๋แลกเงิน ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอ านาจ
ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็นจ านวน 
300 ล้านบาท ดงันัน้ ณ 26 ตลุาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลอืของตัว๋แลกเงินท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย
ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติไว้ และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้
พิจารณาออกจ าหนา่ยตามที่เห็นสมควร เป็นจ านวน 70 ล้านบาท 
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หุ้นกู้ ระยะยาว 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ยอดคงค้างของหุ้นกู้ ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งคิดดอกเบีย้ในอตัราอ้างอิง
กบัอตัราตลาดเงิน (Money Market Rate) มีดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย : พนับาท) 

 ยอดคงค้าง 
หุ้นกู้ ระยะยาว  
ครบก าหนดปี 2563 130,000 
ครบก าหนดปี 2564 400,000 
ครบก าหนดปี 2565 340,000 
ครบก าหนดปี 2566 300,000 

 1,170,000 
หกั สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (330,000) 

 840,000 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีวงเงินตราสารหนีป้ระเภท หุ้นกู้  ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอ านาจให้แก่
คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็นจ านวน 1,500 
ล้านบาท ดงันัน้ ณ 26 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณา
ออกจ าหนา่ยตามที่เห็นสมควร เป็นจ านวน 330 ล้านบาท 

4.2. ยอดรวมของเงนิกู้ที่มีก าหนดเวลา 

- ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 60 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.37 ต่อปี มีหลกัประกนัเป็นห้องชุดส านกังานซึง่มีมูลค่าสทุธิตามบญัชี
จ านวน 65.28 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้วทัง้จ านวน เม่ือวนัท่ี 31 

กรกฏาคม 2563  

- นอกจากนี ้ในระหว่างงวดหกเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  บริษัทฯ มีรายการเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 721.8 ล้านบาท โดยมีการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ในระหวา่งงวด ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย : พนับาท) 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก 
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

ความสัมพนัธ์  ณ 1 ม.ค. 
2563 

 เพิ่มขึน้  ลดลง  ณ 30 มิ.ย.
2563 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั บริษัทยอ่ย  592,000  -  -  592,000 
บริษัท ฟินนัซา่ แคปปิตอล จ ากดั บริษัทยอ่ย  129,800  -  -  129,800 

   721,800  -  -  721,800 
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4.3. ยอดมูลค่าหนีส้ินประเภทอื่น  

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีมูลค่าหนีส้ินประเภทอื่น ดังนี ้

(หนว่ย : พนับาท) 

- เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 63,857  

- สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,179  

- ภาษีเงินได้ค้างจา่ย   15,648  

- หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 152,795  

- หนีส้นิตามสญัญาเชา่สว่นท่ีเกินจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,543  

- ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน   37,783  

4.4. หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ภายหน้า 

-ไมม่ี- 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 

5.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการทางการเงินประเภท
ต่างๆ แก่กลุ่มลกูค้าสถาบนั ลกูค้านิติบคุคล และลกูค้าบุคคลธรรมดา บริการดงักล่าวรวมถึงบริการธุรกิจวาณิช   
ธนกิจ  การจดัการทรัพย์สนิเพื่อความมัง่คั่ง  และธุรกิจการลงทนุ เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีธุรกิจการให้เช่า
คลงัสินค้าและโรงงาน และให้บริการงานสนบัสนนุแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือในด้านต่างๆ เช่น การจดัการ
องค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบคุคล การบญัชี และ
การธุรการ รวมทัง้ การวิจยัเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทนุที่ดีและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค  นอกจากนี ้ยงั
สามารถให้บริการธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) (“FSS”) 
และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ด าเนินการโดย MK  

แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษา 

กลุม่บริษัทฟินนัซ่าให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาองค์กร และที่ปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคลภายใต้
บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยได้แก่ บล.ฟินนัซ่า (“FSL”) โดยมีทีมงานวาณิชธนกิจที่มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในด้านการระดมเงินทนุ การปรับโครงสร้างทางการเงิน และการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ในปี 2562 FSL มีรายได้รวมลดลงอย่างมาก ส่งให้เกิดผลประกอบการขาดทุนสทุธิ ซึ่งเป็นผลจากความ
ลา่ช้าของงานที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (“IPO”) และงานควบ
รวมกิจการที่ไม่ประสบความส าเร็จ ส าหรับปี 2563 FSL ยงัคงมีงานตามสญัญาวา่จ้างที่ด าเนินการมาจากปีก่อน
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หน้าซึ่งคาดวา่จะด าเนินงานได้ส าเร็จในปี อนัประกอบด้วยธุรกรรม IPO ธุรกรรมการควบรวมกิจการ และงานการ
เป็นท่ีปรึกษาการปรับโครงสร้าง 

ธุรกิจให้เช่าคลงัสนิค้าและโรงงาน 

บริษัทฯ ได้เร่ิมเข้าลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลงัสินค้า/อาคารโรงงานในโครงการบางกอกฟรี
เทรดโซน ในเขตอ าเภอบางพล ีบริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 24  ตัง้แตใ่นช่วงปลายปี 2557 ระยะเวลาการ
เช่าช่วง 24-25 ปี โดยมีพืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้  89,024 ตารางเมตร  มลูคา่การลงทนุทัง้หมด 1,415.9 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงานแก่ผู้ประกอบการ และได้
วา่จ้างให้ บริษัท พรอสเพคดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“PD”) เป็นผู้บริหารสนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยในปี 2562 มีอตัราการ
เช่าพืน้ที่อยู่ที่ร้อยละ 93 (เทียบกับร้อยละ 93 ณ สิน้ปี 2561) โดยได้รับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยทัง้ปีที่ 177 บาท /      
ตารางเมตร / เดือน (179 บาทในปี 2561) 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งจดุประสงค์และเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัธุรกรรม
การจ าหน่ายสินทรัพย์อาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงานของบริษัทฯ ให้แก่กองทรัสต์ เพื่อการลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดสัเทรียล (“กองทรัสต์”) ซึ่งต่อมาได้ด าเนินการเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นผลส าเร็จ โดยเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัแรก เมื่อ  
20 สงิหาคม 2563 

ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

การให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะด าเนินการผ่าน FSS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ  FSS ด าเนิน
ธุรกิจหลกัทรัพย์โดยได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้บริการ
ทางด้านการเงินหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจซือ้ขาย     
ตราสารหนี ้ธุรกิจยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกิจซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และธุรกิจใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปี 2562 ฟินนัเซียมีรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ลดลง  
ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกบัปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์เฉลีย่ตอ่วนัท่ีจ านวน 53.2 ล้านบาท ซึง่
ลดลงร้อยละ 8 รายได้จากค่าธรรมเนียมฯ ท่ีต ่ากว่าผลประกอบการตลาดหลกัทรัพย์ นีส้ะท้อนการลดลงของ
ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยรวมของนกัลงทนุรายย่อย อย่างไรก็ดีในปี 2562 ฟินนัเซียมีสว่นแบ่งการตลาด 
คิดเป็นร้อยละ 6.15 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 4 ในปี 2561 โดยครองอนัดบัท่ี 2 ของการจดัอนัดบัการครองสว่นแบง่ตลาด 
ซึ่งปรับขึน้ 7 อนัดบัจากปีที่ผ่านมา โดยปัจจยัหลกัที่ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มสงูขึน้คือปริมาณการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ผ่านธุรกิจ DMA ที่เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั ซึ่งหลกัๆมาจากกองทนุเฮจฟันด์ต่างประเทศ  มีปริมาณการ
ซือ้ขายผา่นทางธุรกิจ DMA เพิ่มมากขึน้ในกลางปี 2562   

