
 

 

 
 

วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ       

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
4.  แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) 
5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการท า  

ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
7. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
8. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ 
9. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
10. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น   
ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ท่ี 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 
กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
และได้จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 



 

หน้า 2 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 

การลงมติ :  มติวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใด
วาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระท่ีได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป 

ส าหรับท่ีมาในการก าหนดเงื่อนไขข้างต้นนั้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 2 และ 4 
จะเห็นได้ว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 5.00 บาทต่อหุ้น จัดเป็นราคาที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ
บริษัท ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 5.00 บาท ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท
ย้อนหลัง 7 วันท าการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท จึงมีความเป็นไปได้ที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้  อาจไม่          
ประสบความส าเร็จ และบริษัทอาจได้รับเงินไม่ครบตามจ านวนภายในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการ
ลงทุนและโครงสร้างของแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ์ของนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ตาม
วาระท่ี 5 และ 6 นั้น จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจว่าการด าเนินการเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป จะท าให้บริษัทสามารถได้รับเงินครบตามจ านวนภายในระยะเวลาที่ต้องการตามแผนการลงทุน 

ในกรณีท่ีวาระท่ี 5 และ/หรือวาระท่ี 6 ไม่ได้รับการอนุมัตินั้น วาระท่ี 2 ถึง 4 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเพื่อออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะต้องถูกยกเลิกไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นทุกราย 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติ
อนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น
ทั้งสิ้น 494,079,200 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย    
หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเพ่ิมทุนปรากฏตามแบบรายงานการ    
เพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จาก นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 



 

หน้า 3 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะการก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ 

(2) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือ   
หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือ
รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่          
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงาน 
การเพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

การลงมติ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน   
จดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น 
บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่     
23 สิงหาคม 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้ 
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,729,277,200  บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 345,855,440  หุ้น              (สามร้อยส่ีสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่น
ห้าพันส่ีร้อยส่ีสิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท  (ห้าบาท) 
 โดยแยกออกเป็น     
 หุ้นสามัญ : 345,855,440 หุน้ (สามร้อยส่ีสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่น

ห้าพันส่ีร้อยส่ีสิบหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ : -  หุ้น (- หุ้น)” 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2561 พิจารณามอบหมายให้ นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ นายยูจีน เอส.เดวิส 
หรือ นายวราห์ สุจริตกุล มอบหมายให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียด ในการด าเนินการท่ี
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือ ด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามค าส่ังของ       
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการน าส่ง
ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบ
อ านาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุน     
จดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้     
หุ้นละ 5 บาท ตามวาระที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติ
อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท 
ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 
วันท าการ ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้น
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สามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท โดยรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สามารถสรุปได้ดังนี ้

1. พิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของ
ตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ได้  โดยแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่า
สิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิ
ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นส าหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน 
(Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมด
ทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ  

1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วน

การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จ านวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ
ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของ
หุ้นน้ันท้ิง) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ท้ังนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้     
ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่ ง
ปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการ
จัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.1 และ
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ข้อ 1.2 ข้างต้นแล้ว ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

2. พิจารณาก าหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ    
เพิ่มทุน (Record Date) และก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 

3. พิจารณาการมอบอ านาจให้ นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จาก นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ ากัดเฉพาะการก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

(2) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน 
หรือ หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา 
หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อ   
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการ      
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติ     
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แกผู้่ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบ
อ านาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ
เก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

การลงมติ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  สืบเนื่องจากวาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 กรณีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 494,079,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยก าหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 
494,079,200 บาท ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ โดย 
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่านั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือ
หุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งดังกล่าว  ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์         
โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 (“นายวรสิทธิ์ฯ”) ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตาม
สิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น  

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ นายวรสิทธิ์ฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม
จ านวนดังกล่าวข้างต้น จ านวนหุ้นสูงสุดที่ นายวรสิทธ์ิฯ จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 98,815,840 หุ้น ซึ่งเป็น
จ านวนหุ้นเพิ่มทุนท้ังหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ อันจะเป็นผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของ นายวรสิทธิ์ฯ ในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 41.66 ซึ่งอาจเป็นผลให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  
ก้าวข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 ท าให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  
มีหน้าที่ที่จะต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ดี เนื่องจาก นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
(“ผู้ขอผ่อนผัน”) มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และประกาศหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอ
ผ่อนผันการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่  
30 พฤษภาคม 2561(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ Whitewash”) ซึ่งในการขอผ่อนผันจะต้อง
ด าเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของ 
(ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน  (ข) บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน 
และ  (ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนและเป็นฐานใน
การค านวณจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นส าหรับวาระนั้น 

อนึ่ง รายละเอียดการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มา
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ซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247 – 7) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่ง
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
แสดงความเห็นการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดย
รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้   
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

ในการน้ี แม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ
เกินสิทธิให้แก่ผู้ขอผ่อนผันโดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ บริษัทยังจะต้องได้รับอนุมัติ
ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท า
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติ    
การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
ให้แก่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 และ แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ 
โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  

การลงมติ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

หมายเหตุ  :  ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ (1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้น
จ านวน 20,980,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.493 ของทุนช าระแล้ว) (2) ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้น
จ านวน 10,500,000หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.250 ของทุนช าระแล้ว) และ (3) Morgan Stanley & Co. International 
Plc. ถือหุ้นจ านวน 13,776,855 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.577 ของทุนช าระแล้ว) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ตามวาระที่ 5 ถือเป็น
การเข้าท ารายการท่ีเกีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ("ประกาศรายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน") โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ



 

หน้า 9 

บริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัทไม่มีการท ารายการที่ 
เกี่ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขา้ท ารายการครั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการท่ี
มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการ
ดังกล่าว  

อนึ่ง รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพื่อแสดงความเห็นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ครั้งนี้แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติ    
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 และ รายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้   
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  

การลงมติ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

หมายเหตุ  :  ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ (1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้น
จ านวน 20,980,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.493 ของทุนช าระแล้ว) (2) ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้น
จ านวน 10,500,000หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.250 ของทุนช าระแล้ว) และ (3) Morgan Stanley & Co. International 
Plc. ถือหุ้นจ านวน 13,776,855 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.577 ของทุนช าระแล้ว) 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 
อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลตามขอบเขตและเงื่อนไขปัจจุบัน อย่างไร
ก็ดี เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อน าเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ
เพิ่มเติม และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการส าคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อช าระหนี้ของบริษัท   
จึงพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดที่ขอ
แก้ไขตามขอบเขตและเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้  
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 ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่ 

วัตถุประสงค์ เพื่อน าเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทใน
การด าเนินธุรกิจ  และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
ในโครงการส าคัญของบริษัท 

เพ่ือน าเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการด าเนิน
ธุรกิจ  และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการส าคัญ
ของบริษัท และ/หรือ เพื่อการช าระหนี้ของบริษัท 

ลักษณะ        หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ 
ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน 
และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาด หรือปัจจัยอ่ืนๆ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละครั้ง 

อัตราดอกเบี้ย ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

การไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอาย ุ

ไม่ระบุ ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบก าหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทั้งนี้  การไถ่ถอนหุ้นกู้  ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดย
ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วิธีการเสนอขาย     เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุน
ทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจ ากัด และ/หรือผู้ลงทุน
สถาบั น /ผู้ ล งทุ น ร าย ใหญ่  ต ามป ระกาศของ
คณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขาย
บางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็น
คราวๆไป นับตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต 

เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 
และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน 
และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว 
หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือ
เป็นคราวๆไป  

สกุลเงนิ               สกุลเงินบาท เหมือนเดิม 

อาย ุ        ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 

วงเงิน      ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  เทียบเท่า / ไม่
เกิน 1,500 ล้านบาท 

ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 2,000 
ล้านบาท 

ระยะเวลา       ภายใน 10 ปี (ปี 2556 – ปี 2565) ภายใน 10 ปี (ปี 2561 – ปี 2571) 

การด าเนินการ            คณะกรรมการบริหาร  และ/หรือบุคคลที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย 
ระยะเวลาในการออกและเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ 
จ านวนเงินที่ออกและเสนอขาย เป็นต้น 

เหมือนเดิม 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติ    
การขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  

การลงมติ :  มติวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานใน
ที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ท้ังนี้ รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตน
เข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/
หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ผู้ถื อหุ้นพร้อมหนังสือ       
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  

  

ขอแสดงความนับถือ 

 โดยมติคณะกรรมการ 

 
 (นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์) 

 กรรมการผู้จัดการ 

 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 1 

 
       สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี 
พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2560 และทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จ ากัด ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน ดังนี้ (กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100) 

1. ดร.วีรพงษ ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน ์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายยจูีน เอส. เดวิส กรรมการ 
4. นายวราห ์ สุจริตกุล กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 
5. นายอัครรัตน ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
6. นายชาญมน ู สุมาวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7.  นายณัฐวุฒ ิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

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) 
5. นายจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จ ากัด ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานใน

การนับคะแนนเสียง 
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6. นางสาววิภา  นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
7. นายวรภัค   ธันยาวงษ ์ บุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเข้าใหม ่  

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกีย่วกับการด าเนินการประชุม พร้อมกับน าเสนอ presentation แก่ผู้เข้ารว่มประชมุ ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน 

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา 
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ 
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่น าส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใด

ที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียส่วนท่ีเหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย 
- ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บ

บัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย” 
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย 
- เมื่อการประชุมเสร็จส้ินครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม 

เพื่อท่ีบริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 
2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท 

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง  
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหน่ึงมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้ 
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง 
- ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
- ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยและงด

ออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย 
3. การสอบถามและแสดงความเห็น 

- กรุณาแจ้งความจ านง โดยยกมือขึ้น 
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง 

4. การเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต ่8 พฤศจิกายน 2560 
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์
บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด 
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จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 44 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 67,679,800 หุ้น และที่
มอบฉันทะมาจ านวน 23 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 61,704,695 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมา 
เข้าร่วมประชุมรวมทั้งส้ินจ านวน 67 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 129,384,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.3740 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 247,039,600 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป  

ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุมได้
กล่าวแนะน ากรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ โดยมีข้อมูลประวัติแสดงไว้ใน Presentation แล้ว       
นายชาญมนูฯ เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ที่
ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 นายชาญมนูฯ เคยด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทในช่วงปี 2547 - 2553 และเคย
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานด้านกฎหมาย และกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
นอกจากนั้น ได้กล่าวแนะน าบุคคลอีก 1 ท่าน คือ นายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในวาระที่ 6 นายวรภัคฯ เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด ในช่วงปลายปี 2553 - ต้นปี 2555 และเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับ
น าเสนอท่ีประชุมเป็น Presentation ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด  ๆ เกี่ยวกับ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้     
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 133,290,295 99.9992 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 1,000 0.0008 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 3,906,800 หุ้น 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานปี 2560 
ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิจ านวน 132.3 ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้น 0.54 

