เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่ า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21
เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบแจ้ ง
การประชุมที่ได้ จัดพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย

ดาวน์ โหลดเอกสารการประชุม

ดาวน์ โหลด IFA Report

มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
1.

การจัดตังจุ
้ ดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค ซึง่ จัดตังโดยโรงแรม/สถานที
้
่จดั ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้ องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึง่ จัดตังไว้
้ 2 จุด คือบริ เวณทางเข้ าอาคารโรงแรมชัน้ 1 และบริ เวณหน้ า
ห้ องจัดประชุม ชัน้ 21 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสชึ ้นไป และ/หรื อ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไม่อนุญาตให้ เข้ าอาคาร/สถานที่จดั ประชุม สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะต้ องติดสติกเกอร์ ที่
ทางโรงแรมจัดให้ รวมทังท
้ าความสะอาดมือด้ วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่ทางโรงแรมได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้ าในบริ เวณหรื อสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.

การเตรี ยมพื ้นที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
 จัดให้ มีการเว้ นระยะห่างในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และผังที่นงั่ ในห้ องประชุม
 จัดให้ มีบริ การแอลกอฮอล์เจล หรื อน ้ายาฆ่าเชื ้อโรค บริ เวณหน้ าห้ องประชุม เพื่อให้ ผ้ มู าร่ วมประชุมทาความสะอาดมือก่อนเข้ า
ห้ องประชุม
 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
2. สารสนเทศเรื่ องการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อ รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับรายการ
เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน)
4. ข้ อบังคับบริ ษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
5. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
6. ประวัติกรรมการอิสระ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
7. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติให้ กาหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. (เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า
กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุ งเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 และ
ได้ จดั ทารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จ จัดส่งให้ แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดและ
ได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจาเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
ความถูกต้ อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
การลงมติ : มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน) ถือโดยผู้ถือหุ้นราย
อื่นทังหมด
้
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 2,766,991,949 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จานวนหุ้น MK ที่ชาระแล้ วทังหมดในปั
้
จจุบนั 1,091,205,066 หุ้น
จานวนหุ้น MK ที่ถือโดยบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั

205,127,018 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั

ร้ อยละ 18.80 ของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของ MK ใน
ปั จจุบนั

จ านวนหุ้ นที่ ป ระสงค์ จ ะซื อ้ เพิ่ ม เติ ม จาก ไม่เกิ น 892,578,048 หุ้น ซึ่งประกอบด้ ว ย (1) ส่ว นต่า ง
จานวนที่ถืออยูใ่ นปั จจุบนั
ของจานวนหุ้น MK ที่ชาระแล้ วทังหมดกั
้
บจานวนหุ้น MK
ที่ ถื อ โดยบริ ษั ท ฯ ก่ อ นการเข้ า ซื อ้ หุ้น เพิ่ ม เติ ม ที่ จ านวน
886,078,048 หุ้น รวมกับ (2) หุ้น MK ที่อาจเกิดจากการ
ใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของ MK และ
บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 อีกจานวน 6,500,000 หุ้น(1)
สัดส่วนการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการ ร้ อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
MK
ซื อ้ หุ้ นเพิ่ ม เติ ม หากผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายที่ ไม่ ใช่ (ทัง้ นี ้ ในกรณี ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
บริ ษัทฯ ตอบรับคาเสนอซื ้อทังหมด
้
หรื อ กฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการแก้ ไขสัดส่วน
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ เป็ นไปเกณฑ์ตอ่ ไป)
ราคาซื ้อต่อหุ้น

ไม่เกิน 3.10 บาท

ระยะเวลาในการเข้ าซื ้อหุ้น

ภายในปี 2563

วิธีการซื ้อหุ้น

การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
(Tender Offer)

จานวนเงินที่ต้องใช้ ในการซื ้อหุ้น

ประมาณไม่เกิน 2,766.99 ล้ านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และ/หรื อ วงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน

หมายเหตุ: (1)

MK มีการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ MK และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (MK-WA) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) โดย
ณ 16 กันยายน 2563 มีใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิคงเหลือจานวน 26,000,000 หน่วย ซึ่งจะมี
ระยะเวลาการใช้ สิทธิครัง้ ถัดไปในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้ จานวน 6,500,000 หน่วย ดังนัน้ จึงอาจมี
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกจานวน 6,500,000 หุ้น ถูกนามาขาย
ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
(Tender Offer) ในครัง้ นี ้ได้

