
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. 

ณ เลขที่ 48/48 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชัน้ 20  

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบแจ้ง    

การประชุมที่ได้จัดพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19 

1. ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุม่เสีย่งตามที่กระทรวงสาธารณสขุก 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 น้อยกว่า 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 ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม 



 

 

 
 
 
 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

2. รายงานประจ าปี และงบการเงินประจ าปี 2562 
3. ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
4. ข้อบงัคบับริษัท (เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น) 
5. รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุและการมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะ 
6. ประวตัิกรรมการอิสระ บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) 
7. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ 
ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 และ
ได้จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดและ     
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดงักล่าวจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ความถกูต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

การลงมติ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา โดยผลการด าเนินงานในปี 2562 มีรายละเอียด
ตามทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2562 

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

- ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบญัชีได้แสดง
ความเห็นไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562  

การลงมติ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

- มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดให้
บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ        
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้การจ่ายเงิน  
ปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 78.35 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงสามารถจ่ายเงิน        
ปันผลได้ 
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- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรือตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2562 และจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1. จดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอตัรา    
ร้อยละ 5.11 ของก าไรสทุธิประจ าปี จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 บริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 49.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.83 ของ
ทนุจดทะเบียน 

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 34.59 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
44.14 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ ได้รับเงินปันผล
ไมไ่ด้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นรายได้ เพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล) ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท 

3. ก าหนดวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีที่
ผา่นมา 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 

การลงมติ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่หนึง่ในสาม (1/3) ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะออก แบ่งให้เป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกับสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระ
นัน้ ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

2. กรรมการที่จะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ มีดงัตอ่ไปนี ้

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 และ
ก ากบัดแูลกิจการ 

   1 ปี 11 เดือน 

ความเห็นคณะกรรมการ :   

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ลว่งหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 อย่างไร 
ก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) ได้พิจารณา
กลัน่กรองคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาที่ก าหนด
ไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และ
คณุสมบตัิตามกฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ
อิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ารับต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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1. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ (ด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่) 
2. นายวราห์ สจุริตกลุ (ด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่) 
3. นายชาญมน ูสมุาวงศ์ (ด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่) 

ประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน รวมทัง้ข้อมลูจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 3  

การลงมติ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. มาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 19 ก าหนดให้  
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
ดงักลา่วได้แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 

3. จากข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัค่าเฉลี่ย
ของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 
รายละเอียด 

คา่ตอบแทนเฉลีย่ตอ่คนตอ่ปี
ของหมวดอตุสาหกรรมเงินทนุ
และหลกัทรัพย์ ปี 2559 

คา่ตอบแทนเฉลีย่ตอ่
คนตอ่ปีของบริษัท  

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 านวณคา่ตอบแทนเป็นดงัตอ่ไปนี ้
(1) คา่ตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ ค านวณจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 

ครัง้ ซึง่เป็นไปตามตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยคา่ตอบแทน
รายปี 

(2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ค านวณจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครัง้ ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่
ก าหนดไว้ลว่งหน้า บวกด้วยคา่ตอบแทนรายปี 

(3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ และกรรมการสรร
หา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ  ค านวณจากการประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จ านวน 2 ครัง้ ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการ  
สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ก าหนดไว้ลว่งหน้า 
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4. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้พจิารณาทบทวนคา่ตอบแทนทีจ่่าย
ให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมตัิ
จากที่ประชมุสามญัผู้ 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 
และก ากบัดแูลกิจการ 

25,000 บาท - 

6. กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการ 

20,000 บาท - 

หมายเหต:ุ กรรมการบริหารทกุทา่นขอสละสิทธิไมรั่บคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปีดงักลา่วข้างต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 

การลงมติ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีทกุปี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 
1,585,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด เนื่องจากบริษัทดงักล่าวท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ยตัง้แตปี่ 2551 และเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีนา่พอใจ
ในช่วงที่ผา่นมา 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
ปี 2563 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

1,585,000 บาท 1,535,000 บาท  เพิ่มขึน้ 50,000 บาท หรือ 3.3% 
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โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี ้
1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035    หรือ 

2. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356    หรือ 

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

ทัง้นี ้นางนิสากร ทรงมณี ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี (ตัง้แตปี่ 2557 - 2562) 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ดงักล่าวท าหน้าที่
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัท กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิท
ของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีทัง้หมดตามรายช่ือข้างต้น จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุ   
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจ าปีไมเ่กิน 1,585,000 บาท และไมม่ีคา่บริการอื่นใด 

การลงมติ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 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 บริษัทได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่าง
รวดเร็วและถกูต้อง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดงันัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/
หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้จดัพิมพ์บาร์โค้ด ซึง่บริษัทจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ล้ว มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมติคณะกรรมการ 