บาท โดยก าไรเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน  

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2560 2559 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
รายได้ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ 28.8 64.7 (35.9) (55) 
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย ์ 245.3 158.0 87.3 55 
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสนิค้าและโรงงาน 180.8 187.1 (6.3) (3) 
รายได้อ่ืน 27.6 7.3 20.3 278 

รวมรายได้ 482.5 417.1 65.4 16 
ต้นทุนทางการเงิน 52.5 57.7 (5.2) (9) 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ทีป่รึกษาและการจัดการ 38.8 35.2 3.6 10 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ 108.7 82.1 26.6 32 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสนิค้าและโรงงาน 90.1 93.8 (3.7) (4) 
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 43.0 54.8 (11.8) (22) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 23.8 - 23.8 - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 49.3 52.2 (2.9) (6) 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 406.2 375.8 30.4 8 
ก าไรจากการด าเนินงาน 76.3 41.3 35.0 85 
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 74.9 96.6 (21.7) (22) 
ก าไรก่อนภาษ ี 151.2 137.9 13.3 10 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (18.9) (7.2) (11.7) 163 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 132.3 130.7 1.6 1 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.54 0.53 0.01 1 

1.1 รายได้รวม 482.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 65.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน      
โดยรายได้แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ๆ ดังนี้ 
(1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการจ านวน 28.8 ล้านบาท มาจาก FNS 

จ านวน 13.2 ล้านบาท และ FFM จ านวน 15.6 ล้านบาท 
(2) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จ านวน 245.3 ล้านบาท  

(2.1) จากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินจ านวน 192.1 ล้านบาท 
(2.2) จากการเป็นผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จ านวน 24.7 ล้านบาท 
(2.3) จากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทอื่นจ านวน 28.5 ล้านบาท 

(3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจ านวน 180.8 ล้านบาท (พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 
89,024 ตารางเมตร)  
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1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 406.2 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินจ านวน 52.5 
ล้านบาท และต้นทุนธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นจ านวน 353.7 ล้านบาท  

1.3 รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมจ านวน 74.9 ล้านบาท โดยเป็นก าไรจาก FSS จ านวน 52.1   
ล้านบาท และ MK จ านวน 22.8 ล้านบาท 

2. สรุปฐานะทางการเงิน 
ส าหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ ส้ินปี 2560 สรุปได้ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2560 2559 เปล่ียนแปลง 
จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 3,592 3,681 (89) (2) 
หน้ีสินรวม 1,312 1,496 (183) (12) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,280 2,185 94 4 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 9.23 8.85 0.38 4 
จ านวนหุ้นสามัญช าระแล้ว (หุ้น) 247,039,600 - - 

2.1 สินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วมร้อยละ 36 และสิทธกิารเช่าร้อยละ 35  
2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 63 และหุ้นกู้ระยะยาวร้อยละ 27 

3. สรุปผลการด าเนินงานแยกตามบริษัท 
3.1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (“FSL”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 (ธุรกิจหลักทรัพย์/วาณิช

ธนกิจ) 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2560 2559 เปล่ียนแปลง 
จ านวน ร้อยละ 

รายได้     
     ค่านายหน้า 28.6 48.2 (19.7) (41) 
     ค่าธรรมเนียมและบริการ 216.9 110.7 106.1 96 
     ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 1.1 2.6 (1.4) (55) 
     ดอกเบี้ยและเงินปันผล 9.4 8.1 1.3 16 
     รายได้อ่ืน 0.0 1.8 (1.8) (99) 

รวมรายได้ 255.9 171.4 84.5 49 
ค่าใช้จ่าย     
     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 108.6 93.2 15.4 17 
     ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 9.7 8.8 0.8 9 
     ค่าธรรมเนียมและบริการ 0.8 1.5 (0.7) (48) 
     ค่าใช้จ่ายอ่ืน 44.3 34.7 9.6 28 

รวมค่าใช้จ่าย 163.3 138.1 25.1 18 
ก าไรก่อนภาษ ี 92.7 33.3 59.4 178 
ภาษีเงินได ้ (18.9) (7.2) 11.7 162 
ก าไรสุทธิ 73.7 26.1 47.7 183 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 1.05 0.37 0.68 183 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2560 2559 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 933.1 861.1 72.0 8 
หน้ีสินรวม 73.5 50.5 23.0 46 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 859.6 810.6 49.0 6 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 12.3 11.6 0.7 6 

3.2 บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน) 
(ล้านบาท) 2560 2559 

ค่าเช่าและค่าบริการ 177.4 184.6 
รายได้อ่ืน 3.4 2.5 

รวมรายได้ 180.8 187.1 
ค่าบริหารทรัพย์สิน 16.8 17.7 
ค่านายหนา้ 1.8 2.3 
ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร 14.3 16.6 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 32.9 36.6 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและคา่ตัดจ าหน่าย 147.9 150.5 
ดอกเบี้ยจ่าย 31.8 37.4 

ก าไรทีเ่ป็นตัวเงิน 116.1 113.1 
ค่าตัดจ าหนา่ย 57.2 57.2 

ก าไรสุทธิ 58.9 55.9 

ทั้งนี้ พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจ านวน 89,024 ตารางเมตร  
- มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียทั้งปีร้อยละ 92   
- รายได้เฉล่ีย/ตารางเมตร/เดือน อยู่ที่ 180.6 บาท  
- ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเฉล่ีย/ตารางเมตร/เดือน 36.4 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของ

รายได้เฉล่ีย/ตารางเมตร/เดือน  
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน/ตารางเมตร/เดือน 58.3 บาท หรือประมาณร้อยละ 32 ของ

รายได้เฉล่ีย/ตารางเมตร/เดือน 

3.3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“FSS”) (ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2560 2559 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
รวมรายได้ 1,654.8 1,855.6 (200.8) (11) 
รวมค่าใช้จ่าย 1,446.6 1,548.0 (101.4) (7) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 208.2 307.6 (99.4) (32) 
ภาษีเงินได้ (31.0) (76.3) (45.3) (59) 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.3 - 0.3 - 
ก าไรสุทธิ 176.9 231.3 (54.4) (24) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.40 (0.09) (24)  
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งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2560 2559 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 5,952.8 6,540.8 (588.0) (9) 
หน้ีสินรวม 3,357.4 4,039.1 (681.7) (17) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,594.8 2,501.3 93.5 4 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.46 4.30 0.16 4 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 29.29% 29.29% - - 

บริษัทถือหุ้นใน FSS จ านวน 29.29% ซึ่งในปี 2560 FSS มีก าไรสุทธิจ านวน 176.9 ล้านบาท   
ท าให้บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งก าไรจ านวน 52.1 ล้านบาท (รวมส่วนแบ่งก าไรจาก FSS 
International Advisory Securities 0.3 ล้านบาท) และได้รับเงินปันผลจ านวน 22.1 ล้านบาท 

3.4 บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) (“MK”) (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2560 2559 
เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
รวมรายได้ 3,264.4 3,081.3 183.1 6 
รวมค่าใช้จ่าย 2,930.8 2,607.2 323.6 12 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 333.6 474.1 (140.5) (30) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม (18.9) (13.1) 5.8 44 
ภาษีเงินได้ (81.9) (114.4) (32.5) (28) 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.5) (4.2) (3.7) (88) 
ก าไรสุทธิ 233.3 350.8 (117.5) (33) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.35 (0.11) (33)  
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2560 2559 

เปล่ียนแปลง 
จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 14,179.8 13,507.8 672.0 5 
หน้ีสินรวม 7,511.9 6,814.4 697.5 10 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,560.1 6,580.9 (20.8) 0 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 6.61 6.63 (0.0) 0 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 9.78% 9.78% - - 

บริษัทถือหุ้นใน MK จ านวน 9.78% ซึ่งในปี 2560 MK มีก าไรสุทธิจ านวน 233.3 ล้านบาท ท าให้
บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งก าไรจ านวน 22.8 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจ านวน 24.2 ล้านบาท 
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4. สรุปธุรกิจของบริษัท 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ 

คุณลินดา มุทิรางกูร  
ผู้ถือหุ้น  

: 
 

สอบถามเรื่อง FFM ให้เงินกู้ยืมแก่ NEO จ านวน 237 ล้านบาท ได้รับ
ดอกเบี้ย และสามารถแปลงเป็นหุ้นได้หรือไม่  

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: การลงทุนดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ และหาก 
NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถแปลงเงินกู้ดังกล่าว
เป็นหุ้นสามัญได้ประมาณ 12.5% ของหุ้นทั้งหมดของ NEO ทั้งนี้การเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ NEO ใช้บริการของบริษัท
หลักทรัพย์ TISCO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

คุณลินดา มุทิรางกูร 
ผู้ถือหุ้น 

: ท าไม NEO ถึงใช้บริการ TISCO ท าหน้าที่เป็น IFA แทนที่จะใช้ FSL ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือ 

คณุวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: เพื่อความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด จึงต้องใช้บริการของที่ปรึกษาทางการเงินอื่น 

FINANSA PCL. 

SECURITIES 
FSL (100%) 

- Investment Banking 
- Wealth Management 

2017 Rev. :  Bt256m 
 NP :  Bt74m 

- High-end advisory business 

FSS (29.29%) 
- Brokerage 
- Investment Banking 

2017 Rev. :  Bt1,655m 
 NP :  Bt177 
- Maintaining position as 

leading broker 
- Diversifying product 

offerings 
- Aiming to be No.1 in online 

trading with launch of 
Finansia HERO   

 
-  

INVESTMENTS (PE) 
Combined Invest.:  Bt260m 

NEO Corp. 
2017(E) Rev :  Bt5,380m  

NP :  Bt281m 
- Leading Thai Household 

and Personal Products Co. 
- 2017 results beat 

expectations 
- Appointed TISCO as IFA  

FB Food Service (2017) 
- Just completed Central 

Kitchen (April 2018) 
- Minor Foods signed as 

major customer 
- Invested alongside Sojitz 

 
 

PROPERTY 
89,000 sqm of warehousing in BFTZ 
2017 Rev.          :  Bt181m 

 EBITDA   :  Bt148m 
 EBIT        :  Bt91m 
- Occupancy 91% 
- ARR: Bt180/sqm/mth 

MK Real Estate (9.78%) 
2017 Rev. :  Bt3,264m 

 NP :  Bt233m 
- Continuing to focus on 

low rise residential 
development 

- Growing recurring income  
with a focus on industrial 
property, health and 
tourism 
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คุณสุวิทย์ พจนโสภณากุล 
ผู้ถือหุ้น 

: สอบถามเพิ่มเติมว่าเงินที่ให้ NEO กู้จ านวน 237 ล้านบาท มีดอกเบี้ย
หรือไม่ และกรณี FSL ในปีนี้งานท่ีส าคัญ ๆ มีอะไรบ้าง 

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ซึ่งหากวันที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะมี
การบวกรวมดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าไปรวมกับเงินกู้ด้วย 