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะด าเนินการผ่าน  MK ซึ่ง เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดย MK เป็นบริษัท
อสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศยัเพื่อขาย ซึ่ง
รายได้หลกัมาจากธุรกิจนี ้โดยเน้นอสงัหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศยัเพื่อขาย และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้
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เช่าและบริการ รวมถึงโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน  ณ วนัที่  26 ตลุาคม 2563 บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่สดุ 
โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 18.8 

ในปี 2562 MK มีรายได้รวมลดลงซึ่งมีสาเหตมุาจากอปุสงค์ในด้านที่อยู่อาศยัลดลง อนัเป็นผลมาจากทัง้
ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ซบเซาและมาตรการควบคมุการปลอ่ยสินเช่ือที่อยู่อาศยัลา่สดุของธนาคารแห่งประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมการปล่อยสินเช่ือที่ออกมาใหม่นีเ้พื่อมุ่งเป้าไปใช้ควบคุมการเก็งก าไรในกลุ่ม
คอนโดมิเนียม ซึ่งส่งผลกระทบอยู่ในวงจ ากัดต่อการขายของ MK เนื่องจากธุรกิจหลกัของ MK มุ่งเน้นไปที่บ้าน
เดี่ยวราคาระดบักลางที่อยูร่อบนอกกรุงเทพฯ มากกวา่การขายคอนโดมิเนียม ในขณะที่ MK มีรายได้จากการให้เชา่
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าคลงัสินค้า/โรงงานที่โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน โดยรายได้จากการให้เช่าที่
โครงการนีม้ีจ านวนเพิ่มขึน้ และมีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟเพิ่มขึน้ 

5.2. ตารางสรุปงบการเงนิ และค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

5.2.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย: พนับาท 

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 ม.ิย.2563 
สินทรัพย์     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด           98,350            67,637         66,056        175,590  
เงินลงทนุชัว่คราว        207,559          404,666       172,868                  -    
สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน                  -                      -                   -            60,000  
รายได้คา่บริการค้างรับ:-     
- รายไดค่้าบริการคา้งรับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั  267               160              501              444  
- รายไดค่้าบริการคา้งรับกิจการอ่ืน 118,614         11,958           6,171        275,754  
รวมรายได้คา่บริการค้างรับ        118,881            12,118           6,672        276,198  

ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอ่ืน - สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี          20,827          575,351       644,500        646,500  
ลกูหนีอ่ื้น            7,819            10,288         29,325          41,874  
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                613                 786              730               748  
ดจิิทลัโทเคน                  -              32,450                 -                     -    
สทิธิการเช่า                  -                     -                     -       1,116,453  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน           45,220            32,608         32,251          37,207  

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน        499,269       1,135,904       952,402     2,354,570  

เงินฝากท่ีตดิภาระค า้ประกนั               620                 625              630                632  
เงินลงทนุระยะยาว - เงินลงทนุเผ่ือขาย          25,464            33,282         20,546  - 
สนิทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน                  -                      -                   -             55,658  
เงินลงทนุในบริษัทร่วม     1,289,494       1,684,306    1,658,748      1,647,295  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย                  -                      -                   -                     -    
เงินลงทนุระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                  73                   72                72                   -    
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - เงินลงทนุทัว่ไป          28,651            28,651         28,651                   -    
ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอ่ืน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี         238,617              1,375                 -                     -    
อาคารและอปุกรณ์          85,264          104,664       112,371         112,181  
สนิทรัพย์สทิธิการใช้                  -                      -                   -               3,581  
คา่ความนิยม        156,920          156,920       156,920         156,920  
สทิธิการเช่า     1,259,248       1,202,068    1,144,887                   -    
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน            5,404              4,938           3,631             3,514  
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 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 ม.ิย.2563 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี             1,031              1,479         11,581             3,126  
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน            2,081              5,505           6,307             5,811  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     3,092,867       3,223,885    3,144,344     1,988,718  
รวมสินทรัพย์     3,592,136       4,359,789    4,096,746     4,343,288  
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน                  -    20,000                 -             60,000  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า                  -                      -                   -             63,857  
หุ้นกู้ ระยะสัน้         100,000          100,000                 -                     -    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                  -                      -                   -                     -    
หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี                  -                   399           1,140             1,179  
ตัว๋แลกเงิน                  -                      -                   -             89,156  
หุ้นกู้ ระยะยาวสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี        240,000                    -         230,000         330,000  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย            9,745              9,222                 -             15,648  
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน        142,772          145,037         46,506         152,795  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน        492,517         274,658       277,646        712,635  

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี                  -                1,034           3,142             2,543  
หุ้นกู้ ระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี        730,000       1,170,000    1,040,000         840,000  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า          66,625            65,069         64,037                   -    
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน          23,314            26,542         36,486           37,783  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน        819,939       1,262,645    1,143,665        880,326  
รวมหนีส้ิน     1,312,456       1,537,303    1,421,311     1,592,961  
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น: ทนุจดทะเบียน     1,235,198       1,729,277    1,729,277      1,729,277  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว     1,235,198       1,729,277    1,729,277      1,729,277  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั        208,455          208,455       208,455         208,455  
ก าไรสะสม จดัสรรแล้ว: ทนุส ารองตามกฎหมาย          40,000            45,000         49,000           49,000  
ก าไรสะสม ยงัไมไ่ด้จดัสรร     1,112,045       1,133,218       991,033      1,065,704  
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น      (316,018)        (293,464)     (302,330)      (302,109) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     2,279,680       2,822,486    2,675,435     2,750,327  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     3,592,136       4,359,789    4,096,746     4,343,288  

5.2.2 งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พนับาท 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือนแรก
ปี 2563 

รายได้     
รายได้จากธรุกิจการลงทนุ ท่ีปรึกษาและการจดัการ   28,807         38,254         38,968          10,764  
รายได้ธุรกิจหลกัทรัพย์ 245,325       299,608         63,662        238,688  
รายได้ธุรกิจให้เชา่คลงัสนิค้าและโรงงาน 180,795       179,854       176,407          90,518  
ก าไรจากการเลกิบริษัทย่อย           -       -       -              3,181  
รายได้อ่ืน    27,603           4,079         26,400          8,652  
รวมรายได้ 482,530       521,795       305,437        351,803  
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 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือนแรก
ปี 2563 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย     
ต้นทนุทางการเงิน   52,508         53,702         64,263          31,438  
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการประกอบธรุกิจการลงทนุ ท่ีปรึกษาและการจดัการ   38,793         33,039         41,971          15,959  
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ 108,680       135,658         83,113          92,341  
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลงัสนิค้าและโรงงาน   90,149         92,445         95,184          48,229  
คา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหาร   43,038         47,854         42,703          35,696  
ส ารองขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ   23,753         22,625         26,832     -    
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   49,315         79,563         36,224          17,413  
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 406,236       464,886       390,290        241,076  