                                               
 (นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์) 
 กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้อง
คราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางชนกนันท ์ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท หัวหน้า
ฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 และ
ทนายความบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย เจ เค จ ากัด ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 7 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5) ดังนี ้

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน ์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
3. นายยจูีน เอส. เดวิส กรรมการ 
4. นายวราห ์ สุจริตกุล กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 
5. นายวรภัค ธันยาวงษ ์ กรรมการ 
6. นายอัครรัตน ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด 

ค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ 
7. นายชาญมน ู สุมาวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

และก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน ดังนี้  
1.  นายณัฐวุฒ ิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภาระกิจจ าเป็น 

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน ดังนี้ 

1. นางนิสากร ทรงมณี Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  
2. นางสาวณภัทร ตั้งจิตวิทยา Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
3. นางชนกนันท ์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด ท าหน้าที่ชี้แจงการด าเนินการ

ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
4. นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
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5. นายจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จ ากัด ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานใน
การนับคะแนนเสียง 

6. นางศนิษฐา อัศวจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
7. นางสาววิภา  นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ / เลขานกุารคณะกรรมการ  

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกีย่วกับการด าเนินการประชุม พร้อมกับน าเสนอ presentation แก่ผู้เข้ารว่มประชมุ ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน 

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา 
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ 
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่น าส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่

มิได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื่อก ากับ หรือบัตรลงคะแนนที่   
ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียส่วนท่ีเหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย 

- ขอให้ผู้ถือหุ้นท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตร
ลงคะแนนผู้ที ่“เห็นด้วย” 

- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย 
- เมื่อการประชุมเสร็จส้ินครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม 

เพื่อท่ีบริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 
2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท 

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง  
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหน่ึงมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ 
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง 
- ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
- ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ        

งดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย 
3. การสอบถามและแสดงความเห็น 

- กรุณาแจ้งความจ านง โดยยกมือขึ้น 
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง 
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4. การเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 
ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่
อย่างใด 

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
มาร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 35 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 165 ,724,670 หุ้น และที่
มอบฉันทะมาจ านวน 25 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 41,436,954 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้า
ร่วมประชุมรวมทั้งส้ินจ านวน 60 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 207,161,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8983 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป  

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม  และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมพร้อมกับน าเสนอท่ีประชุมผ่าน Presentation ดังนี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2561 และจัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด และ
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดงักล่าวจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถกูต้อง โดย
มีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้สรุปผลการเพิ่มทุนปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ทุนจดทะเบียนเดมิ ทุนจดทะเบียนใหม ่ เพิ่มขึ้น 
1,235,198,000  บาท 1,729,277,200  บาท 494,079,200  บาท 

247,039,600  หุ้น 345,855,440  หุ้น 98,815,840  หุ้น 
Right Offering 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท 

จองซื้อวันท่ี19-23 พฤศจิกายน 2561 : จองซื้อเต็มจ านวน จดทะเบียนเพิ่มทุนเรยีบร้อยแล้ว 

 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุน
ช าระแล้ว 

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ 
Morgan Stanley & Co. International Plc. 

144,070,161 41.656 

2. นายกอบคุณ เธียรปรีชา 32,831,500 9.493 
3. Deutsche Bank AG Singapore – PWM 16,498,290 4.770 
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ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุน
ช าระแล้ว 

4. นางสาวญาสินี อภิธโนทัย 8,527,200 2.466 
5. นางประกายค า ใบแก้ว 6,192,000 1.790 
6. UBS AG Singapore Branch 5,723,800 1.655 

7. นายวชิระ ทยานาราพร 5,600,000 1.619 
8. นางมนต์รวี เดวิส 4,660,000 1.347 

9. นายวุธการ จิรอลงกรณ์ 3,905,700 1.129 
10. นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ 3,637,900 1.052 
11. ผู้ถือหุ้นอ่ืน 114,208,889 33.022 

รวม 345,855,440 100.000 

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด  ๆ เกี่ยวกับ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 
กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 208,565,625 100.0000 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 0 0.0000 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 208,565,625 100.0000 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 1,404,001  หุ้น 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานปี 2561 : งบการเงินรวม 
ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิจ านวน 64.1 ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้น 0.25 
บาท โดยก าไรลดลง 68.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่ง
ก าไรจากบริษัทร่วม จาก 74.9 ล้านบาท ในปี 2560 มาเป็น 27.7 ล้านบาท ในปีนี้ ลดลง 47 ล้านบาท  
มาจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“FSS”) และ บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด 
(มหาชน) (“MK”) 
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2. สรุปผลการด าเนินงาน : ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) : ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
ก่อน มีก าไรสุทธิ 176.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้น 29.29% ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ผลขาดทุน 6.9 ล้านบาท    
เมื่อเทียบกับปีก่อนรับรู้ก าไร 52.1 ล้านบาท 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) : ปี 2561 มีก าไรสุทธิ 305.9 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีก าไรสุทธิ 
233.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในช่วงต้นปี 9.78%  และช่วงส้ินปี 18.80% ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ก าไร 34.5 
ล้านบาท เทียบกับปีก่อนรับรู้ก าไร 22.8 ล้านบาท 