คุณวราห์ สุจริตกุล 
กรรมการ 

: จะแจ้งได้เพียงแค่บางส่วนเนื่องจากติดสัญญาความลับอยู่ ซึ่งงานที่
เปิดเผยแล้วได้แก่ (1) Thailand Future Fund เป็นการน าเอาทางด่วน
ของภาครัฐมาท าเป็น infrastructure fund ซึ่งงานอาจจะเสร็จทันปีนี้   
(2) BBGI ส าหรับปีหน้ามีดีล PTTOR เป็นดีลการท า IPO ที่ใหญ่ที่สุด 
นอกจากนี้ มีดีลอื่น ๆ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ 

คุณสุวิทย์ พจนโสภณากุล 
ผู้ถือหุ้น 

: กรณี FSS ในส่วนท่ี market share ลดลง ทาง FSS มีความกังวลในส่วน
นี้หรือไม่ 

คุณวราห์  สุจริตกุล 
กรรมการ 

: กรณีที่ market share ลดลงเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่  ลักษณะของ 
volume ในตลาดไปในทิศทางสถาบันมากขึ้น แต่ FSS เป็นธุรกิจแบบ retail 
brokerage อย่างไรก็ดี โดยปกติ volume จะขึ้นลงสลับกันระหว่าง retail 
และสถาบัน ทั้งนี้ อยากให้ดูตัวเลขที่ internet market share หรือ retail 
market share ซึ่ง FSS เป็นอันดับ 2 รองจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์  
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทาง 
FSS ได้เปิดตัว application ที่ชื่อ Finansia HERO เป็นเทรดดิ้งแพลตฟอร์ม 
ซึ่ง FSS ให้บล. Kiwoom Securities ที่ประเทศเกาหลี เป็นผู้เขียน 
application ให้ โดยจะมี 2 ส่วนด้วยกันคือ ทั้งบนมือถือและเครื่อง PC  

คุณนฤดล นวลน่ิม 
ผู้ถือหุ้น 

: อยากทราบว่าธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานที่มีอัตราการเช่าพื้นที่
เฉล่ียอยู่ที่ 92% บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ 

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: บริษัทได้มีการต่อสัญญาการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานมาแล้ว 3 
ครั้งด้วยกัน มีพื้นที่ให้เช่าจ านวน 89,024 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่คราว ๆ 
ที่จะครบก าหนดสัญญาใน 1 ปี  อยู่ที่ประมาณ 25% ดังนั้น การ
เปล่ียนแปลงราคาจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่จะครบก าหนดสัญญาดังกล่าว 
ส่วนพ้ืนท่ีที่ยังไม่มีผู้เช่าประมาณ 9% ก็จะเป็นราคาค่าเช่าใหม่ โดยแผน
ในอนาคตอันใกล้นี้ยังไม่มีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงมาก 
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คุณสุวิทย์ พจนโสภณากุล 
ผู้ถือหุ้น 

: ธุรกิจ MK มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ท าไมก าไรถึงลดลง เข้าใจว่าเกิดจากเงินกู้ที่
เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ 

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: ใช่ครับ ส าหรับ MK มบีริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ท าหน้าที่จัดอันดับเครดิต 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า MK มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 14,179.8 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6,560.1 ล้านบาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่
ประมาณครึ่งหนึ่งของทรัพย์สิน) นอกจากนี้  MK มีสินทรัพย์ประมาณ 
2,500 - 2,800 ล้านบาท อยู่ในระหว่างที่จะขายแปลงเป็นเงินสดเพื่อ
น าไปท าธุรกิจด้านบริการและรายได้ประจ าเพิ่มขึ้น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กรรมการผู้จัดการได้ขอเชิญให้นายอัครรัตน ์ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวถึงการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 

นายอัครรัตน์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง  ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งได้พิจารณาสอบทานข้อมูลดังนี้ 

 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัท 
 งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย 
 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวม
จ านวน 4 ครั้ง  

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้
ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีอยู่ในรายงานประจ าปีแล้วว่า  “งบการเงินรวมและ      
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ    
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระท่ี 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  
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จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่  

คุณสุวิทย์ พจนโสภณากุล 
ผู้ถือหุ้น 

: จากงบแสดงฐานะทางการเงิน จะเห็นว่าลูกหนี้การค้าที่ เป็นรายได้
ค่าบริการค้างรับ จากกิจการอื่นสูงขึ้นจาก 24 ล้านบาท เป็น 118 ล้านบาท 
เกิดจากอะไร 

คุณวราห์  สุจริตกุล 
กรรมการ 

: เนื่องจากเป็นงานของทาง IB ที่จบในช่วงส้ินเดือนธันวาคม มีการส่ง     
ใบแจ้งหนี้ออกไปเครดิต 30 วัน จึงส่งผลให้เป็นรายได้ข้ามงวด และ
ปัจจุบันได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้  

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 133,291,793 99.9992 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 1,000 0.0008 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 1,498 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจ าปี 2560 ที่ได้มีการ
พิจารณาในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทมีผลการด าเนินงานที่มีก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรก าไรสุทธิ
จ านวน 5.20 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.50 ของก าไรสุทธิประจ าปี  โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอ
ให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ  0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 37.06 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 53.46 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้ 
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รายการ ปี 2560 ปี 2559 
1.  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 69.32 155.47 
2.  จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 5.2 8.0 
3.  ทุนส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) (ร้อยละของทุนจดทะเบียน) 40 (3.24%) 34.8 (2.82%) 
4.  จ านวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น) 247,039,600 247,039,600 
5.  จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.15 0.10 
6.  รวมจ านวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 37.06 24.70 
7.  อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 53.46 15.89 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 
พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ 
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน  5.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราร้อยละ 7.50 ของก าไรสุทธิ และ อนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 37.06 ล้านบาท และก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 
พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 133,291,793 99.9992 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 1,000 0.0008 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท
ได้ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  โดยในปี 
2560 มีกรรมการ 3 ท่านซึ่งครบวาระ เนื่องจากผมเป็นหน่ึงในกรรมการดังกล่าว จึงขอเชิญให้นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ด าเนินการต่อในวาระน้ี 
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นางสาววิภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

ล าดับ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารง   
ต าแหน่งกรรมการ 

1 นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ -  กรรมการผู้จัดการ   
-  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

15 ปี 10 เดือน 
 

2 นายวราห์ สุจริตกุล -  กรรมการบริหาร 
-  เลขานุการบริษัท 

15 ปี 10 เดือน 

3 นายอัครรัตน์ ณ ระนอง -  กรรมการอิสระ   
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7 ปี   3 เดือน 

คณะกรรมการบรษัิท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการ
บริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอสิระ 1 ท่าน คือ นายอัครรัตน์ฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี 
3 เดือน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และเป็นกรรมการซึ่งสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง 

นางสาววิภาฯ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการท้ัง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  
- ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 15 ปี 10 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 12.74 ของหุ้นที่มีสิทธิ      

ออกเสียง / ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 
2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง 

2.  นายวราห์ สุจริตกุล 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 15 ปี 10 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการด ารงต าแหน่งใน

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง 
จากการประชุม 4 ครั้ง 

3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 3 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการด ารงต าแหน่งใน

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบ
ทุกครั้ง 

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล 
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มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

(1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  กรรมการ   (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 133,291,793 99.9992 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 1,000 0.0008 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

(2) นายวราห์ สุจริตกุล  กรรมการ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 133,291,793 99.9992 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 1,000 0.0008 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

(3) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 133,291,693 99.9992 
2.  ไม่เห็นด้วย 100 0.0001 
3.  งดออกเสียง 1,000 0.0008 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มจ านวน
กรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้บริษัทมีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบ
โดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเสนอแต่งตั้ง นายวรภัค      
ธันยาวงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท)  
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ทั้งนี้ นายวรภัคฯ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ในช่วงปี 2555 - 2559 และปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท แมคคินซี่แอนด์คอมพานี, อิงค์ไทยแลนด์ จ ากัด  

ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่แล้ว บริษัทจะมีจ านวนกรรมการทั้งส้ิน 8 คน ดังนี้ 

ล าดับ รายชื่อ ด ารงต าแหน่ง 
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายยูจีน เอส.เดวิส กรรมการ 
4. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการ 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด  ๆ 
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เพิ่มจ านวนกรรมการ และ
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  

มติ ที่ประชุม อนุมัติ เพิ่มจ านวนกรรมการจ านวน 1 คน และแต่งตั้ง นายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็นกรรมการ 
เข้าใหม่ (ไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 132,910,393 99.7131 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 382,400 0.2869 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งตอ่ทีป่ระชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษทัจดทะเบียน
ปี 2559 ซึ่งจัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560 อยู่ในระดับที่
ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้ 

 
รายละเอียด 

ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปี
ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน

และหลักทรัพย์ ปี 2559 

ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อ
คนต่อปีของบริษัท  

ปี 2560 * 
1.  ประธานกรรมการ 1.01  ล้านบาท 1.00  ล้านบาท 
2.  กรรมการ 0.45  ล้านบาท 0.36  ล้านบาท 
3.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 0.28  ล้านบาท 0.20  ล้านบาท 
4.  กรรมการตรวจสอบ 0.21  ล้านบาท 0.15  ล้านบาท 
5.  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 0.08  ล้านบาท 0.05  ล้านบาท 

ส าหรับค่าตอบแทนในปี 2561 เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติดังที่ต้องการไว้จึงขอเสนอปรับเพิ่ม
ค่าตอบแทนรายปีส าหรับปี 2561 ดังนี้ 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม/

ครั้ง 
2561&2560 2561 2560 

1.  ประธานกรรมการ 900,000 บาท 800,000 บาท 50,000 บาท 
2.  กรรมการ 350,000 บาท 280,000 บาท 25,000 บาท 
3.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท 100,000 บาท 25,000 บาท 
4.  กรรมการตรวจสอบ 100,000 บาท 70,000 บาท 25,000 บาท 
5.  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- - 25,000 บาท 

6.  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 20,000 บาท 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น  และ
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ 
หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น 
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มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 132,911,793 99.7142 
2.  ไม่เห็นด้วย 380,000 0.2851 
3.  งดออกเสียง 1,000 0.0008 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2561 เนื่องจากเป็นบริษัท
ที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1,490,000 บาทต่อปี 
และไม่มีค่าบริการอื่น  

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด มีดังนี ้

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ  
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 มีดังนี ้

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ปี 2561 

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ปี 2560 

เปล่ียนแปลง 

1,490,000 บาท  1,455,000 บาท เพิ่มขึ้น 35,000 บาท หรือ 2.41% 

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย 
และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม่ 
และเมื่อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 133,291,793 99.9992 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 1,000 0.0008 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ก าหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม
นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
และค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจ ากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการก าหนดเรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจ ากัดด้วย โดย
แก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี ้

1. แก้ไขข้อ 22 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้ 
“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ      
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ 
หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” 

2. แก้ไขข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้ 
“ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” 

3. เพิ่มเติมข้อ 23/1 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้ 
“ข้อ 23/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ท้ังนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่าน
ระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการ
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บันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่
มีการประชุม 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกาศก าหนด” 

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ 
หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท 

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง 

1.  เห็นด้วย 133,290,393 99.9982 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3.  งดออกเสียง 2,400 0.0018 
4.  บัตรเสีย 0 0.0000 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption, “CAC”) แล้ว โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2563 