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   74,949         27,659          (7,095)     (11,639) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 151,243         84,568        (91,948)         99,088  
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  (18,940)       (20,501)          9,366       (24,417) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 132,303         64,067        (82,582)   74,671  
การแบ่งปันก าไร: สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 132,303         64,067        (82,582)       74,671  

5.2.3 งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: พันบาท 

 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 ม.ิย. 2563 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 220,802  (270,498) 72,178         66,229  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 56,622  (434,853) 26,746     (10,406) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (224,703) 676,771  (72,601)        48,370  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (36,919) (2,133) (27,904)          5,341  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)  สทุธิ 15,802  (30,713) (1,581) 109,534  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 82,548  98,350  67,637         66,056  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 98,350  67,637  66,056  175,590  
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5.2.4 ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิจ านวน 82.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทนุต่อ
หุ้น 0.24 บาท เมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ 64.1 ล้านบาท หรือก าไรตอ่หุ้น 0.25 บาท ในงวดปีก่อน คิดเป็นผล
ก าไรลดลง 146.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 229 สาเหตุหลกัที่ท าให้มีผลการด าเนินงานขาดทนุคือรายได้รวมที่ลดลง
จาก 521.8 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 305.4 ล้านบาท ในปีนี ้โดยลดลงจ านวน 216.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41  

ทัง้นี ้รายได้ส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2562 ประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจการลงทนุ ที่ปรึกษาและการจดัการ
จ านวน 39.0 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากปีก่อน 2) รายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์จ านวน 63.7 ล้านบาท 
ลดลง 235.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากการชะลอตวัของงานที่ปรึกษาทางการเงินและในปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
ผลส าเร็จของงานท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์และรับประกนัการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์รายการ
ใหญ่ และ 3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลงัสนิค้าและโรงงานจ านวน 176.4 ล้านบาท เปลีย่นแปลงลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน  
นอกจากนี ้รายได้อื่นมีจ านวน 26.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 547 จากผลก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้
จริงจากอตัราแลกเปลีย่นของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินบาทของบริษัทยอ่ยตา่งประเทศ  

ในสว่นของต้นทนุและคา่ใช้จ่ายมีจ านวนรวม 390.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 74.6 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 16 โดยต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากประกอบด้วย  1) ต้นทนุทางการเงินจ านวน 64.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 10.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ ระยะยาว  2) ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ธุรกิจการลงทนุ ที่ปรึกษาและการจดัการจ านวน 42.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27 จากปีก่อน 
โดยเกิดจากผลกระทบของผลประโยชน์พนกังานตามกฎหมายแรงงานใหม่  3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลกัทรัพย์
จ านวน 83.1 ล้านบาท ลดลง 52.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามการลดลงของ
รายได้  และ 4) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจ านวน 36.2 ล้านบาท ลดลง 43.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54 จาก
ปีก่อน โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงตามผลการด าเนินงานของธุรกิจหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ส าหรับต้นทนุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นัน้ มี
การเปลีย่นแปลงเพียงเลก็น้อย   

นอกจากนี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 7.1 ล้านบาท ลดลง 
34.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 126 จากปีก่อน ตามผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม สว่นรายได้ภาษีเงินได้มีจ านวน 9.4 
ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20.5 ล้านบาทในงวดปีก่อนจากผลประกอบการขาดทนุของบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์  

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิ.ย. 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิจ านวน 74.7 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.22 บาท เมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ 3.3 ล้านบาทหรือขาดทนุตอ่หุ้น 0.01 
บาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน  

รายได้รวมมีจ านวน 351.8 ล้านบาท เทียบกบัรายได้รวม 153.7 ล้านบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน หรือ เพิ่มขึน้
198.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 129 โดยรายได้จากธุรกิจหลกัที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก คือ รายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์
จ านวน 238.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 209.1 ล้านบาท จากผลส าเร็จของงานท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย
และรับประกนัการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การเสนอขายสงูในงวดไตรมาสที่ 2  
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ในสว่นของต้นทนุและคา่ใช้จ่ายมีจ านวนรวม 241.1 ล้านบาท เทียบกบัต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนจ านวน 187.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 29 โดยต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากประกอบด้วย ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายธุรกิจหลกัทรัพย์จ านวน 92.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากในงวดเดียวกนัของปีก่อน 45.7 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 98 โดยเป็นคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบังานท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนั
การจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารจ านวน 35.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากในงวดเดียวกนัของปี
ก่อน 14.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70 เนื่องจากมีผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากอตัราแลกเปลีย่นของสนิทรัพย์และ
หนีส้นิท่ีเป็นเงินบาทของบริษัทยอ่ยตา่งประเทศเทียบกบัผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงในงวดปีก่อน   

นอกจากนี ้บริษัทฯและบริษัทยอ่ยรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 11.6 ล้านบาท เทียบกบั
สว่นแบง่ก าไรจ านวน 24.0 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นการรับรู้สว่นแบง่ก าไรลดลง 35.6 ล้านบาท ซึง่เป็นการ
เปลีย่นแปลงตามผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม 

ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาดทุนสทุธิ 82.6 ล้านบาท ค านวณเป็นผลขาดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน
จ านวน 0.24 บาท เทียบกบัก าไรสทุธิ 64.1 ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.25 บาท ในปี 2561  อตัราสว่นในการ
ท าก าไรสทุธิตอ่รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ -27.0 เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 12.3 ในปี 2561  ซึ่งเกิดจากการลดลงของรายได้
รวม ถึงแม้ว่าคา่ใช้จ่ายโดยรวมมีจ านวนลดลงเช่นกนั แต่ลดลงในอตัราที่ต ่ากว่าการลดลงของรายได้รวม นอกจากนี ้ยงัมี
ส่วนแบ่งขาดทนุจากบริษัทร่วมอนัเนื่องมาจากผลการด าเนินงานขาดทุนของ บล.ฟินนัเซีย ไซรัส  อตัราผลตอบแทนต่อ
สนิทรัพย์เฉลีย่เทา่กบัร้อยละ -2.0 และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ -3.0 เทียบกบัปี 2561 ซึง่
เทา่กบัร้อยละ 1.6 และร้อยละ 2.5 ตามล าดบั  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิ 74.7 ล้านบาท ค านวณเป็นผลก าไรตอ่หุ้น
ขัน้พืน้ฐานจ านวน 0.22 บาท เป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ 3.34 ล้านบาท ค านวณเป็นผลขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานจ านวน 0.01 บาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้
ของรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ จากผลส าเร็จของงานท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการ
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การเสนอขายสงูในงวดไตรมาสที่ 2 

ฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 4,096.7 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 
จ านวน 263.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 องค์ประกอบของสินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน  952.4 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน  3,144.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 และร้อยละ 77 ของสินทรัพย์รวม
ตามล าดบั รายการสนิทรัพย์ที่ส าคญัและ/หรือมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมีดงันี  ้

- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 66.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของสนิทรัพย์รวม ลดลงจากสิน้
ปี 2561 จ านวน 1.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 

- เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิรวมทัง้สิน้ 222.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิน้ปี 
2561 จ านวน 244.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52  เกือบทัง้หมดเป็นการไถ่ถอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
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ตลาดเงินในประเทศ ซึ่งมีสภาพคลอ่งสงูและความเสี่ยงจากการลงทนุต ่า เพื่อน าเงินไปลงทนุในรูปแบบการให้เงินกู้ยืมที่
สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  

- ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอื่น จ านวน 644.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม 
เพิ่มขึน้ 69.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัในปีก่อน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากการท่ีบริษัทฯน าเงินไปลงทนุในรูปแบบการให้เงิน
กู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้และการให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอื่น  

- เงินลงทนุในบริษัทร่วม มีจ านวน 1,658.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 25.6 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 2 จากการรับรู้สว่นแบง่ก าไร/ขาดทนุและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  

- ค่าความนิยม มีจ านวน 156.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 
บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีการทดสอบการด้อยคา่เป็นประจ าทกุปี  

- สิทธิการเช่า มีจ านวน 1,144.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.0 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 57.2 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2561 จากคา่ตดัจ าหนา่ยตามอายขุองสทิธิการเช่า  

- ในระหวา่งปี 2562 บริษัทยอ่ยได้ขายดิจิทลัโทเคนออกไปทัง้จ านวน โดยได้รับช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้  4,343.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2562 จ านวน 246.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 องค์ประกอบของสินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
2,354.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน  1,988.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 และร้อยละ 46 ของ
สนิทรัพย์รวมตามล าดบั รายการสนิทรัพย์ที่ส าคญัและ/หรือมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมีดงันี  ้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 175.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้จาก
สิน้ปี 2562 จ านวน 109.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 166 

- เงินลงทนุชัว่คราว เงินลงทนุระยะยาว-หลกัทรัพย์เผ่ือขาย เงินลงทนุระยะยาวในกิจการที่เก่ียวข้องกนั และ
เงินทนุระยะยาวอื่น-เงินลงทนุทัว่ไป ซึง่ ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวน 172.9 ล้านบาท 20.6 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท และ 28.7 
ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงร้อยละ 100 ในขณะที่ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดสินทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจ านวน 60.0 ล้านบาท และ 55.7 ล้านบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ร้อยละ 100 เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบตัิส าหรับงวดบญัชีปัจจบุนั 

- รายได้ค่าบริการค้างรับจากกิจการอื่น คิดเป็นร้อยละ  6 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 
269.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4,369 เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 2 มีการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์จาก
ผลส าเร็จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่มีมูลค่าการ
เสนอขายสงู 

- สิทธิการเช่าซึ่งแสดงในสว่นสินทรัพย์หมนุเวียน มีจ านวน 1,116.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 100 จากสิน้ปี 
2562 ในขณะที่สิทธิการเช่าซึ่งแสดงในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 30 มิถุนายน 2563 ไม่มียอดคงเหลือ โดยลดลง    
ร้อยละ 100 จากจ านวน 1,144.9 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 เนื่องจากบริษัทอยูใ่นระหวา่งการจ าหนา่ยสนิทรัพย์สทิธิการเช่า
ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดสัเทรียล 
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สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจ านวน 66.1 ล้าน
บาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 จ านวน 1.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 โดยมีเงินสดสทุธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 72.2 ล้านบาท เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 26.7 ล้านบาท และเงิน
สดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 72.6 ล้านบาท  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจ านวน 175.59 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 109.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 166 โดยมีเงินสดสทุธิได้มาหรือใช้ไปใน
กิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 66.2 ล้านบาท เงินสดสทุธิไช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 10.4 ล้าน
บาท และเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 48.4 ล้านบาท  

กลุม่บริษัทมีการบริหารสภาพคลอ่งแบบรวมศนูย์ของทัง้กลุม่บริษัท มีการจดัให้มีการกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและ
บริษัทย่อย และมีการบริหารความเสีย่งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุม่บริษัท มีการค านวณ Liquidity Gap 
เพื่อวดัความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงมีวงเงินสินเช่ือที่ส ารองไว้ใช้หากสภาวะตลาดไม่
เอือ้อ านวยให้ออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ได้ และจดัให้มีการด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ  นอกจากนี ้ยงัมีการ
ออกตราสารหนีร้ะยะยาวในสภาวะที่ตลาดเอือ้อ านวยเพื่อช่วยให้สภาพคลอ่งของบริษัทฯปรับตวัดีขึน้ อีกทัง้คณะกรรมการ
บริษัทฯได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบควบคมุให้มีการออกตราสารหนีอ้ยา่งรัดกุม
และติดตามการบริหารสภาพคลอ่งอยา่งตอ่เนื่อง โดยต้องรายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯทกุไตรมาสเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,421.3 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 
จ านวน 116 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 โดยหนีส้ินร้อยละ 20 เป็นหนีส้ินหมุนเวียน และร้อยละ 80 เป็นหนีส้ินไม่
หมนุเวียน รายการหนีส้นิท่ีส าคญัและ/หรือมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจาก ณ สิน้ปี 2561 มีดงันี ้

- หุ้นกู้ ระยะสัน้ลดลงจากสิน้ปี 2561 ทัง้จ านวนคือ 100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 

- หุ้นกู้ ระยะยาวมีจ านวน 1,270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของหนีส้ินรวม เพิ่มขึน้ 100 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากการออกหุ้นกู้ รุ่นใหม ่โดยสว่นของหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี มีจ านวน 230 ล้านบาท 

- หนีส้นิหมนุเวียนอื่นจ านวน 46.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของหนีส้นิรวม ลดลง 98.5 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 68 มาจากสาเหตหุลกัคือการลดลงของยอดโบนสัค้างจ่ายจากจ านวน 92.6 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 15.6 ล้านบาท 
ในปีนี ้ตามผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย 

- ส าหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้มีก าหนดจ่ายดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน สว่นหุ้นกู้ ระยะยาวก าหนดจ่ายดอกเบีย้
ทกุๆ 3 เดือน โดยบริษัทฯสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่วได้อยา่งครบถ้วนถกูต้องมาโดยตลอด   

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้  1,593.0 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 171.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 โดยหนีส้ินร้อยละ 45 เป็นหนีส้ินหมุนเวียน และ 
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ร้อยละ 55 เป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน รายการหนีส้นิท่ีส าคญัและ/หรือมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจาก ณ สิน้ปี 2562 
มีดงันี ้