3. สรุปผลการด าเนินงานแยกตามบริษัท/ธุรกิจ 

3.1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“FSS”) : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 29.29 
3.1.1 ผลการด าเนินงานในปี 2561  

- สินทรัพย์รวม 4,754.3 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,223.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 
2,530.4 ล้านบาท รายได้รวม 1,463.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,487.1 ล้านบาท และมี
ขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านบาท  

3.1.2  รายได้ 
- รายได้ค่านายหน้าลดลง 10% จากปีก่อน เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น 15.1% เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนราย
ย่อยลดลง จาก 48% ในปี 2560 เป็น 41% ในปี 2561 อัตราค่านายหน้าเฉล่ียลดลง     
จาก 0.094% ในปี 2560 เป็น 0.089% ในปี 2561 

- รายได้จากงานวาณิชธนกิจลดลงจากงาน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดน้อยลง 
3.1.3 ค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น 1% ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิม
ลดลงจากการลดลงของเจ้าหน้าที่การตลาดและสาขา  

- การลงทุนสูงในส่วนของ (1) โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ “Finansia Hero”  
(2) งานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ส าหรับลูกค้าสถาบัน และ (3) สร้างธุ รกิจบริการทาง
การเงินเพื่อลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง 

3.1.4 ผลการด าเนินงานแนวโน้มในปี 2562 
- การเปิดตัวอย่างจริงจังของโปรแกรม Finansia Hero จะช่วยเพิ่มรายได้ค่านายหน้าและ       

ผลก าไรอย่างต่อเนื่อง 
- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น 
- ขยายธุรกิจซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท 
- เสนอผลิตภัณฑ์ซับซ้อนหลายชนิดออกสู่ตลาด เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์  
- คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีน้ี 
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- การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการขยายฐานรายได้ให้กว้างขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุน
ว่าแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 จะเป็นไปในทางบวก 

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงการด าเนินงาน ของ FSS เพิ่มเติมว่าที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของ FSL ท าให้ในปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงค่อนข้างมาก
จากประมาณ 60,000 ล้านบาท เหลือไม่ถึง 40,000 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มีดังนี ้ 
1. Finansia Hero :  ได้เปิดให้ทดลองใช้งานเพื่อน ามาปรับใช้ตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน

เดือนมีนาคม ปี 2561 ในไตรมาส 4 ของปี 2561มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรม 
Finansia Hero เป็นร้อยละ 2.3 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ FSS ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าว
เป็นระบบ online ซึ่งจะมีทั้งในเครื่อง PC และในโทรศัพท์มือถือ จัดว่าเป็น software ที่ดีมาก   
ในแง่ของการจัดการ scan หุ้นทั้งหมดเพื่อดู activity ของหุ้นแต่ละตัว และยังสามารถตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาและจ านวนเงินในการพัฒนาค่อนข้างสูงรวมถึงการ 
promote ด้วย 

2. มีการตั้งทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศที่มาจาก ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ ซึ่ง FSS มองว่า
เป็นทีมขายที่หายากและต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ดี ผลสรุปท่ีได้รับกลับไม่เป็น
อย่างที่คาดการณ์ไว้ในแง่ของ volume ที่มีน้อย ทาง FSS มองว่าไม่ใช่ธุรกิจปกติ จึงไม่ต่อ
สัญญาทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศเมื่อประมาณเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งจะท าให้
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงค่อนข้างเยอะ 

3. มีการตั้งทีมตัวแทนขาย เพื่อ support ส าหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในส่วนที่นอกเหนือจากหุ้น 
เช่นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้  หน่วยลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตด้าน Wealth 
Management เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตการจัดการกองทุน      
ส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ทีมตัวแทนขายท ารายได้ให้ FSS เร็วเกินคาด 

3.2 บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) (“MK”) : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.80  
3.2.1 ผลการด าเนินงานในปี 2561 

- สินทรัพย์รวม 15,726.8 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,080.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 
6,645.9 ล้านบาท รายได้รวม 4,713.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 4,305.3 ล้านบาท และมี
ก าไรสุทธิ 305.9  ล้านบาท  