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่  

คุณลินดา มุทิรางกูร 
ผู้ถือหุ้น 

: จากสภาวะเศรษฐกิจ และค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทหรือไม่ และมีมุมมองอย่างไร 

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: กรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ม่มีผลกระทบอะไรต่อธุรกิจ 

คุณวราห์ สุจริตกุล 
กรรมการ 

: - ด้าน IB นั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับสูงขึ้นเยอะ จะท าให้มีการท า 
IPO เพิ่มขึ้น ในขณะท่ี M&A ก็จะมีเยอะขึ้นด้วย ส าหรับบริษัทเรามีดีล 
M&A อยู่บ้าง  

- ด้าน Brokerage กจ็ะดขีึ้นเนื่องจากมีเงินไหลเข้ามาก็จะมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น FSS จึงได้ลงทุนระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทาง 
onlineมากขึ้น และ application ที่ออกมาก็ล้ าหน้ากว่าของบริษัท
หลักทรัพย์อื่น ๆ 
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ดร.วีรพงษ์  รามางกูร 
ประธานกรรมการ 

: ส าหรับการเปล่ียนแปลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ใน sector ส่ือสารและบันเทิง
เกิดขึ้นเร็วมาก เนื่องจากคนนิยมใช้ online ท าให้กระดาษในการพิมพ์
ลดลงและโฆษณาก็ลดลงด้วย จะมีการลงทุนเครื่องมือเพื่อรองรับระบบ 
online มากขึ้น และบุคลากรไม่เพียงพออาจจะต้องจ้างชาวต่างชาติเข้า
มา ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องปรับตัวให้ทันเพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น 

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธาน   
ที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าว
ปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
 

                                                            (- ลายเซ็น -) 
 ลงลายมือชื่อ…………………………………………………ประธานท่ีประชุม 

                 (ดร. วีรพงษ์ รามางกูร) 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

1. ชื่อผู้ขอผ่อนผัน 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  

2. จ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ดังกล่าว บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับ     
ผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระท าการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขอ
ผ่อนผัน ได้แก่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 มีรายละเอียดการถือหุ้นในบริษัท 
ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “กิจการ”) ในปัจจุบัน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  

  
– นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  20,980,000                              8.493  
– Morgan Stanley & Co. International Plc.1  13,776,855                              5.577  
– ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน2์ 10,500,000                              4.250  

รวม 45,256,855                            18.320  
หมายเหตุ 1. คัสโตเดียนส าหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ขอผ่อนผัน และม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ 

ซึ่งเป็นคู่สมรส และจัดเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ทั้งนี้ หุ้นสามัญจ านวน 
13,776,855 หุ้นนั้น เป็นหุ้นสามัญที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ได้มา และฝากไว้ในบัญชีดังกล่าว โดย
ใช้สิทธิออกเสียงผ่านคัสโตเดียน (“คัสโตเดียน”) 

2. บุคคลตามมาตรา 258 

ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่
กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน ถือหุ้นในบริษัท 

3. วิธีการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการก าหนดราคาดังกล่าว 

ราคาเสนอหุ้นสามัญให้กับผู้ขอผ่อนผัน เป็นราคาเดียวกับราคาที่ก าหนดให้เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
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4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840  หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 5 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน โดยจ านวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ     
ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้นท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผันและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นท่ีจองซื้อเกินสิทธิ โดยเสนอขายในราคา
เดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ  จ านวนหุ้นที่จะได้เพิ่มจ านวน 98,815,840 หุ้นนั้นแบ่งเป็นส่วนท่ี
จองซื้อตามสิทธิจ านวน  18,102,742 หุ้นและส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิจ านวน 80,713,098 หุ้น ภายใต้สมมติฐานว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อผู้ขอผ่อนผันจ านวน 98,815,840 หุ้น สรุปได้ดังนี้ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 
1. การลดลงของสัดส่วนการ

ถือหุ้น(Control Dilution) 
=  (จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)/(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้) 
=  98,815,840/(247,039,600 + 98,815,840) 
= 98,815,840/ 345,855,440 
= ร้อยละ 28.57 

2. การลดลงของราคา 
(Price Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย2)/ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
=  (4.16 -  4.40)/ 4.16 
= ร้อยละ  -5.77 1 

3. การลดลงของก าไรต่อหุ้น 
(Earning Per Share 
Dilution) 

= (ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย  – ก าไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย2)/ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย 
= (0.35-0.25)/ 0.35 
= ร้อยละ  28.57 2 

หมายเหตุ 
1. - ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ค านวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบรษิัทย้อนหลัง 7 วันท าการ ก่อนวันท่ีคณะกรรมการ

มีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 - ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครั้งน้ี) / (จ านวนหุ้น 

paid-up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครั้งนี้) 
2. - ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย = (ก าไรสุทธิของบริษัท 12 เดือนล่าสุด)/(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) 
 - ก าไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย = (ก าไรสุทธิของบริษัท 12 เดือนล่าสุด)/ (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครั้งนี้) 

จากตารางข้างต้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้  ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจาก
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้ ได้แก่ ผลกระทบในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution)  และการลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 28.57 ในขณะที่
ผลกระทบในด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) จะเท่ากับร้อยละ -5.77 เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด
ก่อนเสนอขาย 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน โดยจ านวนหุ้นที่เหลือ
จากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้นท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผันและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่จองซื้อ
เกินสิทธิ ซึ่งผู้ขอผ่อนผันในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น  นอกจากนี้ การที่       
ผู้ขอผ่อนผันจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถ
ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท ซึ่งจะน าไปใช้ขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการ
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ลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งหากการด าเนินการขยายธุรกิจประสบผลส าเร็จ 
จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว 
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท 
บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมใน
บริษัทร่วม จึงท าให้บริษัทมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอส าหรับการลงทุนดังกล่าว และ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป  

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น และโครงการท่ีจะด าเนินการ 

บริษัทจะใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นในการขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) 
และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ
หลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาลงทุนในรูปแบบของ Private Equity ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ของบริษัทที่จะเข้าลงทุนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ  ทั้งนี้ หากการเจรจากับคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้องเป็นผลส าเร็จ คาดว่าบริษัทจะสามารถเข้าลงทุนตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นได้ เนื่องจาก
ธุรกิจที่จะเข้าลงทุนเป็นธุรกิจเดิมที่บริษัทมีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการลงทุน 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันโครงการลงทุนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มี
ข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งสามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ การลงทุนจึงยังมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของผล
การเจรจาที่ยังไม่เสร็จสิ้น 

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

บริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อน าไปใช้ในการขยายธุรกิจท้ังในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct 
Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาลงทุนในรูปแบบของ Private Equity ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของบริษัทที่จะเข้าลงทุนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผ ลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ โดยโครงการดังกล่าวข้างต้น
คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งมีจ านวนไม่
เกิน 494,079,200 บาท ส าหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะมาจากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้ โดยในเบื้องต้น
นั้น คาดว่าบริษัทจะต้องใช้ลงทุนในโครงการแรกเป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเร่ิมทยอย
ลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และจะด าเนินการขยายธุรกิจได้แล้ว
เสร็จภายในปี 2562 

หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจ านวน 494,079,200 บาท 
คงเหลือเงินท่ีจะต้องจัดหาเพิ่มเติมจากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้จ านวน 505,920,800 บาท ท้ังนี้ ณ 30 
มิถุนายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จ านวน 3,545.95 ล้านบาท หน้ีสิน จ านวน 1,274.12 บาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,271.83 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้ระยะส้ันและหุ้นกู้ระยะยาวคงค้างจ านวน 1,070 ล้าน
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บาท โดยบริษัทได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมี
วงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหน่ึง เทียบเท่า / ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท วงเงินคงเหลือดังกล่าวจึงยังเพียงพอ
ส าหรับความต้องการเงินลงทุนส่วนที่เหลือจ านวน 205,920,800 บาทภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 
นอกจากนี้บริษัทอยู่ในระหว่างขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ขยายวงเงินคงค้างของหุ้นกู้ ณ 
ขณะใดขณะหน่ึง เทียบเท่า / เป็นจ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และคาดว่าบริษัทยังคงมีความสามารถท่ี
จะจัดหาแหล่งเงินทุนบางส่วนได้จากการกู้ยืม จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนต่อความ
ต้องการใช้เงินทุน 

5.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการขยายธุรกิจ ทั้งใน
ธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งหากการด าเนินการ
ขยายธุรกิจประสบผลส าเร็จ จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน
ดังกล่าว   

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้ มีความต้องการใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท โดย
จะใช้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 494,079,200 บาท และจัดหาเงินทุนส่วนที่เหลือ 
505,920,800 บาท จากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้ ซึ่งจะท าให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น 
โดยจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2561 นั้น สัดส่วนหนี้สินต่อทุน
ของบริษัทเท่ากับ 0.56 เท่า ซึ่งเมื่อค านวณโดยรวมเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นและการจัดหาเงินทุน
จากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้แล้ว สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัท จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.64 เท่า 

5.5 เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน คือ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท และประโยชน์ท่ีบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ 

- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ซึ่งนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่แตกต่าง
จากผู้ถือหุ้นรายอื่น 

- การท่ี นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 
หุ้น จะท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้เงินของบริษัท 

5.6 ความเหมาะสมของราคาและที่มาของการก าหนดราคา 

ราคาเสนอหุ้นสามัญให้กับผู้ขอผ่อนผัน ในราคา 5.00 บาท เป็นราคาเดียวกับราคาที่ก าหนดให้เป็นราคา
เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย   
โดยราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 
วันท าการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท และเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ของบริษัท ซึ่ง
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เท่ากับหุ้นละ 5.00 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ขอผ่อน
ผันดังกล่าวมีความเหมาะสม 

5.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท และข้อตกลงที่มีนัยส าคัญระหว่างกัน 
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และเป็น

ผู้บริหารของบริษัท โดยด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทรายอื่น และไม่มีข้อตกลงที่มีนัยส าคัญระหว่างกันกับบุคคลดังกล่าว 

5.8 ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็นไปได้ของ
นโยบายหรือแผนบริหารกิจการดังกล่าว 

ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง 
(Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะผู้บริหาร อาจ
พิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามท่ีเห็นสมควร 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากแผนดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่
จะเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท การเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือก าลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร
หรือจ้างบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของบริษัทหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

5.9 ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ (ส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ) โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งเหตุผล  

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่แตกต่างจาก        
ผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ การที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจ านวนรวม
ไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวนที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท 

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้  นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้รับการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่า
สิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ขอผ่อนผันจะเป็นราคาเดียวกับราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และสิทธิในการออกเสียงสูงสุดท่ีนาย วรสิทธิ์               
โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ขอผ่อนผันจะมีได้ในบริษัทโดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อจะต้องไม่เกินร้อยละ 41.66 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุน 
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5.10 ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือ
หุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 
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สารสนเทศการท ารายการที่เกีย่วโยงกนั เร่ือง  
รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 1 
สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