หน้า 2

อนึ่ง การเข้ าซื ้อหุ้นของ MK ดังกล่าวในครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของ
บริ ษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และถือเป็ นการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน และ
ประกาศของตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลและการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรี ยกว่า “ประกาศการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”) โดยเมื่อคานวณตามงบการเงินรวม สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีขนาดรายการสูงสุด
เท่ ากับ ร้ อยละ 208.83 ของมูลค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์ ที่ มี ตัวตนสุทธิ ของบริ ษั ทฯ ตามเกณฑ์ มูลค่ า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งเมื่อนับรวมรายการได้ มาจาหน่ายไปในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาด
รวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้ อยละ 208.83 ตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรั พย์ ที่ มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถื อเป็ น
รายการประเภทที่ 1 คื อ รายการระหว่างบริ ษั ทจดทะเบี ยนหรื อบริ ษั ทย่อย กับบริ ษั ทจดทะเบี ยนอื่ นหรื อ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่
เปิ ดเผยสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
โดยทันที และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ โดยต้ องได้ รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย โดยใน
การขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น
เกี่ยวกับรายการเข้ าซื ้อหุ้นของ MK และจัดส่งความเห็นดังกล่าวและสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าซื ้อหุ้น ของ MK
ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการเข้ าซื ้อหุ้นของ MK ดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศเรื่ องการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นการเข้ าต่อรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน) ซึง่ รายละเอียดปรากฏตามตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระต่อรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด
(มหาชน) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
นอกจากนี ้ การแจ้ งมติคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และรายละเอียดการเข้ าซือ้ หุ้น ของ MK เมื่อวันที่ 28
กัน ยายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ถื อเป็ นการประกาศต่อสาธารณชนว่าบริ ษั ทฯ จะทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
MK ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข และวิธีก ารในการเข้ าถื อหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อครอบงากิ จ การ (“ประกาศการเข้ าถื อหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ
ครอบงากิจการ”) บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
MK ตามข้ อกาหนดของ
ประกาศการเข้ าถือหลักทรัพย์เ พื่อครอบงากิจการ อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการการเข้ าซื ้อหุ้น ของ MK ใน
ครัง้ นี ้ จะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึ่งการได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ดังกล่าวถือเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
MK ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
ยังไม่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
MK จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวได้ สาเร็ จลง และให้
ถือว่าบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทงหมดของ
ั้
MK ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
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กฎหมาย ในวันทาการถัดจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จลง ซึ่งคือวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในการเข้ าซื ้อหุ้น ของ MK ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
MK บริ ษัทฯ มิได้ มีแผนการจะเพิกถอนหุ้นของ MK จากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การดาเนินงานมีความคล่องตัว จึงพิจารณาเสนอให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ หรื อบุคคล
ที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมาย ให้ มีอานาจพิจารณากาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ
ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ MK การจัดหาแหล่งเงินทุน เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามข้ อตกลงและ
เอกสารอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกับการด าเนิ นการดังกล่าว การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการติดต่อและการ
ยื่นเอกสารต่างๆ ตามขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ อง เช่น คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ รวมทังการลงนามหรื
้
อลงนามรับรองใน
เอกสารและหลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมตั ิ
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ โปรด
พิจารณารายละเอียดสารสนเทศเรื่ อ งการเข้ าซือ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท มั่น คงเคหะการ จากัด (มหาชน)
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) และ รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข้ องกับรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
นอกจากนี ้ ยังเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ให้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจ
ให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ หรื อบุคคลที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมาย ให้ มีอานาจพิจารณา
กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ MK การจัดหาแหล่งเงินทุน เข้ า
เจรจา ทาความตกลง และลงนามข้ อตกลงและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการดังกล่าว การเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และหน่วยงาน
อื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนการติ ด ต่ อและการยื่ น เอกสารต่างๆ ตามขัน้ ตอนที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น ค าเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ รวมทังการลงนามหรื
้
อลงนามรับรองในเอกสารและหลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ : มติวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามี
ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 30 ของกาไร
สุท ธิ ห ลังหัก ภาษี หรื อ ตามความเหมาะสมหากไม่มี เหตุจ าเป็ น อื่ น ใด และการจ่ ายเงิ นปั น ผลนัน้ ไม่ มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ เป็ น ครัง้ คราว เมื่ อ เห็ นว่าบริ ษั ท มีก าไร
พอสมควรที่จะทาเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จ่ายปั นผลแล้ วกาหนดให้ บริ ษัทรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็น คณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 รับ ทราบว่า
มติคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม - 30 มิถนุ ายน 2563 และกาไรสะสม ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 51.88 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 14
ตุลาคม 2563
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิ ดอากรแสตมป์ โดยถูกต้ องเรี ยบร้ อยดังกล่าวต่อประธาน
ในที่ประชุม และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ รายละเอียดการแสดงหลักฐาน
แสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็ นไปตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่าง
รวดเร็ วและถูกต้ อง โดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/
หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มการลงทะเบีย นทีไ่ ด้ จดั พิมพ์บาร์ โค้ ด ซึง่ บริ ษัทจัดส่ง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมครัง้ นี ้แล้ ว มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จดั การ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ห้ องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ก่ อนเริ่มการประชุม
นางชนกนันท์ ศรี วรกุล ตัวแทนจาก บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท หัวหน้ า
ฝ่ ายบัญชี ตัวแทนจากบริ ษัท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 และ
ทนายความ จากบริ ษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จากัด ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม กรรมการทังหมด
้
8 คน เข้ าร่วมประชุม 8 คน (กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 100) ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.วีรพงษ์
นายวรสิทธิ์
นายยูจีน
นายวราห์
นายวรภัค
นายอัครรัตน์