3.2.2 รายได้ 
- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบยังคงเป็นรายได้หลักและมีก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึน้ 
- ธุรกิจสนามกอล์ฟมีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 44 ล้านบาท ในปี 

2561 
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (“PD”) มีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 55 ล้านบาท ใน

ปี 2559 เป็น 120 ล้านบาท ในปี 2561 
- รายได้จากการขายที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมพัฒนาเพิ่มขึ้น 
- อัตราก าไรขั้นต้นของภาพรวมทางธุรกิจมีเสถียรภาพ 
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3.3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (“FSL”) : ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงานในปี 2561 สินทรัพย์รวม 970.9 ล้านบาท หนี้สินรวม 111.6 ล้านบาท และส่วนของ    
ผู้ถือหุ้น 859.3 ล้านบาท รายได้รวม 312.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 220.94 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 
70.86 ล้านบาท  

นายวราหฯ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของรายได้หลัก ๆ ของ FSL จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) 
งานด้าน Investment Banking (2) งานด้าน Wealth Management ทั้งนี้ ในส่วนของงาน Investment 
Banking ในปี 2561 มีดีลส าคัญ ๆ อยู่ 2 ดีล คือ (1) Thailand Future Fund ซึ่งได้รับรางวัล Finance 
Asia Achievement Awards Best Thailand Deal ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติของบริษัท (2) WP 
Energy Public Company Limited ซึ่งใช้ระยะเวลาในการท าประมาณ 5 ปีกว่า ท าให้ WP Energy 
Public Company Limited ได้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อปี 2561 และยังมีดีล   
ย่อย ๆ อีกหลายดีล   

3.4 ธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน 
3.4.1 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนี้จ านวน 179.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้รวมของกลุ่ม 

ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน จากอัตราการเช่าพ้ืนที่เฉล่ียที่ลดลงจาก 92% เป็น 91% 
3.4.2 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจ านวน 35.3 ล้านบาท มีผลก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าตัด

จ าหน่ายจ านวน 144.6 ล้านบาท เทียบกับในปี 2560 ที่มีก าไรขั้นต้น 147.9 ล้านบาท 
3.4.3 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 32.6 ล้านบาท และค่าตัดจ าหน่ายรวม 57.2 ล้านบาท (ตัด

จ าหน่าย 24-25 ปี) ท าให้มีผลก าไรสุทธิ 54.8 ล้านบาท เทียบกับ 58.9 ล้านบาท ในปีก่อน 
3.4.4 พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจ านวน 89,024 ตร.ม. มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย

ทั้งปีร้อยละ 91 รายได้เฉล่ียอยู่ที่ 178.5 บาท/ตร.ม./เดือน 

3.5 บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มฟินันซ่า)  
3.5.1 ฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ ส้ินปี 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมจ านวน 4,360 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 768 ล้านบาท หน้ีสินรวมจ านวน 1,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 543 ล้านบาท 

3.5.2 สินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,684 ล้านบาท (38%), สิทธิการเช่า 
1,202 ล้านบาท (28%), เงินให้กู้ยืม 577 ล้านบาท (13%) และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมี
สภาพคล่องสูง 405 ล้านบาท (9%) 

3.5.3 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น 65% และ หุ้นกู้ระยะยาว 27% 
3.5.4 หนี้สินหลักคือ หุ้นกู้ระยะส้ัน 100 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาว 1,170 ล้านบาท  

นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานความคืบหน้าการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ว่า บริษัทได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 
พฤษภาคม 2560 – วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้
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อย่างสม่ าเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการก ากับกิจการท่ีดี  ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
เตรียมยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าว 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ 

นางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช  
ผู้ถือหุ้น  

: 
 

1.  ขอให้พิจารณาการจ่ายปันผลของ FNS เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2561 
เข้าใจว่ามีดีลใหญ่ที่มีรายได้ประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ
รายได้ทั้งหมดกับสัดส่วนเงินปันผลน้อยเกินไป 

2.  ในปีน้ี MK จ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารบางท่านเป็นกลุ่มเดียวกับ 
MK และเป็นผู้มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายดังกล่าว จึงเสนอให้  MK จ่ายปัน
ผลเป็นเงินสด เพื่อ FNS จะได้มีเงินสดและน าเงินดังกล่าวจ่ายปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นของ FNS เพิ่มขึ้น 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: เรียนชี้แจง ดังนี้ 
1. การจ่ายเงินปันผลของ FNS ในอัตรา 0.15 บาท จะขอเรียนชี้แจง

รายละเอียดในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 
2. ส าหรับ MK ซึ่งเป็นบริษัทที่ FNS ถือหุ้นอยู่ 18.80% และผมด ารง

ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MK ขอเรียนชี้แจงส าหรับการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้น เนื่องจาก MK มีแผนพัฒนาธุรกิจใน 5 ปี จึง
จ าเป็นต้องเก็บเงินสดเพื่อไว้ใช้ในธุรกิจที่จะน าไปลงทุนใหม่ เช่น การ
ลงทุนของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด(“PD”) เพื่อท าการ
ซื้อพื้นที่เพิ่มเติม และการเข้าร่วมทุนกับ Vitallife ที่เป็นบริษัทย่อยของ 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เพื่อพัฒนา Wellness Center บนพื้นที่บาง
กระเจ้า โดยมี Minor International ร่วมเป็นผู้ให้บริการ เป็นต้น  

นางสิริพรรณ ลีวานันท์ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

: เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การได้รับปันผลเป็นหุ้นจะท าให้บริษัทมีจ านวนหุ้น
มากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และในอนาคตก็จะได้รับเงินปันผลมากขึ้น
ตามจ านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนตัวเงินปันผลที่เป็นเงินสด บริษัทก็จะได้รับ
เป็นเงินสดแล้วก็จะไปลดตัวเงินลงทุน ซึ่งไม่ได้ท าให้ตัวก าไร (ขาดทุน) 
ของบริษัทดีขึ้น แต่เป็นวิธีการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ  
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วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

กรรมการผู้จัดการได้ขอเชิญให้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวถึง   
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 

นายอัครรัตนฯ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับงบการเงิน 4 ครั้ง ดังนี้ 

 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัท 
 งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย 
 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวม

จ านวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจ า เพื่อให้แน่ใจบริษัทได้
ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ าเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการ
ก ากับกิจการท่ีดี ร่วมทั้งการประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท  
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบ
บัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ” ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่  

แพทย์หญิง ลินดา มุทิรางกูร
ผู้ถือหุ้น 

: ตามที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท ซึ่งราคาตลาด ณ เวลานั้นอยู่ที่ประมาณ 4 บาท 
จึงอยากทราบสาเหตุการเสนอขายในราคาดังกล่าว 

นายวราห์  สุจริตกุล 
กรรมการ 

: ขอเรียนว่าบริษัทมีความจ าเป็นต้องเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท 
เนื่องจากราคาพาร์ของบริษัทอยู่ที่ 5 บาท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทไม่
สามารถขายต่ ากว่าราคาพาร์ได้ โดยมีคุณวรสิทธิ์ฯ เข้าซื้อหุ้นในส่วนเหลือ
ทั้งหมดจากที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อ จึงท าให้การเพิ่มทุนส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 211,382,825 100.0000 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 0 0.0000 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 211,382,825 100.0000 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 2,817,200 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจ าปี 2561 ที่ได้มีการ
พิจารณาในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทมีผลการด าเนินงานที่มีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรก าไรสุทธิ
จ านวน 5.00 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.31 ของก าไรสุทธิประจ าปี  โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 45.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอ
ให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ  0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 51.88 ล้านบาท       
คิดเป็นร้อยละ 55.14 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ ปี 2561 ปี 2560 
1.  ก าไรสุทธ ิ(ล้านบาท) 94.09 69.32 
2.  จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 5.00 5.20 
3.  ทุนส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) (ร้อยละของทุนจดทะเบียน) 45 (2.60%) 40 (3.24%) 
4.  จ านวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น) 345,855,440 247,039,600 
5.  จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.15 0.15 
6.  รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  (ล้านบาท) 51.88 37.06 
7.  อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 55.14 53.46 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3 
พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
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นายวราห์  สุจริตกุล 
กรรมการ 

: ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการจ่ายปันผลของ FNS ในอัตรา 0.15 
บาท เนื่องจากความสามารถในการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการร่วมกับงบการเงินรวม โดยหากถ้าดูจากงบการเงินรวมจะ
เห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทมีก าไรประมาณ 64.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2560 มีก าไรประมาณ 132 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง อย่างไร   
ก็ดี บริษัทก็ยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตราเดิม 

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 5.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราร้อยละ 5.31 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และ อนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 
0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท และก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล     
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 211,382,825 100.0000 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 0 0.0000 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 211,382,825 100.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทได้
ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  โดยในปี 2561 มี
กรรมการที่จะต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

ล าดับ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 
1 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร -  กรรมการอิสระ* 

-  ประธานกรรมการ 
13 ปี 8 เดือน 

2 นายยจูีน เอส. เดวิส -  กรรมการบริหาร 16 ปี 10 เดือน 
3 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย ์ -  กรรมการอิสระ 