เรื่อง รายการท่ีเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติให้บริษัท เสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 
บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยก าหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 
494,079,200 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้
จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่านั้น 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ได้แก่ ม.ล. 
สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ (“นายวรสิทธิ์ฯ”) ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจอง
ซื้อเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อ
เกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น ท้ังนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็น
การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 
19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตาม    
งบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัท ไม่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการครั้งนี้  รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าท ารายการของบริษัทนี้ จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย
ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  และบริษัท ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการน้ี บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการท า
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6 
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ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทขอแจ้งสารสนเทศรายการท่ีเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าท ารายการ 

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 
2561 บริษัทคาดว่าจะสามารถท ารายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
การถือหุ้นในบริษัท : ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ของ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ณ  วันที่ 10 

กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด มีดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
ของทุนช าระแล้ว 

นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน์    
– นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน์  20,980,000 8.493  
– Morgan Stanley & Co. International Plc.1 13,776,855 5.577  
– ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน2์ 10,500,000 4.250  

รวม 45,256,855 18.320  
หมายเหตุ 
1. คัสโตเดียนส าหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ขอผ่อนผัน และม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นคู่สมรส 

และจัดเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ทั้งนี้ หุ้นสามัญจ านวน 13 ,776,855 หุ้นนั้น เป็นหุ้น
สามัญที่ ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ได้มา และฝากไว้ในบัญชีดังกล่าว โดยใช้สิทธิออกเสียงผ่านคัสโตเดียน  
(“คัสโตเดียน”) 

2. บุคคลตามมาตรา 258  
 

ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่
กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน ถือหุ้นในบริษัท 

3. ค าอธิบายโดยทั่วไปเกีย่วกบัลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้อนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 
บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยก าหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในอัตรา 2 .5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 
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494,079,200 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้
จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่านั้น 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ได้แก่ ม.ล. 
สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิเป็น
จ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18 ,102 ,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิ
ประมาณ 80,713,098 หุ้น ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธ์ิฯ ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการเข้า
ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบ
การเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัท ไม่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการครั้งนี้  รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการท่ีมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าท า
รายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าท ารายการของบริษัทนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย   

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการท า
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยให้ส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ 
ชื่อ : บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทกิจการ : บริษัทมหาชนจ ากัด  
ทุนจดทะเบียน : 1,235,198,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 1,235,198,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นช าระแล้ว : 247,039,600 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ : 5 บาทต่อหุ้น 
ลักษณะการด าเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาองค์กร และที่

ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ ได้แก่ 
- การให้ค าปรึกษาด้านหนี้สิน เช่น จัดหาเงินกู้ส าหรับโครงการ 

(Project Finance) และการปรับโครงสร้างหน้ี (Debt 
Restructuring)  
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- การให้ค าปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ  เช่น การเข้าซื้อ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

- การให้ค าปรึกษาด้านการระดมทุน เช่น การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน เป็นต้น 

- การให้ค าปรึกษาทางการเงินประเภทอื่นๆ  เช่น การประเมิน
มูลค่าของกิจการ เป็นต้น 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบการเงินของบริษัท ระหว่างปี 2558-2560 ส้ินสุด 31 ธันวาคม ของแต่ละปีและ 6 เดือนแรกของปี 2561 ส้ินสุด 
30 มิถุนายน 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

หนว่ย : พันบาท ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่
  31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.59 31 ธ.ค. 60 30 มิ.ย. 61 
งบแสดงฐานะการเงนิ         
สินทรัพย ์         
สินทรัพย์หมุนเวียน 689,755  573,909  499,269  477,853  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,845,009  3,107,232  3,092,867  3,068,095  
รวมสินทรัพย์ 3,534,764  3,681,141  3,592,136  3,545,948  
หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หน้ีสินหมุนเวียน 617,239  632,208  492,517  449,993  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 806,668  863,568  819,939  824,125  
รวมหนีส้ิน 1,423,907  1,495,776  1,312,456  1,274,118  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,110,857  2,185,365  2,279,680  2,271,830  
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 3,534,764  3,681,141  3,592,136  3,545,948  

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 6 เดือนแรก
ของป ี2561  

รายได้รวม  943,963  417,098  482,530  197,774  
ต้นทุนและค่าใช้จา่ยรวม 441,474  375,812  406,236  195,781  
ก าไรสุทธ ิ 562,833  130,681  132,303  23,242  

 
5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมูลค่ารวมของรายการ 

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
อัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดย นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์
จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 98,815,840 
หุ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ฯ ถือหุ้นของบริษัทอยู่จ านวน 45,256,855 หุ้น ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิ 
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จะมีจ านวนประมาณ 18,102,742 หุ้น และ นายวรสิทธิ์ฯ จะจองซื้อส่วนที่เกินสิทธิจ านวน 80,713,098 หุ้น โดยสามารถ
ค านวณมูลค่าของส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิได้ดังนี้ 

วิธีค านวณมูลค่า รายละเอียดการค านวณมูลค่าของ 
หุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ 

ขนาดรายการ 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 30 มิ.ย. 61 

ส่วนของผู้ถือหุ้น = 2,271.83 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นสามัญช าระแล้ว = 247,039,600 หุ้น 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = 9.20 บาท 
= 80,713,098 x 9.20 
=  742,560,501.60 บาท 

ร้อยละ 35.22 
 

ราคาตลาด - ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 ท า
การ ก่อนวันที่มีการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ หุ้นละ 4.16 บาท 

- มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ= 80,713,098 x 4.16 
=   335,766,488.68 บาท 

ร้อยละ 15.92 

ส่ิงตอบแทน - ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท 
- มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ= 80,713,098 x 5 

=  403,565,490 บาท 

ร้อยละ 19.14 

หมายเหตุ: จ านวนหุ้นสามัญช าระแล้วของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนคิดเป็น 247,039,600 หุ้น และมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 2,108.43 ล้านบาท 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการช าระราคา 

นายวรสิทธ์ิฯ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิ
เป็นจ านวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ในปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ฯ ถือหุ้นของบริษัทอยู่จ านวน 45,256,855 หุ้น ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุน
ที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิ จะมีจ านวนประมาณ 18,102,742 หุ้น และ นายวรสิทธิ์ฯ จะจองซื้อส่วนที่เกินสิทธิจ านวน 
80,713,098 หุ้น ทั้งนี้ ราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับหุ้น
ละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 403,565,490 บาท 

ส าหรับวิธีการช าระเงินน้ันจะต้องช าระภายในระยะเวลาที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือวีธีอื่น ๆ ตาม
วิธีที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวรสิทธิ์ฯ ซึ่งจัดเป็นกรรมการที่มีส่วนได้
เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
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8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 โดยไม่รวมกรรมการซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวรสิทธิ์  
โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว มี
ความเห็นว่าการเข้าท ารายการ ซึ่งได้แก่ การที่นายวรสิทธิ์ฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเกินสิทธิน้ัน มีวิธีการจองซื้อ ช าระเงิน และขั้นตอนในการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนท่ีไม่ต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งการจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว จะช่วยให้สนับสนุนให้การระดมทุนของบริษัท
ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เพื่ออนุมัติท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งเห็นควรมอบอ านาจแก่ นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล 
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอ านาจในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูล ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

  



สิ่งที่ส่งมาด้วย  5 หน้า 8  

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

 
1. ข้อมูลบริษทั และการด าเนนิธรุกิจโดยสรุป 

1.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 48/48 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 
ประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฟินันซ่าด าเนินธุรกิจหลักด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

และการลงทุนแบบครบวงจร โดยประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ดังนี ้ 
1) ธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษา  
2) ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน  
3) ธุรกิจการลงทุนโดยตรง  
4) ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน  
5) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์

เลขทะเบียนบริษัท 0107545000080 
โทรศัพท ์ (66) 0-2697-3700 
โทรสาร (66) 0-2266-6688 

 

1.2. ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน 
ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอินโดจีน บริการดังกล่าวรวมถึงบริการ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจบริหารและที่ปรึกษากองทุน 
เป็นต้นนอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานและให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและ
บริษัทในเครือในด้านต่างๆ เช่น การจัดการองค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี และการธุรการ รวมทั้ง การวิจัยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดีและ
วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาคนอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ด าเนินการโดย บริษัท มั่นคงเคหะ
การ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนใหม่ในช่วงปลายปี 2558 โดยสรุปธุรกิจของกลุ่ม
ฟินันซ่าสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก ดังนี ้

ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและวาณิชธนกิจ 
ให้บริการด้านวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาองค์กรและที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่
ปรึกษาในการระดมทุน การปรับโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างธุรกิจ การเจรจาหาพันธมิตร การควบรวม
กิจการ และ Project Finance 
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ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน 
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการแก่กองทุนต่างประเทศที่กลุ่มฟินันซ่าเป็นผู้ร่วมลงทุนเพื่อการลงทุน
โดยตรง (Direct Investment) และการลงทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ ในแถบอินโดจีน 

ธุรกิจการลงทุนโดยตรง 
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งยังมีการลงทุนโดยตรงในบริษัทและ/หรือกองทุน ซึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า 

ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน 
บริษัทเริ่มมีบริการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานตั้งแต่สิ้นปี 2557 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์ 
ให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
1) ปัจจุบันไม่มีการประกอบธุรกิจ 
2) อยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
3) จากการถือหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) สัดส่วนการ

ลงทุนทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยในบริษัทหลักทรัพย์  ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เท่ากับร้อยละ 31.94 

 

 

 

 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

Finansa Fund  
Management Ltd. 