- หุ้นกู้ ระยะยาวมีจ านวน 1,170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของหนีส้ินรวม โดยแบ่งเป็นส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระใน 1 ปี จ านวน 330 ล้านบาท และสว่นท่ีสทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 840 ล้านบาท การลดลงยอด
รวมของหุ้นกู้ ระยะยาว จากยอดรวม ณ สิน้ปี 2562 เป็นจ านวน 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดรวมของหุ้นกู้
ระยะยาว ณ สิน้ปี 2562 มาจากสาเหตหุลกัคือ หุ้นกู้  1 รุ่น ได้มีการไถ่ถอนไปแล้ว เนื่องจากครบก าหนด 

- หนีส้นิหมนุเวียนอื่นจ านวน 152.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหนีส้นิรวม เพิ่มขึน้ 106.3 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 229 มาจากสาเหตหุลกัคือ การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เก่ียวเนื่องมาจากงานที่ปรึกษาทางการเงิน
และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่การเสนอขายสงูในงวดไตรมาสที่ 2 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากบั 2,675.4 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 
จ านวน 147.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 การเปลี่ยนแปลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นมีสาเหตหุลกัมาจากผลการด าเนินงาน
ขาดทนุสทุธิในงวด 82.6 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็น 51.9 ล้านบาท มลูค่าหุ้นตาม
บญัชีเทา่กบั 7.74 บาทตอ่หุ้น เทียบกบั 8.16 บาทตอ่หุ้น ณ สิน้ปี 2561  

ทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 1,729.3 ล้านบาท และมีทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,750.33  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2562 จ านวน 74.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 การเปลีย่นแปลงของสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก ผลก าไร
ที่เกิดขึน้ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 มีจ านวน 1,729.3 ล้านบาท และมีทนุ
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 

จากงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งวด 6 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯและบริษัท
ยอ่ยไมม่ีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้  

5.3. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 

-ไมม่ี- 
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5.4. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

รายช่ือผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2563 มีดงันี ้

1. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์* กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวราห์ สจุริตกลุ กรรมการบริหาร 
3. นายกิตติพงษ์ เลศิวนางกรู กรรมการบริหาร 
4. นายเจมส์ มาร์แชล* หวัหน้าฝ่ายวิจยัและพฒันาธุรกิจ 
5. นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ* ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ 
6. นายชาคริต สภีุปรี* ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาววิภา  นิลโสภณ* ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
8. นายชาญกิจ อศัวโรจนไมตรี* หวัหน้าฝ่ายธุรการ 
9. นางนชุชล ี จนัขนั* หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
10. นางสริิพรรณ   ลวีานนัท์* หวัหน้าฝ่ายบญัชี 
* ผู้บริหารตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  มีดงันี ้

ล าดับ ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
1 นาย วรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 115,793,306 33.48% 
  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 13,776,855 3.98% 
  ม.ล. สทุธิมาน โภคาชยัพฒัน์ 10,500,000 3.04% 
 นาย ภวินท์ โภคาชยัพฒัน์ 2,000,000 0.58% 
    142,070,161 41.08% 

2 นาย กอบคณุ เธียรปรีชา 34,550,000 9.99% 
3 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 10,009,490 2.89% 
4 น.ส. ญาสนิี อภิธโนทยั 8,527,200 2.47% 
5 นาย วชิระ ทยานาราพร 7,100,000 2.05% 
6 นาง ประกายค า ใบแก้ว 6,192,000 1.79% 
7 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 5,723,800 1.65% 
8 นาง มนต์รวี เดวิส 4,660,000 1.35% 
9 นาย วธุการ จิรอลงกรณ์ 3,905,700 1.13% 

10 นาย ถาวร สขุศรีสราญจิตร 3,814,100 1.10% 
11 ผู้ ถือหุ้นอื่น 119,302,989 34.49% 

  รวม 345,855,440 100.00% 
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5.5. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

-ไมม่ี- 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน  

ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK ในครัง้นี ้ด าเนินการโดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยหากมีผู้ตอบรับค าเสนอ
ซือ้ทัง้หมดจะต้องใช้เงินทนุจ านวนไม่เกิน 2,766.99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้แหลง่เงินทนุจากกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนไมเ่พียงพอ คาดวา่
บริษัทฯจะยงัคงสามารถใช้วงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินได้  

จากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ านวน 1,322.88  
ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,750.33 ล้านบาท จึงท าให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ เท่ากบั 0.48 เท่า ซึ่งจดั
ว่าอยู่ในระดบัที่ไม่สงูนกั โดยในการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะต้องใช้เงินในการซือ้ทนุจ านวนไม่เกิน 
2,766.99 ล้านบาท ดังนัน้ ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนส าหรับการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นีจ้ากวงเงินสินเช่ือจาก
สถาบันการเงินทัง้หมด จะท าให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ จะมีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ านวน 
4,089.87 ล้านบาทสง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 1.49 เท่า ซึ่งในกรณีที่มีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้
น้อยกวา่จ านวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้เป็นไมเ่กิน 1.49 เทา่ อีก
ทัง้หากบริษัทฯ ใช้แหลง่เงินทนุในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นีจ้ากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานบางสว่น ก็จะ
ช่วยลดภาระทางการเงินท่ีจะเกิดขึน้จากการท ารายการในครัง้นีไ้ด้อีกด้วย 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ  

-ไมม่ี- 
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8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

รายการระหวา่งกนัในปีที่ผา่นมา และงวด 6 เดือน สิน้สดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายการคงค้าง 

ช่ือรายการ/ช่ือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ความสัมพันธ์) 

ลักษณะของรายการ* 
ยอดคงเหลือ ณ  
30 มิ.ย. 2563  
(ล้านบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

(1) รายได้คา่บริการ/รายได้อ่ืนๆ ค้างรับ  
- MK / บริษัทร่วม 

 
- PD / กรรมการร่วม 

 
- FNS มีรายได้ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค้างรับ  และ FSL มีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัด

จ าหน่ายตราสารค้างรับ 
- FNS มีรายได้คา่บริการสาธารณปูโภคค้างรับ  และ FSL มีรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายตราสาร

ค้างรับ 

 
0.34 

 
0.10 

 

 
0.43 

 
0.07 

 

(2) ลกูหนีอ่ื้น 
- FSS/ บริษัทร่วม 
- บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด / 
กรรมการร่วม 

 
- FSS เป็นผู้ดแูลทรัพย์สนิของลกูค้า FSL ตามสญัญาการแตง่ตัง้ตวัแทนดแูลทรัพย์สินของลกูค้า 
- FNS มีรายได้คา่บริการสาธารณปูโภคค้างรับ   

 
0.09 
0.004 

 
0.09 

- 

(3) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และเงินทดรองจา่ยแก่กิจการ
ที่เก่ียวข้องกนั 
- Siam Investment II, L.P.   