-  กรรมการตรวจสอบ 
5 ปี 11 เดือน 

หมายเหตุ   *ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 11 ปี 6 เดือน  และเปลี่ยนเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560 (ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 2 เดือน) 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท         
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติส าหรับตนเอง) ได้พิจารณา
กล่ันกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่
จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการท้ัง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร  
- ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 8 เดือน  ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 11 ปี 6 เดือน  

และเปล่ียนเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์2560 (ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ  2 ปี 2 เดือน) / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง 

2. นายยูจีน เอส. เดวิส 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 1.347 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง /  

ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง 

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการด ารงต าแหน่งใน

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ       
6 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง 

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล 

มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 
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(1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร  กรรมการอิสระ   (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 211,382,825 100.0000 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 0 0.0000 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 211,382,825 100.0000 

(2) นายยูจีน เอส. เดวิส  กรรมการ   (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 211,382,825 100.0000 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 0 0.0000 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 211,382,825 100.0000 

(3) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  กรรมการอิสระ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 211,382,825 100.0000 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 0 0.0000 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 211,382,825 100.0000 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน      
ปี 2559 ซึ่งจัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 อยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี ้
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รายละเอียด 

ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปี
ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน

และหลักทรัพย์ ปี 2559 

ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อ
คนต่อปีของบริษัท  

ปี 2561* 

1.  ประธานกรรมการ 1.01  ล้านบาท 1.22  ล้านบาท 
2.  กรรมการ 0.45  ล้านบาท 0.44  ล้านบาท 
3.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 0.28  ล้านบาท 0.26  ล้านบาท 
4.  กรรมการตรวจสอบ 0.21  ล้านบาท 0.20  ล้านบาท 
5.  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 0.08  ล้านบาท 0.06  ล้านบาท 

หมายเหตุ: *ค านวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจ านวนครั้งที่เข้าประชุม 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ ายให้
กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ส าหรับค่าตอบแทนปี 2562 เท่ากับ ปี 2561 และไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้ 

รายละเอียด ค่าเบีย้ประชุม/ครัง้ ค่าตอบแทนรายป ี
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 าหนดค่าตอบแทน และ

ก ากับดูแลกิจการ 
25,000 บาท - 

6. กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากับ
ดูแลกิจการ 

20,000 บาท - 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น  

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 ตามรายละเอียดข้างต้น 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 211,382,825 100.0000 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 0 0.0000 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 211,382,825 100.0000 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2562 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มี
ชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1,535,000 บาทต่อปี และไม่
มีค่าบริการอื่น  

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด มีดังนี ้

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 

2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ  
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 มีดังนี ้

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ปี 2562 

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ปี 2561 

เปล่ียนแปลง 

1,535,000 บาท  1,490,000 บาท เพิ่มขึ้น 45,000 บาท หรือ 3.02% 

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย 
และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ 
และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2562 

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 211,382,825 100.0000 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 0 0.0000 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม 211,382,825 100.0000 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านเสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระท่ีผ่านมา ดังนี้ 

นายโชคชัย กาญจนกูล 
ผู้ถือหุ้น 

: ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 จ านวน 79.6 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร 

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: สาเหตุที่ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเพิ่มสูงขึ้นหลัก ๆ เกิดจาก
ค่าตอบแทน (โบนัส) ส าหรับพนังงานของธุรกิจหลักทรัพย์ (IB) เนื่องจากโบนัส
พนักงานจะประเมินตามผลการด าเนินงานของบริษัท จะเห็นได้ว่ารายได้ของ
ธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาด้วย 

คุณวราห์ สุจริตกุล 
กรรมการ 

: เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ (FSL) ในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ซึ่งโบนัสพนักงานจะประเมินตามผลการด าเนินงานของบริษัท โดยปกติ
ของธุรกิจจะไม่อิงกับผลประกอบการของทั้งกลุ่มบริษัท 

นายภูวนารถ ณ สงขลา 
ผู้รับมอบฉันทะ 

: ในฐานะที่ FNS อยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ และผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา มีความผันผวนค่อนข้างมาก จากปัจจัยหลาย ๆ อย่างทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อีกทั้งตลาดหุ้นที่ยังไม่นิ่ง การแข่งขัน รวมถึงการเมืองด้วย 
จึงอยากให้วิเคราะห์ทิศทางในปีนี้ว่าเป็นอย่างไร และบริษัทจะหาทางสร้าง
รายได้ให้กลับมามีเสถียรภาพขึ้นอย่างไร และอยากทราบว่าใน 1 ปีที่ผ่าน
มา Finansia Hero ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ อย่างไรได้บ้าง 

คุณวราห์ สุจริตกุล 
กรรมการ 

: เรยีนชี้แจงดังนี้ 
1.  ในภาพรวมของธุรกิจช่วงต้นปีที่ผ่านมายังไม่ค่อยดี ซึ่งทางบริษัทก็