บริษัท ฟินันซ่า 
แคปปิตอล จ ากัด 

Finansa  
(Cambodia) Ltd.(1) 

Finansa  
Hong Kong Ltd.(1) 

บริษัท มั่นคงเคหะการ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์  
ฟินันซ่า จ ากัด 

Siam Investment 
Partners, L.P.(2) 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี 
ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ท่ีปรึกษาการลงทุน 
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(3) 

100% 51% 100% 100% 10.43% 100% 

50% 29.29% 

96.25% 3.75% 

49% 



สิ่งที่ส่งมาด้วย  5 หน้า 10  

1.4. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

รายชื่อกรรมการ    

ณ วันท่ี 26 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน  ดังต่อไปนี้ 

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ  
3. นายยูจีน เอส. เดวิส กรรมการ  
4. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ 
5. นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการ 
6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ  และกรรมการอิสระ 
7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ  และกรรมการอิสระ 
8. นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ  

โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  นายยูจีน เอส. เดวิส  
นายวราห์ สุจริตกุล  กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท 

รายชื่อผู้บริหาร    

ณ วันท่ี 26 กันยายน 2561 ผู้บริหารของบริษัท มีจ านวน 10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์* กรรมการผู้จัดการ   
2. นายยูจีน เอส. เดวิส กรรมการบริหาร 
3. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร 
4. นายเจมส์ มาร์แชล* หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน 
5. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล* ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุน 
6. นายชาคริต สุภีปรี* ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาววิภา  นิลโสภณ* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
8. นายชาญกิจ   อัศวโรจนไมตรี* หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
9. นางนุชชลี  จันขัน* หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
10. นางสิริพรรณ   ลีวานันท์* หัวหน้าฝ่ายบัญชี 

* ผู้บริหารตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต.  
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รายชื่อผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 มีดังนี ้  

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุน้) 

ร้อยละของ 
ทุนช าระแล้ว 

(%) 
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน ์   
 นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน ์ 20,980,000 8.493  

Morgan Stanley & Co. International Plc.1) 13,776,855 5.577  
ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน2์) 10,500,000 4.250  

รวม 45,256,855 18.320 
2. นายกอบคณุ เธียรปรีชา 33,430,000 13.532 
3. Deutsche Bank AG Singapore - PWM 18,267,990 7.395 
4. นางสาวญาสินี อภิธโนทัย 8,527,200 3.452 
5. นางประกายค า ใบแก้ว 6,192,000 2.506 
6. UBS AG Singapore Branch 5,723,800 2.317 
7. นายวชิระ ทยานาราพร 5,600,000 2.267 
8. นางมนต์รวี เดวิส3) 4,360,000 1.765 
9. นายวุธการ จิรอลงกรณ ์ 3,905,700 1.581 
10. นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน ์ 3,637,900 1.473 

 ผู้ถือหุ้นอ่ืน 11,138,155 45.393 
 รวม 247,039,600 100.000 

หมายเหตุ 
1) คัสโตเดียน 
2) บุคคลตามมาตรา 258  
3) ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด อีกร้อยละ 0.121 

1.5. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
รายการคงค้าง 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
ชื่อรายการหรือชื่อบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ 
และความจ าเป็น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 

(1) รายได้ค่าบริการค้างรับ  
- บ. พรอสเพค ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด (“PD”) / 
กรรมการร่วม 
 

 
บริษัทมีรายได้ค่าบริหารจัดการงาน 
back office ตามสัญญาท่ียังค้างรับ
จาก PD 
 

 
0.04 

 
 
 

 
- 
 
 
 

 
0.16 

 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย  5 หน้า 12  

ชื่อรายการหรือชื่อบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

/ ความสัมพันธ์ 

ลักษณะของรายการ 
และความจ าเป็น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 

- บมจ. มั่นคงเคหะการ / 
บริษัทร่วม 

บริษัทมีรายได้ค่าบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ียังค้างรับจาก MK 

- 0.27 0.16 

(2) ลูกหน้ีอื่น 
- บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน) / บริษัทร่วม 

 
 
 
 
 

- บ. พรอสเพค ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด / กรรมการ
ร่วม 

 
FSS เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า FSL 
จ านวน 0.09 ล้านบาทตามสัญญาการ
แต่งตั้งตัวแทนดูแลทรัพย์สินของลูกค้า 
และ FSS รับค่าบริการ custodian fee 
ล่วงหน้า 1 ปี จ านวนเงิน 0.35 ล้านบาท 
ส าหรับบัญชีลูกค้าท่ี FSL เป็นท่ีปรึกษา
การท า tender offer 
PD ต้ องส่ งมอบเงิ นท่ี ได้ รับจากการ
ประกันภัยอาคารให้แก่บริษัทตามการซื้อ
สิทธิเช่าช่วง  

 
0.28 

 
 
 
 
 
 

0.01 

 
0.15 

 
 
 
 
 
 
- 

 
0.09 

 
 
 
 
 
 
- 

(3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงิน
ทดรองจ่ายแก่กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 
- Siam Investment II, L.P.   
- บุคคลที่เก่ียวข้องกัน  

 
 
 
FFM ทดรองจ่ายให้แก่ SIF II  
FFM ทดรองจ่ายให้แก่กรรมการ 

 
 
 

0.54 
0.03 

 
 
 

0.49 
0.12 

 
 
 

0.50 
- 

(4) สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 
- บ. พรอสเพค ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด / กรรมการ
ร่วม 

 

 
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า เป็นค่านาย
หน้าท่ีจ่ายให้กับ PD ซึ่งท าหน้าท่ีเป็น
นายหน้าหาผู้เช่าพื้นท่ีให้กับบริษัท และ
ทยอยรับรู้ตามอายุของสัญญาเช่า 

 
- 

 
- 

 
1.40 

(5) หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
- บ. พรอสเพค ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด / กรรมการร่วม 

 
บริษัทรับเงินมัดจ าค่าเช่าพื้นท่ีส านักงาน
ตามที่ระบุในสัญญาเช่า  
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหา- 
ริมทรัพยที่ยังค้างจ่ายให้แก่ PD 

 
0.59 

 
3.99 

 
0.59 

 
3.29 

 
0.59 

 
3.83 

 
  



สิ่งที่ส่งมาด้วย  5 หน้า 13  

รายการรายได้และค่าใช้จ่าย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ความสัมพันธ์) 

ลักษณะของรายการ 
และความจ าเป็น เงื่อนไข ปี 2559 ปี 2560 

6 เดือนแรก
ของปี 2561 

(1) รายได้ค่าบริการ  
- บ. พรอสเพค ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากัด /  
กรรมการร่วม 

- บมจ. มั่นคงเคหะการ/
บริษัทร่วม 

 
บริษัทได้รับค่าบริหารจัดการงาน 
back office  
 
บริษัทได้รับค่าบริการงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตามสัญญาให้บริการ 
 
 
ตามสัญญาให้บริการ 

 
8.67 

 
 

1.13 

 
9.00 

 
 

3.00 

 
4.50 

 
 

0.90 

(2) รายได้ค่าธรรมเนียมการ
จัดจ าหน่ายและ
ค่าธรรมเนียมอื่น  
- บล. ฟินันเซีย ไซรัส 
จ ากัด (มหาชน)/  
บริษัทร่วม 

 
- บมจ. มั่นคง เคหะการ/
บริษัทร่วม 

 
- บ. พรอสเพค ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากัด /  
กรรมการร่วม 

 
 
 
FSL ได้รับค่าแนะน า (Referral 
fee) จากงานการเป็นท่ีปรึกษา
การท า  Tender offer 
preparation 
FSL ได้ รั บค่ าธ ร รม เ นียมการ
จัดการออกหุ้นกู้และแนะน าลูกค้า
ให้ MK  
FSL ได้ รั บค่ าธ ร รม เ นียมการ
จัดการออกหุ้นกู้และแนะน าลูกค้า
ให้ PD 

 
 
 
ต า ม อั ต ร า ท่ี ต ก ล ง
ร่วมกัน 
 
 
ต า ม อั ต ร า ท่ี ต ก ล ง
ร่วมกัน 
 
ต า ม อั ต ร า ท่ี ต ก ล ง
ร่วมกัน 

 
 
 
- 
 
 
 

2.61 
 
 

1.13 
 

 
 
 

0.05 
 
 
 

1.02 
 
 

6.03 
 

 
 
 

0.02 
 
 
 

1.73 
 
 

2.55 

(3) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ  
- บ. พรอสเพค ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากัด /  
กรรมการร่วม 

 
บริษัทได้รับค่าเช่าส านักงานและ
ค่าบริการ  

 
ตามราคาตลาด 

 
2.81 

 
2.89 

 
1.42 

(4) ค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  
- บ. พรอสเพค ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากัด /  
กรรมการร่วม 

 
 
 
บริษัทจ่ายค่าท่ีปรึกษาและบริหาร
พื้นท่ีอาคารคลังสินค้า/โรงงานให้
เช่า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่า
ซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น ให้แก่ 
PD ซึ่งเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน 

 
 
 
ต า ม อั ต ร า ท่ี ต ก ล ง
ร่ วมกัน  โดยคิดตาม
ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการท่ีบริษัทได้รับ
แ ล ะ ก า ไ ร จ า ก ก า ร
ด าเนินงาน และตามท่ี
เกิดขึ้นจริง 

 
 
 

20.32 

 
 
 

19.26 

 
 
 

8.45 
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ชื่อรายการ/ชื่อบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ความสัมพันธ์) 

ลักษณะของรายการ 
และความจ าเป็น เงื่อนไข ปี 2559 ปี 2560 

6 เดือนแรก
ของปี 2561 

(5) ค่าธรรมเนียมการจัด
จ าหน่ายและ
ค่าธรรมเนียมอื่น  
- บล. ฟินันเซีย ไซรัส 
จ ากัด (มหาชน) / 
บริษัทร่วม 

 
 
 
FSL จ่ายค่าธรรมเนียมการจัด
จ าหน่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
(Back office service fee และ 
Custodian fee) แก่ FSS  

 
 
 
ต า ม อั ต ร า ท่ี ต ก ล ง
ร่วมกัน 

 
 
 

0.11 

 
 
 

2.20 

 
 
 

0.11 

(6) ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนรายปีแก่กรรมการ
และค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ
เ ป็ น ไ ป ต า ม อั ต ร า 
ท่ีผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

52.20 49.32 26.85 
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1.6. ตารางสรุปงบการเงิน และค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา 

(หน่วย: พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200,057 82,548 98,350 88,951 
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 289,812 380,173 207,559 264,797 
รายได้ค่าบริการค้างรับ     

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 3,266 36 267 320 
กิจการอื่น 47,555 24,845 118,614 22,286 
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ 50,821 24,881 118,881 22,606 

ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น – ส่วนท่ีถึง
ก าหนดภายใน 1 ปี 

1,005 2,312 20,827 50,834 

ลูกหน้ีอื่น 94,559 45,705 7,819 10,941 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

535 572 613 499 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 52,966 37,718 45,220 39,225 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 689,755 573,909 499,269 477,853 

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินฝากท่ีติดภาระค้ าประกัน 610 615 620 623 
เงินลงทุนระยะยาว – เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 110,047 67,910 25,464 28,981 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,095,300 1,260,988 1,289,494 1,284,318 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 80 80 73 74 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – เงินลงทุนท่ัวไปสุทธิ 7,800 7,800 28,651 28,651 
ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น – สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

3,406 201,816 238,617 238,498 

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 87,535 86,770 85,264 88,456 
ค่าความนิยมสุทธิ 156,920 156,920 156,920 156,920 
สิทธิการเช่าสุทธิ 1,373,610 1,316,430 1,259,248 1,230,893 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 3,797 6,673 5,404 5,294 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 467 606 1,031 1,188 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,437 624 2,081 4,199 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,845,009 3,107,232 3,092,867 3,068,095 
รวมสินทรัพย์ 3,534,764 3,681,141 3,592,136 3,545,948 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หน้ีสินหมุนเวียน     
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น 405,315 150,000 100,000 100,000 
สัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - - - 387 
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - 350,000 240,000 240,000 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9 1,986 9,745 2,769 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น     

โบนัสค้างจ่าย 97,378 44,851 58,545 13,155 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,791 3,745 3,705 4,030 
เจ้าหน้ีอื่น 40,583 41,056 39,457 43,283 
อื่นๆ 70,163 40,570 41,065 46,369 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 211,915 130,222 142,772 106,837 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 617,239 632,208 492,517 449,993 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

- - - 1,236 

หุ้นกู้ระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 720,000 770,000 730,000 730,000 
เงินมัดจ ารับจากลูกค้า 70,316 70,128 66,625 68,517 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงาน 