รามางกูร
โภคาชัยพัฒน์
เอส. เดวิส
สุจริ ตกุล
ธันยาวงษ์
ณ ระนอง

7. นายชาญมนู

สุมาวงศ์

8. นายณัฐวุฒิ

เภาโบรมย์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการบริ ษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมประชุม จานวน 7 คน ดังนี ้
1. นางนิสากร
ทรงมณี
2. นางสาวณภัทร ตังจิ
้ ตวิทยา
3. นางชนกนันท์ ศรี วรกุล
4. นางสิริพรรณ
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ลีวานันท์

Audit Partner บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
Audit Manager บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจาก บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด ทาหน้ าที่ชี ้แจงการดาเนินการประชุม
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
หน้า 1

5. นางสาวกมลพร ยศนันท์
6. นางศนิษฐา
7. นางสาววิภา

อัศวจินดา
นิลโสภณ

ทนายความ บริ ษัทที่ปรึ กษากฎหมายเจ เค จากัด ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานและ
ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ / เลขานุการคณะกรรมการ

ทังนี
้ ้ ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับการดาเนินการประชุม พร้ อมกับนาเสนอ presentation แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19
1. ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เดินทางไปหรื อมาจากประเทศกลุม่ เสีย่ งตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด น้ อยกว่า 14 วันก่อน
วันประชุม หรื อผู้มีไข้ หรื ออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส COVID-19 เข้ าร่ วม
ประชุม ควรมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท
2. การจัดตังจุ
้ ดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค การเข้ าไปในบริ เวณหรื อสถานที่จดั ประชุม ทุกท่านจะต้ องผ่าน
การคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้ าในบริ เวณ เช่น กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงกว่า
37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป และ/หรื อ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรื อมีประวัติการเดินทางกลับมาจาก
ประเทศที่เป็ นเขตแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ อยกว่า 14 วัน
ก่อนเข้ าร่วมประชุม โดยจุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี ้
(1) จุดคัดกรองของอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ บริ เวณทางเข้ าอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 1
(2) จุดคัดกรองของบริ ษั ทบริ เวณหน้ าห้ องประชุม บริ ษั ทจะจัดตังจุ
้ ดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
บริ เวณหน้ าห้ องประชุม โดยมีเครื่ องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และซักถามประวัติการเดินทางของผู้ถือหุ้นด้ วย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้ าในบริ เวณหรื อสถานที่จดั ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
3. การเตรี ยมพื ้นที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้ นระยะห่าง 1 เมตร
 ผังที่นงั่ ในห้ องประชุมให้ มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นงั่
 บริ ษัทจะทาความสะอาดห้ องประชุมและบริ เวณโดยรอบด้ วยการพ่นยาฆ่าเชื ้อโรค ในช่วงกลางคืนก่อนวันประชุม
 ขอความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่วมประชุม
หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน
1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือหรื อที่ได้ รับมอบฉันทะมา
2. ไม่นบั คะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
3. เจ้ าหน้ าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทังหมด
้
ตามแนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ที่นาส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้
ลงลายมื อ ชื่ อ ในบัต รลงคะแนน หรื อ บัต รลงคะแนนที่ มี ก ารแก้ ไขแต่มิ ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ก ากับ หรื อ บัต รลงคะแนนที่
ลงลายมือชื่อด้ วยดินสอ หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็ นผู้ที่เห็นด้ วย
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5.
6.
7.

ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ บัตรลงคะแนนก่อน แล้ วจึงเก็บบัตร
ลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้ วย”
ผู้ที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนถือว่าเป็ นผู้ที่เห็นด้ วย
เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้นครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้ บนโต๊ ะประชุม เพื่อที่
บริ ษัทจะได้ รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้ เป็ นหลักฐาน