อยากที่จะเห็นปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น ซึ่งในปีนี้คาดว่า
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คงยังไม่ดีมาก มาตรการที่บริษัท
ด าเนินการอยู่ เช่น ในอนาคตหากธุรกิจไหนที่ยังไม่ชัดเจนหรือมีผล
ขาดทุน จะตัดออก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนสาขาจะพยายามลดลงให้ได้
มากที่สุด โดยส่งเสริมให้ไปใช้ internet ให้มากที่สุด  

2.  Finansia Hero เพิ่งเปิดให้ทดลองใช้งานได้เพียง 1 ปี คงจะเร็วเกินไป
หากจะบอกว่าช่วยลดค่าใช้จ่าย หากบริษัทลดจ านวนคนเลยอาจจะ
ส่งผลกระทบกรณีที่มีการปรับตัวของตลาดแบบกระทันหัน จะท าให้
บริษัทตั้งตัวไม่ทัน ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จะมีเห็นได้ชัด ๆ คือ
การตัดทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศออก เพราะฉะนั้นเรื่องลด
จ านวนคนเพราะ โปรแกรม Hero ยังไม่เกิดขึ้น มีแต่จะเพิ่มจ านวนคน
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เพื่อรองรับโปรแกรม Hero เช่น marking ส าหรับ online, training, 
event, IT เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ถือว่าเพิ่ม
ค่อนข้างน้อยมาก ทั้งนี้ จะต้องมีทีมงาน IT เข้ามาดูโปรแกรม Hero 
โดยเฉพาะ ส่วนจะถามว่า โปรแกรม Hero ประสบความส าเร็จแค่ไหน
แล้ว โดยวัดภายในองค์กรจะเห็นได้ว่ามีจ านวนคนที่เปล่ียนไปใช้ online 
trading ประมาณ 20% ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูง โดยบริษัทมีการ
ประชุมเพื่อประเมินการใช้ โปรแกรม Hero อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

ประธานท่ีประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณ    
ผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 

(- ลายเซ็น -) 
 ลงลายมือชื่อ…………………………………………………ประธานท่ีประชุม 
 (ดร. วีรพงษ์ รามางกูร) 
 
 

(- ลายเซ็น -) 
 ลงลายมือชื่อ…………………………………………………ผู้บันทึกการประชุม 
 (นางสาววิภา นิลโสภณ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3   

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

ช่ือ - สกุล นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ 
อายุ 56 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริหาร  
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม   
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 19 มิถุนายน 2545 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

17 ปี 7 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมลู Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University      

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Certification Program (2545) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

จ านวน 1 แหง่ 
2558 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 6 แหง่ 
พ.ย.2562 – ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้บีเอฟทีแซด จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า แคปปิตอล จ ากดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

2541 – ก.พ. 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

41.66% 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท 

- ไม่มี - 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 
-  เข้าร่วมประชมุกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

5  ครัง้  จากทัง้หมด  5  ครัง้ 
2  ครัง้  จากทัง้หมด  2  ครัง้ 
 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวฒุิ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

ช่ือ - สกุล นายวราห์ สุจริตกุล 
อายุ 55 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
เลขานกุารบริษัท 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 19 มิถุนายน 2545 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

17 ปี 7 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559) 
- Company Secretary Program (2551) 
- Directors Certification Program (2545) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

จ านวน 2 แหง่  

2558 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ รอยลั ซเิคียวริตี ้จ ากดั (มหาชน) 
พนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

- รองประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 2 แหง่ 

2555 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 

- กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า  จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า แคปปิตอล จ ากดั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

- ไม่มี - 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท 

- ไม่มี - 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4  ครัง้  จากทัง้หมด  5  ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวราห์ สุจริตกุล เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุสมบตัิเหมาะสม
เป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้ มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ี
ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 หนา้ 3 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

ช่ือ - สกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์ 
อายุ 63 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ    
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 กมุภาพนัธ์ 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

1 ปี 11 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

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

 ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ (เกียรนิยมอนัดบั 2 ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนตบิณัฑติไทย 
 ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (2556) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

จ านวน 2 แหง่ 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2561 - ปัจจุบนั 
 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 1 แหง่ 
2561 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 

2561 - 2562 
2560 - 2562 
2553 - 2559 
 

- กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ ากดั 
- ผู้อ านวยการงานกฎหมาย  บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริษัทในเครือ   
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 
-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

5  ครัง้  จากทัง้หมด  5  ครัง้ 
4  ครัง้  จากทัง้หมด  4  ครัง้ 
2  ครัง้  จากทัง้หมด  2  ครัง้ 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 หนา้ 4 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายชาญมนู สุมาวงศ์ เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 หนา้ 5 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