16,352 23,440 23,314 24,372 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 806,668 863,568 819,939 824,125 
รวมหน้ีสิน 1,423,907 1,495,776 1,312,456 1,274,118 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน     
หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 1,235,198 1,235,198 1,235,198 1,235,198 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว     
หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
ช าระครบแล้ว 

1,235,198 1,235,198 1,235,198 1,235,198 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 208,455 208,455 208,455 208,455 
ก าไรสะสม      

จัดสรรแล้ว      
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26,800 34,800 40,000 40,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 915,314 1,008,756 1,112,045 1,098,232 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (274,910) (301,844) (316,018) (310,055) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,110,857 2,185,365 2,279,680 2,271,830 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,534,764 3,681,141 3,592,136 3,545,948 
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(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท) 

งบก าไรขาดทุนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6 เดือนแรก
ของปี 2561 

รายได้     
รายได้ธุรกิจการลงทุน ท่ีปรึกษาและการจัดการ 116,490 64,744 28,807 11,385 
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ 238,901 157,988 245,325 97,177 
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน 137,388 187,072 180,795 87,055 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม 154,327 - - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายพื้นท่ีอาคารส านักงาน 109,787 - - - 
รายได้อื่น 187,070 7,294 27,603 2,157 

รวมรายได้ 943,963 417,098 482,530 197,774 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย     

ต้นทุนทางการเงิน 40,835 57,702 52,508 25,550 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ท่ีปรึกษาและการ
จัดการ 

33,862 35,257 38,793 18,168 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ 108,771 82,086 108,680 56,800 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน 67,155 93,792 90,149 45,845 
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 88,782 54,779 43,038 22,568 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - - 23,753 - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 102,069 52,196 49,315 26,850 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 441,474 375,812 406,236 195,781 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 69,029 96,637 74,949 26,189 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 571,518 137,923 151,243 28,182 
ภาษีเงินได้ – รายได้ (ค่าใช้จ่าย) (8,685) (7,242) (18,940) (4,940) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 562,833 130,681 132,303 23,242 
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 562,833 130,681 132,303 23,242 

     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น     
รายการท่ีสามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก าไรขาดทุน     

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (46,570) (22,606) 22,745 316 
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ด าเนินงานในต่างประเทศ 

40,704 (4,328) (36,919) 5,471 

ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - - - 176 
รายการท่ีไม่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก าไรขาดทุน     

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน 

(2,409) (4,536) 889 - 
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งบก าไรขาดทุนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 6 เดือนแรก
ของปี 2561 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษี (8,275) (31,470) (13,285) 5,963 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 554,558 99,211 119,018 29,205 

     
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)     

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 562,833 130,681 132,303 23,242 
     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 554,558 99,211 119,018 29,205 
     
     

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.28 0.53 0.54 0.09 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 247,039,600 247,039,600 247,039,600 247,039,600 

     
 

(หน่วย: พันบาท) 

งบกระเสเงินสด 
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6 เดือนแรก
ของปี 2561 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 30,644 (187,454) 220,802 (727) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (303,352) (45,024) 56,622 22,974 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 290,093 119,297 (224,703) (37,117) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 40,704 (4,328) (36,919) 5,471 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
สุทธิ 

58,089 (117,509) 15,802 (9,399) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 141,968 200,057 82,548 98,350 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 200,057 82,548 98,350 88,951 
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1.6.1. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน  

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

บริษัทมีรายได้หลักมาจากธุรกิจการลงทุน ทีปรึกษาและการจัดการ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจให้เช่า
คลงัสินค้าและโรงงาน โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมจํานวนทั งสิ น 482.5 ล้านบาท ซึงประกอบด้วย (1) รายได้
จากธุรกิจการลงทนุ ทีปรึกษาและการจดัการ จํานวน 28.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของรายได้รวม (2) รายได้
ธุรกิจหลกัทรัพย์ จํานวน 245.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.84 ของรายได้รวม (3) รายได้ธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้าและ
โรงงาน จํานวน 180.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.47 ของรายได้รวม และ (4) รายได้อืน อีกจํานวน 27.6 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.72 ของรายได้รวม และสําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 197.8 
ล้านบาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น (1) รายได้จากธุรกิจการลงทนุ ทีปรึกษาและการจดัการ จํานวน 11.4 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.76 ของรายได้รวม (2) รายได้ธุรกิจหลกัทรัพย์ จํานวน 97.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.14 ของ
รายได้รวม (3) รายได้ธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้าและโรงงาน จํานวน 87.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.02 ของรายได้รวม 
และ (4) รายได้อืน อีกจํานวน 2.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม 

โครงสร้างรายได้ บริษัท 

งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 6 เดือนแรกของปี 
2561 

จํานวน 
(พนับาท) 

ร้อยละ 
(%) 

จํานวน 
(พนับาท) 

ร้อยละ 
(%) 

จํานวน 
(พนับาท) 

ร้อยละ 
(%) 

จํานวน 
(พนับาท) 

ร้อยละ 
(%) 

รายได้ธุรกิจการลงทนุ 
 ทีปรึกษาและการจดัการ 

FNS1)  FFM2)  
FC3) 

116,490 12.34 64,744 15.52 28,807 5.97 11,385 5.76 

รายได้ธุรกิจหลกัทรัพย์ FSL3) 238,901 25.31 157,988 37.88 245,325 50.84 97,177 49.14 
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลงัสนิค้า

และโรงงาน 
FNS1) 137,388 14.55 187,072 44.85 180,795 37.47 87,055 44.02 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อย/ร่วม 

 154,327 16.35 - - - - - - 

กําไรจากการจําหน่ายพื นที
อาคารสํานกังาน 

 109,787 11.63 - - - - - - 

รายได้อืน  187,070 19.82 7,294 1.75 27,603 5.72 2,157 1.09 
รวมรายได้  943,963 100.00 417,098 100.00 482,530 100.00 197,774 100.00 

หมายเหต ุ
1) FNS หมายถึง บริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน) 
2) FFM หมายถึง Finansa Fund Management LTD  
3) FC หมายถึง บริษัท ฟินนัซา่ แคปปิตอล จํากดั 
4) FSL หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั 

   
สาํหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิจํานวน 132.3 ล้านบาท เมือเทียบกบั

ผลการดําเนินงานกําไรสทุธิ 130.7 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นผลกําไรทีเพิมขึ นจํานวน 1.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การเพิมขึ นร้อยละ 1 ทั งนี  รายไดร้วมของกลุม่บริษัทมีจํานวน 482.5 ล้านบาท เพิมขึ น 65.4 ล้านบาท หรือเพิมขึ น
ร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า  โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากธุรกิจหลกัทรัพย์ ทีเพิมขึ นตามผลสําเร็จของงานที
ปรึกษาทางการเงินและการเป็นผู้จดัการจําหน่ายหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหน่ายหลกัทรัพย์ในปีดงักลา่ว 
เป็นจํานวน 245.3 ล้านบาท คิดเป็นการเพิมขึ น 87.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 55 จากปีก่อนหน้า ในขณะที
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ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 406.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน
หน้า โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายส าคัญที่ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2559 ประกอบด้วย (1) 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จ านวน 38.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์จ านวน 108.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.6 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และ (3) การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจ านวน 23.8 ล้านบาท โดยการตั้งส ารอง
ส าหรับเงินลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลง 

ส าหรับงวดหกเดอืนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิจ านวน 23.24 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 68.6 ล้านบาทจากหกเดือนแรกของปี 2560 คิดเป็นผลก าไรที่
ลดลงจ านวน 45.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 66 โดยรายได้รวมของกลุ่มบริษัทมีจ านวนทั้งส้ิน 
197.8 ล้านบาท ลดลง 24.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า  โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก (1) การลดลงของรายได้จากการลงทุน ท่ีปรึกษาและการจัดการจ านวน 4.4 ล้านบาท (2) การลดลง
ของรายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจ านวน 4.1 ล้านบาท และ (3) การบันทึกผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนของบริษัท ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท มีจ านวนรวม 195.8 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีการเปล่ียนแปลงที่ส่งผล
กระทบที่ส าคัญประกอบด้วย (1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์จ านวน 56.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
จ านวน 7.9 ล้านบาท (2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจ านวน 26.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจ านวน 
10.6 ล้านบาท และ (3) ต้นทุนทางการเงินจ านวน 25.6 ล้านบาท ประกอบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีการ
ปรับขึ้นเล็กน้อย 

1.6.2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จ านวน 3,592.1 ล้านบาท ลดลง 89 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ (1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิซึ่งมา
จากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
เพื่อน าไปช าระคืนหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ครบก าหนดในปีดังกล่าว ประกอบกับ (2) ลูกหนี้อื่นทีล่ดลงจาก
การรับช าระค่าสิทธิสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยงวดสุดท้ายตามสัญญา มีหนี้สินรวม
จ านวน 1,312.4 ล้านบาท ลดลง 183.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส้ินปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการน าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์มาช าระคืนหุ้นกู้ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 2,279.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.4 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับส้ินปี 2559 ตามก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จ านวน 3,546 ล้านบาท ลดลง 46 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสิทธิการเช่าสุทธิ เนื่องจากมีการตัด
จ าหน่ายสิทธิดังกล่าว มีหน้ีสินรวมจ านวน 1,274 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส้ินปีที่ผ่านมาซึ่งเป็น
ผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 2,271 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับส้ินปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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กระแสเงินสด 
ส าหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 220.8 ล้านบาท จากสาเหตุ

หลัก ได้แก่ (1) การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 173 ล้านบาท และ (2) การเพิ่มขึ้นของรายได้ค้างรับ
จ านวน 94.7 ล้านบาท มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุน จ านวน 56.6 ล้านบาท มาจาก (1) เงินคืนจากการ
ลงทุน 37.1 ล้านบาท และ (2) เงินสดรับจากเงินปันผล 47.2 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน มีกระแสเงิน
สดใช้ไปทั้งส้ิน 224.7 ล้านบาท มาจาก (1) เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนด 200 ล้านบาท และ (2) เงินปันผล
จ่าย 24.7 ล้านบาท และมีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินซึ่งมีผลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบริษทัและบริษทั
ย่อยอีกจ านวน 37.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 98.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ านวน 15.8 ล้านบาท 

ส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการด าเนินงาน 
0.7 ล้านบาท จากสาเหตุหลัก ได้แก่ (1) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 57 ล้านบาท และ (2) การ
เพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมของบุคคลหรือกิจการอื่นจ านวน 33 ล้านบาท มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุน 
จ านวน 23 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากเงินปันผล 47.2 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน มีกระแสเงิน
สดใช้ไปทั้งส้ิน 37 ล้านบาท จากเงินปันผลจ่าย 37 ล้านบาท และมีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยอีกจ านวน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 จ านวน 9 ล้าน
บาท 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6 เดือนแรก
ของปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.12 0.91 1.01 1.06 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 59.62 31.33 27.42 11.75 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 30.09 6.08 5.93 1.04 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.57 3.62 3.64 0.66 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.67 0.68 0.58 0.56 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 2.32 (1.95) 5.67 1.66 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.04 (1.28) 0.87 (0.004) 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 8.54 8.85 9.23 9.20 