 
 
FFM ทดรองจา่ยให้แก่ SIF II  

 
 

0.75 
 

 
 

0.73 
 

(4) สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
- PD / กรรมการร่วม 

 
FNS จา่ยคา่นายหน้าส าหรับสญัญาเชา่อาคารคลงัสินค้าและโรงงานที่มีอายเุกิน 1 ปี และบนัทกึตดัจา่ยตาม
อายสุญัญาเชา่   

 
4.16 

 
4.75 

(5) หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
- PD / กรรมการร่วม 

 
FNS มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ค้างจา่ย  
FNS รับเงินมดัจ าคา่เชา่พืน้ที่ส านกังานตามที่ระบใุนสญัญาเชา่  

 
2.27 
0.59 

 
3.09 
0.59 
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2.  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ช่ือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์) ลักษณะของรายการ* ราคาทุน 

30 มิ.ย. 2563 
(ล้านบาท) 

ราคาตามวิธีส่วนได้เสีย 
30 มิ.ย. 2563  
(ล้านบาท) 

ราคาตามวิธีส่วนได้เสีย 
31 ธ.ค. 2562 
 (ล้านบาท) 

(1) FSS กลุม่ FNS มีสดัสว่นการถือหุ้นใน FSS (ผ่าน FFM) ร้อยละ 29.29  536.35 651.75 645.13 
(2) MK FNS มีสดัสว่นการถือหุ้นใน MK ร้อยละ 18.80  945.84 994.57 1,012.42 
(3) บริษัทหลกัทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอส

เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“FSSIA”) 
FSL มีสดัสว่นการถือหุ้นใน FSSIA ทางตรงร้อยละ 3.75 และกลุม่ FNS 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน FSS ร้อยละ 28.19 รวมเป็นร้อยละ 31.94 

0.30 0.32 0.54 

 
3. รายได้และคา่ใช้จา่ย 

รายการรายได้และคา่ใช้จา่ยส าหรับงวดส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2563 มีดงันี ้
ช่ือรายการ/ช่ือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

(ความสัมพันธ์) 
ลักษณะของรายการ* เงื่อนไข ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุด 

30 มิถุนายน 2563  
(ล้านบาท) 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุด 
30 มิถุนายน 2562 

(ล้านบาท) 
(1) รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  
- MK / บริษัทร่วม 
- PD / กรรมการร่วม 

 
- FNS ได้รับคา่บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- FNS ได้รับคา่บริหารจดัการงาน back office  
 

 
ตามสญัญาให้บริการ 
ตามสญัญาให้บริการ 

 
1.20 
4.50 

 
1.20 
4.50 

(2) รายได้คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและ
คา่ธรรมเนียมอ่ืน  
- MK / บริษัทร่วม 
- PD / กรรมการร่วม 

 
 
- FSL ได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายตราสาร  
- FSL ได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายตราสาร 
 

 
 
ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 
ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 
 

 
 

1.41 
1.75 

 
 

4.10 
1.76 
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ช่ือรายการ/ช่ือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ความสัมพันธ์) 

ลักษณะของรายการ* เงื่อนไข ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุด 
30 มิถุนายน 2563  

(ล้านบาท) 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุด 
30 มิถุนายน 2562 

(ล้านบาท) 
(3) รายได้อ่ืน  
- PD / กรรมการร่วม 
- บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด / 
กรรมการร่วม 

 
- FNS ได้รับคา่เชา่และคา่บริการส านกังาน  และ

คา่บริการสาธารณปูโภค  
- FNS ได้รับคา่บริการสาธารณปูโภค 

 
ตามราคาตลาด 
 
ตามราคาตลาด 

 
1.43 

 
0.004 

 
1.42 

 
- 

(4) คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน  
- PD / กรรมการร่วม 

 
 
FNS จา่ยคา่ที่ปรึกษาและบริหารพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า/
โรงงานให้เชา่ และคา่ใช้จา่ยอ่ืน เชน่ คา่ซอ่มแซมอาคาร 
เป็นต้น ให้แกผู่้บริหารทรัพย์สนิ 

 
 
ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั โดยคิดตาม
รายได้คา่เชา่และคา่บริการที่ FNS ได้รับ
และก าไรจากการด าเนินงาน และตามที่
เกิดขึน้จริง 

 
 

10.15 

 
 

9.28 

(5) คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและคา่ธรรมเนียม
อ่ืน  
- FSS/ บริษัทร่วม 

 
 
FFM จา่ยคา่ custody fee     

 
 
ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 

 
 

0.01 

 
 
- 

(6) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร กลุม่ FNS จา่ยคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปีแก่
กรรมการและคา่ตอบแทนแกผู่้บริหาร  
FFM จา่ยต้นทนุคา่ที่ปรึกษาแกผู่้บริหาร 

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามอตัราที่ผู้
ถือหุ้นอนมุตัิ 

17.41 
 

1.71 

17.43 
 

1.71 
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รายการรายได้และคา่ใช้จา่ยประจ าปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

ช่ือรายการ/ช่ือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ความสัมพันธ์) 

ลักษณะของรายการ* เงื่อนไข ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

(1) รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  
- PD (กรรมการร่วม) 
- MK (บริษัทร่วม) 

 
- FNS ได้รับคา่บริหารจดัการงาน back office  
 
- FNS ได้รับคา่บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตามสญัญาให้บริการ 
 
ตามสญัญาให้บริการ 

 
9.00 

 
2.40 

 
9.00 

 
1.80 

(2) รายได้คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและ
คา่ธรรมเนียมอ่ืน  
- FSS (บริษัทร่วม) 
- MK (บริษัทร่วม) 
- PD (กรรมการร่วม) 

 
 
FSL ได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายตราสาร 
FSL ได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายตราสาร 
FSL ได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายตราสาร 

 
 
ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 
ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 
ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 

 
 
- 

7.80 
4.58 

 
 

0.02 
2.61 
3.14 

(3) รายได้คา่เชา่และคา่บริการ  
- PD (กรรมการร่วม) 

 
FNS ได้รับคา่เชา่ส านกังานและคา่บริการ  

 
ตามราคาตลาด 

 
2.83 

 
2.83 

(4) คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืน  
- PD (กรรมการร่วม) 

 
 
FNS จ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารพืน้ที่อาคารคลังสินค้า /
โรงงานให้เช่า รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนเช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร 
เป็นต้น ให้แก่ PD ซึง่เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน 

 
 
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยคิดตาม
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ FNS ได้รับ
และก าไรจากการด าเนินงาน และตามที่
เกิดขึน้จริง 

 
 

18.70 

 
 

18.26 

(5) คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและคา่ธรรมเนียม
อ่ืน  
- FSS (บริษัทร่วม) 

 
 
FFM จา่ยคา่ธรรมเนียมการเก็บรักษาหลกัทรัพย์  

 
 
ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 

 
 

0.04 

 
 

2.42 
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ช่ือรายการ/ช่ือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ความสัมพันธ์) 

ลักษณะของรายการ* เงื่อนไข ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
 31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

(6) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร กลุ่ม FNS จ่ายค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายปีแก่
กรรมการและคา่ตอบแทนแก่ผู้บริหาร  
FFM จา่ยต้นทนุคา่ที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามอัตรา 
ที่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

36.22 
 

3.35 

79.56 
 

3.49 

หมายเหตุ:  

*ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหวา่งกนั 

รายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ดงักลา่วมีความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นแยกออกเป็นดงันี ้ 
1. รายการที่เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต ่99% ขึน้ไป (wholly owned) เป็นรายการ และเป็นราคาที่เกิดขึน้ตามปกติธุรกิจทัว่ไป และ 
2. รายการที่เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นน้อยกวา่ 99% และรายการที่เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวข้อง เป็นรายการที่เกิดขึน้ตามปกติธุรกิจทัว่ไป และเป็นราคาที่ยตุิธรรม สมเหตสุมผล

ตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  
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9. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเข้าท ารายการที่ส าคญั ได้แก่ การเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายทรัพย์สนิ 
และธุรกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ ให้แก่ กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ พรอส
เพค โลจิสติกส์ และอินดสัเทรียล (“กองทรัสต์”) ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2563 และได้
จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์แล้ว โดยรายละเอียดของ
สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการจดัตัง้กองทรัสต์ (“สญัญาจดัตัง้กองทรัสต์”) ปรากฎตามเอกสารสรุปข้อสนเทศกองทรัสต์ ซึง่แจ้ง
ต่อตลาดหลกัทรัพย์เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 โดยมีสญัญาที่บริษัทฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง ได้แก่ สญัญาตกลงกระท าการ
ของบริษัทฯ MK และ PD ซึง่มีเนือ้หาสรุปได้ดงันี ้

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ให้สญัญา บริษัทฯ  MK  และ PD 
ผู้ รับสญัญา กองทรัสต์ กระท าการโดยทรัสตี 
การด ารงสัดส่วนการถือ
หนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ 

- เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ เงิน ระหวา่งกองทรัสต์ กบัผู้ให้กู้ของ
กองทรัสต์ (“สญัญากู้ เงิน”) ผู้ตกลงกระท าการตกลงและจะด าเนินการให้กลุม่บคุคล
เดียวกนัของตนตกลงจะด ารงสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ และจะด ารง
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์รวมกันเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทัง้หมดตลอดระยะเวลา 5 ปี และจะต้อง
ไม่ต ่ากว่าระยะเวลาตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ เงิน เพื่อประโยชน์แห่งความ
ชดัเจนหากภายหลงัผู้ ให้กู้ของกองทรัสต์ยกเลิกหรือแก้ไขเง่ือนไขวา่ด้วยข้อจ ากดัการ
ด ารงสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้เหลือระยะเวลาน้อยกวา่ 5 ปี ผู้ตกลงกระท าการ
ยังคงต้องด ารงสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยระยะเวลา
ดังกล่าว นับจากวันเร่ิมต้นของระยะเวลาการเช่าช่วง (“ระยะเวลาการถือครอง
หนว่ยทรัสต์”) 

- ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ ผู้ตกลงกระท าการตกลงและจะด าเนินการ
ให้กลุ่มบุคคลเดียวกันของตนตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ หรือน า
หนว่ยทรัสต์ไปจ าน า หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ บนหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว หรือกระท าการ
ประการอื่นใด อนัอาจจะท าให้สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ต ่ากวา่สดัสว่น
ที่ก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแตใ่นกรณีจ าน าหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต์ ซึง่ต้องได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การโอนสิทธิหน้าที่ตาม
สญัญา 

ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาตกลงจะไมโ่อนสทิธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญา
ฉบบันี ้ให้แก่บคุคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากคูส่ญัญาฝ่ายอื่นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
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เหตผิุดนดั - เหตผิุดนดัโดยผู้ตกลงกระท าการ 
หากผู้ตกลงกระท าการใดจงใจฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญั 
ตามที่ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี ้และ/หรือสญัญาที่เก่ียวข้อง หรือผิดค ารับรองที่เป็น
สาระส าคญัตามที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
และผู้ ตกลงกระท าการนัน้ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สญัญาภายใน 60 วัน นับจากวนัที่ผู้ ตกลงกระท าการนัน้ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากกองทรัสต์ หรือวนัที่ผู้ตกลงกระท าการนัน้ ทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญา
นัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั ให้ถือเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญา
ฉบบันี ้

ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเว้นแต่ในกรณีที่การจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญั หรือการผิดค ารับรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี ้และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องนัน้ๆ เป็นผลเนื่องมาจากการที่กองทรัสต์ 
ในฐานะคู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบับนี ้และ /หรือ 
สญัญาที่เก่ียวข้อง หรือเว้นแตไ่ด้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในสญัญาฉบบันี ้

- เหตผิุดนดัโดยกองทรัสต์ 
หากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุ ไว้
ในสญัญาฉบับนี ้และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้อง หรือผิดค ารับรองที่เป็นสาระส าคญั
ตามที่ให้ไว้ในสญัญาฉบับนี ้และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้อง หรือผิดค ารับรองที่เป็น
สาระส าคญัตามที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และ/หรือสญัญาที่เก่ียวข้อง และกองทรัสต์
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา ภายใน 60 วนั นบัจาก
วนัที่กองทรัสต์ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก PD หรือวนัที่กองทรัสต์ ทราบถึง
เหตุแห่งการผิดสญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกัน ให้ถือ
เป็นเหตผิุดนดัตามสญัญานี ้

ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเว้นแต่ในกรณีที่การจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญั หรือการผิดค ารับรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี ้และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องนัน้ๆ ของกองทรัสต์ เป็นผลเนื่องมาจาก
การที่ PD และ/หรือ ชัยนันท์-บางพลี ในฐานะคู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้อง หรือเว้นแต่ได้ก าหนดไว้เป็น
อยา่งอื่นในสญัญาฉบบันี ้
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การเลิกสัญญาและการ
เรียกคา่เสยีหาย 

- ในกรณีที่เกิดเหตผิุดนดั โดยผู้ตกลงกระท าการ กองทรัสต์มีสทิธิเรียกร้องหรือฟอ้งร้อง
ให้บริษัทฯ และ/หรือ MK และ/หรือ PD (แล้วแต่กรณี) ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้หรือ
เลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ทันที โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ ตกลงกระท าการทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และในการด าเนินการข้างต้นของกองทรัสต์นัน้ ไมต่ดัสทิธิของกองทรัสต์
ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิดจากการที่มีเหตุผิดนดั
ดงักลา่วเกิดขึน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสญัญาที่เก่ียวข้องภายใต้ข้อก าหนด และเง่ือนไข
ของสญัญาดงักล่าว กองทรัสต์มีสิทธิใช้เหตุดงักล่าว ถือเป็นเหตุเลิกสญัญาภายใต้
สญัญาฉบบันีเ้ช่นกนั 

- ในกรณีที่ผู้ ตกลงกระท าการ ผิดเง่ือนไขเก่ียวกับสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์ภายใต้หวัข้อการด ารงสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ เป็นเหตใุห้
กองทรัสต์ได้รับความเสยีหาย และ/หรือ ตกเป็นผู้ ผิดนกัภายใต้สญัญากู้ยืมเงินกบัผู้ให้
กู้  กองทรัสต์มีสทิธิเรียกคา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการผิดนดัของผู้ตก
ลงกระท าการ ภายใต้สญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้หากผลของการผิดนดัดงักลา่ว สง่ผลให้ต้อง
มีการเลกิกองทรัสต์ ให้รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงคา่ใช้จ่ายในการเลกิกองทรัสต์จากเหตุ
ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ผู้ตกลงกระท าการตกลงจะให้ความร่วมมือกบักองทรัสต์ในการหาแหลง่
เงินทนุเพื่อใช้ในการช าระหนี ้ภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน ที่ถึงก าหนดเนื่องจากเหตผิุดนดั
ของผู้ตกลงกระท าการในวรรคก่อน 