(ที่มคีวามเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 
1) หุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง  โดยนบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา     
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะ
ที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น   
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมี
นยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ   
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น   ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  หนา้ 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อบังคับ 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 
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 ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึเ่ป็นประธานในท่ีประชมุ 

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

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

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 
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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 
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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 ากบัดแูลกิจการ ซึง่ไมม่ีสว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณา
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 หรือ นายชาญมนู สมุาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ   
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ไม่มีสว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้
ยกเว้น วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่สามารถเข้า
ประชมุได้ ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทน ทัง้นี ้โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อม
เอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ  บริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 20 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวนัที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อจะได้
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวนัประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ      
ผู้ รับมอบฉนัทะ หากท่านมีข้อสงสยัหรือค าถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ      
โทร. 0-2697-3780 ในเวลาท าการ 
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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 ุ      66 ปี อยูบ้่านเลขที่    256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 
     นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ      63 ปี อยูบ้่านเลขที ่ 634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดสุิต 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทัง้นี ้นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ 
ไม่มีสว่นได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และ นายชาญมน ู  
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563 ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวันที่  28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่  48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  )  

   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
     

เขียนที่  
วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

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

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

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  

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

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

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดงันี ้
    นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง อาย ุ      66 ปี อยูบ้่านเลขที่    256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 
    นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ      63 ปี อยูบ้่านเลขที ่    634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดสุิต 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทัง้นี ้นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ  
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และ นายชาญมน ู  
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563 ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่  48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
     

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

  วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

      

  วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

     ชื่อกรรมการ นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ นายชาญมนู สุมาวงศ์ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

      

      

      



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

  วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และ 
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ 

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ 
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

           

           
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
     
หมายเหต:ุ    

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ 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) 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที ่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30   น. 
ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชมุ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ 

 สถานที่อื่นด้วย 
     

  วาระที่  เร่ือง  

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

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

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

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

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

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

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

     
เขียนที่  
วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

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

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  

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

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

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดงันี ้
  นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง อาย ุ      66 ปี อยูบ้่านเลขที่       256  ซอยสขุมุวิท 55 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110 หรือ 
  นายชาญมน ูสมุาวงศ์ อาย ุ      63 ปี อยูบ้่านเลขที ่    634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดสุิต 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10300  

(ทัง้นี  ้นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ           
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และ นายชาญมน ู        
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563 ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะอีกทา่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน
วนัที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชมุ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

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

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
        
  วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

 
   

ชื่อกรรมการ 
 
นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ 

 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

 
    ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล  
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
    ชื่อกรรมการ นายชาญมนู สุมาวงศ์  
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
       
  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไม่ 
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ 
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง 
มติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน 
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
หมายเหต:ุ 

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

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

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที ่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30  น. 
ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชมุ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ 
 สถานที่อื่นด้วย 
 

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



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

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



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น)  

ช่ือ - สกุล นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  
อายุ 66 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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 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 4 หนา้ 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครัง้นี ้

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที่ 
แตกต่างจากกรรมการคน
อ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุม AGM ครัง้นี ้

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 
-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ 

5  ครัง้  จากทัง้หมด  5  ครัง้ 
4  ครัง้  จากทัง้หมด  4  ครัง้ 
2  ครัง้  จากทัง้หมด  2  ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น)   

ช่ือ - สกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์ 
อายุ 63 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 กมุภาพนัธ์ 2561 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

1 ปี 11 เดือน  

ท่ีอยู่ เลขท่ี 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 
คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

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

 ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ (เกียรนิยมอนัดบั 2 ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนตบิณัฑติไทย 
 ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (2556) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

จ านวน 2 แหง่ 
2562 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 1 แหง่ 
2561 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2561 - 2562 
2560 - 2562 
2553 - 2559 

- กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง จ ากดั 
- ผู้อ านวยการงานกฎหมาย  บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริษัทในเครือ   
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครัง้นี ้

วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที่ 
แตกต่างจากกรรมการคน
อ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุม AGM ครัง้นี ้

- ไม่มี - 

   



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 
-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ 

5  ครัง้  จากทัง้หมด  5  ครัง้ 
4  ครัง้  จากทัง้หมด  4  ครัง้ 
2  ครัง้  จากทัง้หมด  2  ครัง้ 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  

แผนที่ของสถานที่จดัประชุม 

 

 สถานที่ตัง้ :  เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 การเดนิทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทางออก 4 / รถไฟฟ้าใต้ดนิเอ็มอาร์ที สถานีสีลม 
ทางออก 2 หรือ สถานีลุมพนีิ ทางออก 2 / รถประจ าทางสาย 17 และ 149 

 

 

 
 

 

 

 

บริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ห้องประชมุ ชัน้ 20 