 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 27.42 ซึ่งปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ส่วนมากเป็นผล
จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบกับมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท 
ส่งผลให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.93 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 3.64 
ตามล าดับ 
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บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.58 เท่า ลดลงจาก 0.68 เท่าในปี 2559  และ
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทมีค่าเท่ากับ 1.01 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.91 เท่าในปีก่อนหน้า ส่วนมากเป็นผลจาก
การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในปี 2560  

ส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 11.75  ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ในขณะทีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.04 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 0.66  ตามล าดับ 

บริษัทมีอัตราสว่นหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.56 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าเท่ากับ 
0.58 เท่า ตามการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากการช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมบางส่วน และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่ากับ 1.06 เท่า ลดลงจาก 1.28 เท่าในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น 

ความสามารถในการช าระหนี้ 
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวทั้งสิ้นจ านวน 970 ล้านบาท โดยเป็นส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 

ปี จ านวน 240 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ระยะส้ันจ านวน 100 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 220.8 ล้านบาท กระแสเงินสดได้มาในจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 56.6 ล้านบาท และ
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 224.7 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช าระ
ดอกเบี้ยเท่ากับ 5.67 เท่า และอัตราส่วนความสามารถช าระผูกพันเท่ากับ 0.87 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดย
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวทั้งส้ินจ านวน 730 ล้านบาท โดยเป็นส่วน
ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 240 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ระยะสั้นจ านวน 100 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทมี
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 0.7 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 23 ล้าน
บาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 37.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถ
ช าระดอกเบี้ยเท่ากับ 1.66 เท่า และอัตราส่วนความสามารถช าระผูกพันเท่ากับ (0.004) เท่า ซึ่งลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

2. ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบตอ่การตัดสนิใจของผู้ลงทนุอย่างมนีัยส าคัญ 

- ไม่มี - 

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอ่สารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้ รับผิดชอบต่อข้ อมูลสารสนเทศ ซึ่ งคณะกรรมการบริษัทพิ จารณาและ 
มีความเชื่อว่า สารสนเทศนี้มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของ  
ผู้ถือหุ้น  
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รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกนัและการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้
หลักทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมตทิี่ประชุมผู้ถือหุน้ (Whitewash) 

 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  หน้า 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับ 

บริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น     
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ  
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ทั้งนี้ หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้อืหุ้น 

ข้อ 31. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่เป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 
 มติของที่ประชมุผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เชา่กจิการของบริษทัท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ         

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

 ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉนัทะ และหนังสือมอบฉันทะ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม 

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
หรือใบขับขี่ 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง 
(3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความ

ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม 

(4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดง
ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในท่ีประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มอบฉันทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบ
ฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ  และประทับตราส าคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนา
ใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ 

(4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุ คคลนั้น พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ 
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ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว 
หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย  

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ  
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ของบริษัท
เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระท้ังสองท่านไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นในครั้งนี้ ใน
กรณีท่ีกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ ฝ่ายก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เพื่อจะได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้
เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัย
หรือค าถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาท าการ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
 

เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 

 (2)  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้ 
  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่    256  ซอยสุขุมวิท 55 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110 หรือ 
  นายชาญมนู สุมาวงศ ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที ่    634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดุสิต 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10300  
(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่
มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2561 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1 -3 ช้ัน 21 เลขท่ี 952 ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  )  

   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 





 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
     

เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ์  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

     
(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 

 (2)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 
 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้ 
  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่    256  ซอยสุขุมวิท 55 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110 หรือ 
  นายชาญมนู สุมาวงศ ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที ่    634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดุสิต 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10300  
(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับ
มอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2561 ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 -3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
     

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  
  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 

  วาระที ่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ       

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน         

การถือหุ้น (Right Offering) 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ        

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงนิและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
           
           
           



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ 
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ 
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
           
           
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
     
หมายเหตุ:    

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
     



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่    1/2561 ในวันที่     22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. 

ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรงุเทพมหานคร 
     
  วาระที ่  เรื่อง  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  
  วาระที ่  เรื่อง  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่  เรื่อง  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่  เรื่อง  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่  เรื่อง  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
  วาระที ่  เรื่อง  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

     
เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ์  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 

 (2)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้ 
  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่       256  ซอยสุขุมวิท 55 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110 หรือ 
  นายชาญมนู สุมาวงศ ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที ่    634/2 
ถนน     นครไชยศรี ต าบล/แขวง    ถนนนครไชยศรี อ าเภอ/เขต    ดุสิต 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10300  
(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับ
มอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 
   หุ้นสามัญ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
   หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที ่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        

  วาระที ่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ    
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        

  วาระที ่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Right Offering) 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ        

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
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  วาระที ่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที ่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ 
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ 
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง 
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน 
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบ

ฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบ

ฉันทะ 
   (  ) 
      
หมายเหตุ: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที ่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30  น. 
ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า  กรุงเทพ   ลุมพินี พาร์ค   ห้องคราวน์ 1-3   ชั้น 21   เลขที่ 952   ถนนพระราม 4   กรุงเทพมหานคร   
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่  เรือ่ง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 1 ของจ านวน 2 หน้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้)  

ชื่อ - สกุล นายอัครรัตน์ ณ ระนอง 
อายุ 65 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 13 มกราคม 2554 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

7 ป ี9 เดือน  

ที่อยู่ เลขท่ี 256  ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
คุณวุฒิทางการศึกษาและ 
การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2560 
- Role of the Director Certification Program (DCP) ปี 2556 
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2550 
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 

 ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นท่ี 6) ปี 2551 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

จ านวน 2 แห่ง 
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ   
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท แม็ทช่ิง แม๊กซ์ซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 4 แห่ง 
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน 
 
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน 
 
2558 - ปัจจุบัน 
 
2554 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมการ 
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด 

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการการ
ลงทุน  บริษัท กรุงไทย-แอคซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   
กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จ ากัด 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า  จ ากัด 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 

2556 - เม.ย. 2561 
2544 – ก.ค. 2560 
 
 
2556 – มิ.ย. 2559 

- ประธานกรรมการ  บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ  บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2560) 

- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมในครั้งน้ี 

- ไม่มี - 
 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 2 ของจ านวน 2 หน้า 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้)

ชื่อ - สกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์ 
อายุ 62 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

9 เดือน  

ที่อยู่ เลขท่ี 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
คุณวุฒิทางการศึกษาและ 
การฝึกอบรม 

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

 ปริญญาโท Master of Law, George Washington University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เนติบัณฑิตไทย 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program รุ่น 104 ปี 2556 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

จ านวน 2 แห่ง 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 

- กรรมการอิสระ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการงานกฎหมาย  บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 

2553 - 2559 
 
2549 - 2554 
2547 - 2554 

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย , กรรมการบริษัทในเครือ   
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2560) 

- ไม่มี - 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ไม่มี - 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครั้งนี้ 

- ไม่มี - 
 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

แผนที่ของสถานที่จดัประชุม 
 

โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพนิีพาร์ค 

 

 ที่ตั้งโรงแรม :  เลขที ่952 ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร     โทรศัพท์ : 66 2 632 9000 

 การเดนิทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานสีีลม / 

   รถประจ าทางสาย 4, 47 

 

 

 



 
หน้า 1 

 

ใบแทรกแก้ไขข้อความ 

1. แก้ไขข้อความตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 หน้า 1 ข้อ 1) จ านวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปน็ดังนี ้

 
 

ประเภท 
 
 

 
 

รุ่น 

 
จ ำนวนหุ้น / 

หุ้นรองรับ1 

ที่จะขอมต ิ

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ 
ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ รำคำต่อ

หน่วยของ 
หลักทรัพย์
ที่จะขอมต ิ

มูลค่ำของ 
หลักทรัพย์ 
ที่จะขอมต ิ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมด 

ของกิจกำร2 

สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจกำร3 

หุ้นสำมัญ - ไม่เกิน 
98,815,840 

ไม่เกิน 
41.66 

ไม่เกิน 
41.66 

5 บาท ไม่เกิน 
494,079,200 

หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - - - - 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้น 

อัตราการใช้สิทธิ : 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 
ราคาใช้สิทธิ : 

- - - - - 

หุ้นกู้แปลงสภำพ อัตราแปลงสภาพ : 
ระยะเวลาแปลงสภาพ : 
ราคาแปลงสภาพ : 

- - - - - 

หลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ำมี)  - - - - - 
  รวม ไม่เกิน 

41.66 
ไม่เกิน 
41.66 

 ไม่เกิน 
494,079,200 

 

  

                                                           
1 จ านวนหุ้นรองรับ = จ านวนหน่วยคูณด้วยจ านวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธซิื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น 
2 จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกจิการภายหลัง 
การออกหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี ้  
3 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สทิธิออกเสียงทั้งหมดของกจิการภายหลังการออกหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้น
รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้ 



 
หน้า 2 

 

2. แก้ไขข้อความตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 หน้า 3 ข้อ 3) จ านวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมภีายหลังการได้มา

ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1เป็นดังนี ้

 
 

 
 

จ ำนวนหุ้น/ 
หุ้นรองรับ 

จ ำนวนหุ้น/  
หุ้นรองรับ 

หลักทรัพย์ที่จะถือภำยหลังกำรไดม้ำ 
ซึ่งหลักทรัพย์ตำมข้อ 1 

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล ประเภทหลักทรัพย ์ ที่ถือก่อนขอมติ4 ที่จะขอมติ5 จ ำนวนหุ้น/ 
หุ้นรองรับ6 

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรบั
เมื่อเทียบกับสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของกิจกำร7 

I. ผู้ขอผ่อนผัน      

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน ์ หุ้นสามัญ 20,980,000    
3. Morgan Stanley & Co. 

International Plc.*  
หุ้นสามัญ 13,776,855 ไม่เกิน  98,815,840** ไม่เกิน  133,572,695** ไม่เกิน  38.62** 

 หุ้นบุริมสิทธิ - - - - 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุ้น 
- - - - 

 หุ้นกู้แปลงสภาพ - - - - 
 หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) - - - - 
II. บุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert 
party) กับผู้ขอผ่อนผัน 

 - - - - 

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล 
 ตาม  I  

     

1.  ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน ์ หุ้นสามัญ 10,500,000 ไม่เกิน  4,200,000***  ไม่เกิน  14,700,000 *** ไม่เกิน 4.25*** 
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม II  

 - - - - 

   รวม ไม่เกิน 144,072,695 ไม่เกิน  41.66 

หมายเหตุ *   คัสโตเดียน  
**  ในขณะนี้ จ านวนที่หุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 แต่ละรายจะจองซื้อ ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าจะมี

ความชัดเจนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
*** ไม่เกินส่วนที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามสิทธิ 

 

                                                           
4 จ านวนหุ้นรองรบัของหลกัทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจ านวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลง
สภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี) 
5 ดูเชงิอรรถ 1 
6 ดูเชงิอรรถ 1 
7 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สทิธิออกเสียงทั้งหมดของกจิการภายหลังการออกหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้น
รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาตามที่ระบุใน I ถึง IV 
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