- ในกรณีที่เกิดเหตผิุดนดัโดยกองทรัสต์ ผู้ตกลงกระท าการมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
ให้กองทรัสต์ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว โดยไมม่ีผลท าให้สญัญาฉบบันี ้สิน้สดุลง เว้น
แต่ความเสียหายดังกล่าว เกิดจากการที่กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสญัญานี ้และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องดงักล่าวอนัเป็นผลให้เกิด
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าช่วง ให้ผู้ตกลงกระท าการมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยบอกกลา่วให้แก่กองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ชัยนนัท์-บางพลีใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาที่เก่ียวข้องภายใต้ข้อก าหนด
และเง่ือนไขของสญัญาดงักลา่ว ผู้ตกลงกระท าการมีสิทธิใช้เหตดุงักลา่ว ถือเป็นเหตุ
เลิกสญัญาภายใต้สญัญาฉบบันีเ้ช่นกนั และไม่ตดัสินของผู้ตกลงกระท าการในการ
เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากที่มีเหตุผิดนัดดงักล่าว
เกิดขึน้ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้อง 

- ในกรณีที่คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือหากมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของ
กองทรัสต์ โดยผลของกฏหมาย และ/หรือ ค าสัง่ของหนว่ยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 



 
 
 

31 

และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใด 
หรือเมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยที่
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน หรือประโยชน์ตอบ
แทนอื่นใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้ 

เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน คู่สัญญารับทราบและตกลงว่าการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการตลาดทนุมีค าสัง่เพิกถอน หรือยกเลิกสถานะกองทรัสต์ ไม่ถือเป็นเหตุ
สดุวิสยัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการเข้าซือ้        
หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
  
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  หนา้ 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อบังคับ 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 
การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
ทัง้นี ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนดก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน 
หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น     
อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือ 
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยูน่ัน้ ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึเ่ป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 32. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง 
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วน         

ที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกบับคุคล
อื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 
(ช) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยูน่ัน้ บริษัทไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารดงัต่อไปนีม้าแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุ 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
หรือใบขบัขี่ 

(2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว ให้แสดงใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทาง 
(3) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึง่รับรองความ

ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบตัร
ประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่วที่เข้าร่วมประชมุ 

(4) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แสดงส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแสดง
ใบตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่วที่เข้าร่วมประชมุ 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 5 และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อยดงักลา่วต่อประธานในที่ประชมุ และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องน าเอกสารดงัตอ่ไปนีม้าแสดง 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ให้แสดงส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตร
ประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ให้แสดงส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของ
ผู้มอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

(3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลผู้มอบ
ฉนัทะ ซึ่งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ  และประทบัตราส าคญัของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนา
ใบขบัขี่ หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ 

(4) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 2 

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือใบตา่งด้าว 
หรือหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะด้วย  

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ 
นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการ หรือ นายณัฐวฒุิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดย
กรรมการอิสระทัง้สองท่านไม่มีสว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระ
ผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน ทัง้นี ้
โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ  บริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัท
ก่อนวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อจะได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวนัประชมุ และเพื่อความรวดเร็วใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสยัหรือค าถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่าน
สอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาท าการ 

 



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 ุ      67 ปี อยูบ้่านเลขที่    256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 
     นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์ อาย ุ      56 ปี อยูบ้่านเลขที ่  41   ซอย ยาสบู 1 
ถนน                 - ต าบล/แขวง    จอมพล อ าเภอ/เขต    จตจุกัร 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10900  

(ทัง้นี ้นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ 
และ นายณัฐวฒิุ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไมมี่ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระ
ผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 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 2 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 ุ      67 ปี อยูบ้่านเลขที่    256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 
    นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์ อาย ุ      56 ปี อยูบ้่านเลขที ่    41   ซอย ยาสบู 1 
ถนน               - ต าบล/แขวง    จอมพล อ าเภอ/เขต    จตจุกัร 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10900  

(ทัง้นี ้นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
และ นายณัฐวฒิุ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีสว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระ
ผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 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 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

      

      

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

  วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

      

  วาระที่ 4 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 ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้
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) 
 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่ 1/2563 ในวนัที ่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30   น. 
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา  

 และสถานที่อื่นด้วย 
     
     

  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 
      



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 3 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 ุ      67 ปี อยูบ้่านเลขที่       256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 
  นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์ อาย ุ      56 ปี อยูบ้่านเลขที ่    41   ซอย ยาสบู 1 
ถนน            - ต าบล/แขวง    จอมพล อ าเภอ/เขต    จตจุกัร 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10900  

(ทัง้นี ้นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ และ 
นายณัฐวฒิุ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระ  
ผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
ในวันที่  10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี  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 3 หนา้ 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
     
  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 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 
   (  ) 
      



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

หมายเหต:ุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คั สโตเดียน (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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที ่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30  น. 
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา  
 และสถานที่อื่นด้วย 
 

  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 6 หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น)  

ช่ือ - สกุล นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  
อายุ 67 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 13 มกราคม 2554 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

9 ปี  

ท่ีอยู่ เลขท่ี 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 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

จ านวน 2 แหง่ 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ   
บริษัท ซมิโฟนี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท แม็ทช่ิง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 4 แหง่ 
พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ย่ี โฮลดิง้ จ ากดั 
- กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน  
บริษัทกรุงไทย-แอคซ่า ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดม่ี จ ากดั 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 

2559 – เม.ย. 2561 
2544 – 2560 
 
 
2556 – 2559  

- ประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท เอฟโวลชูัน่ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครัง้นี ้

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที่ 
แตกต่างจากกรรมการคน
อ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุม EGM ครัง้นี ้

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น)   

ช่ือ - สกุล นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย์ 
อายุ 56 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 8 พ.ค. 2556 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

6 ปี 8 เดือน 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 41 ซอย ยาสบู1 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City UniversitySeattle ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
 ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (2547)  
- Audit Committee Program (2548) 
- Role of the Compensation Committee (2551) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

จ านวน 3 แหง่ 
2562 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไพรม์ โรด  เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 8 แหง่ 
2562 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท วะตะแบก วนิด์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอย่ี โฮลดิง้ จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท วนิด์ เอนเนอร์ย่ี โฮลดิง้ จ ากดั 
- กรรมการและรองประธานบริษัท บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากดั 
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ ากดั 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2553 - 2560 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท แม็ทช่ิง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครัง้นี ้

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที่ 
แตกต่างจากกรรมการคน
อ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุม EGM ครัง้นี ้

- ไม่มี - 
 
 

 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  

แผนที่ของสถานที่จดัประชุม 
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