หลักเกณฑ์การเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ จะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมด
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ มากกว่าหรื อน้ อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในแต่
้
ละครัง้
4. ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
5. สาหรับวาระเลือกตังกรรมการ
้
เจ้ าหน้ าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทังหมด
้
โดยจะขอให้ ผ้ ู ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและงดออก
เสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้ วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้ วย
การสอบถามและแสดงความเห็น
1. กรุณาแจ้ งความจานง โดยยกมือขึ ้น
2. กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
การเสริ มสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิม่ เติมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2 5 6 3 และเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ 14 พฤศจิกายน 2562
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้ แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท ซึง่
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรื อเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด
จากนัน้ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่ วม
ประชุม และแถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 19 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 122,954,947 หุ้น และที่มอบฉันทะ
มาจานวน 33 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 74,690,233 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและทีร่ ับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมรวม
ทังสิ
้ ้นจานวน 52 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงั ้ สิ ้น 197,645,180 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.1468 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดจ
้
านวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
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ประธานจึงได้ กล่าวเปิ ดประชุม และได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็ นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมพร้ อมกับนาเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2562 และจัดทารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จ จัดส่งให้ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด และได้ เผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวจาเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาความถูกต้ อง โดยมีรายละเอียด
ของรายงานการประชุมปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
กรรมการผู้จดั การ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ เกี่ยวกับรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จดั การ
จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 2

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
197,645,180
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
197,645,180
100.0000

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
กรรมการผู้จดั การได้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562 ต่อที่ประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
1. สรุ ปผลการดาเนินงานปี 2562 : งบการเงินรวม
ฟิ นันซ่า (บริ ษัทและบริ ษัทย่อย) มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ ในปี 2562 จานวน 82.6 ล้ านบาท หรื อ
ขาดทุนต่อหุ้น 24 สตางค์ เปลีย่ นแปลงจากปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 64.1 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักมาจาก
(1) การลดลงของรายได้ ธุรกิ จหลัก ทรั พ ย์ โดยในปี นี ร้ ายได้ จากธุรกิ จหลักทรัพ ย์ ลดลงจานวน 235.9
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 79 จากการชะลอตัวของงานด้ านวาณิชธนกิจ (IB) และในขณะที่ปีก่อนมี
งานกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิ วเจอร์ ฟั นด์ (TFFIF)
(2) การเปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่ วม 27.7 ล้ านบาท ในปี ก่อนหน้ า มาเป็ นส่วนแบ่ง
ขาดทุน 7.1 ล้ านบาท ในปี นี ้ มาจากการรับรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
จากัด (มหาชน) (FSS) จานวน 40.5 ล้ านบาท และ รับรู้ ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัท มั่นคงเคหะการ
จากัด (มหาชน) (MK) จานวน 33.4 ล้ านบาท
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รายได้ รวมลดลง : ธุรกิจหลักทรัพย์/วาณิชธนกิจ (บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด) (FSL)
(1) จากสาเหตุก ารลดลงของรายได้ ร วม จะเห็ น ว่า รายได้ หลัก ของฟิ นัน ซ่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
- โดยในปี นี ้รายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงจานวน 235.9 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 79 จากการ
ชะลอตัวของงาน IB และในขณะที่ปีก่อนมีงานกองทุน TFFIF
- อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแหล่งสร้ างรายได้ ที่สม่าเสมอ ช่วยลดผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าว คือ
รายได้ จากการให้ เช่าคลังสินค้ าและโรงงานที่มีการเปลีย่ นแปลงเล็กน้ อย (ปี 2562 จานวน 176.4
ล้ านบาท / ปี 2561 จานวน 179.9 ล้ านบาท)
(2) นอกจากนี ้ เมื่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยขาดทุน จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ
กลุม่ ฟิ นนั ซ่าโดยตรง ดังนัน้ ความเสีย่ งจากการลงทุนในบริ ษัทย่อยจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญ
- ในปี นี ้ FSL มีรายได้ รวมจานวน 74.7 ล้ านบาท (ปี 2561 จานวน 312.3 ล้ านบาท โดยมีรายได้
จาก TFFIF จานวน 173.6 ล้ านบาท (รายได้ ที่ปรึ กษาลดลงเป็ นผลจากความล่าช้ าของงาน IPO
และงานควบรวมกิจการที่ไม่ประสบความสาเร็ จ)
- ค่า ใช้ จ่า ยจ านวน 123.8 ล้ า นบาท (ปี 2561 จ านวน 220.9 ล้ านบาท) ค่า ใช้ จ่า ยผลประโยชน์
พนักงานลดลงจานวน 79.8 ล้ านบาท
- ขาดทุนสุทธิจานวน 39.8 ล้ านบาท (ปี 2561 กาไร 70.9 ล้ านบาท)
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจาก FSL จานวน 70 ล้ านบาท
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ในบริ ษัทร่วม : FSS & MK
(1) สาเหตุหลักที่ 2 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในปี 2562 คือ การรั บรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริ ษัทร่วม
- บริ ษัทมีการลงทุนในบริ ษัทร่ วมหลัก ๆ อยู่ 2 บริ ษัท คือ FSS และ MK ดังนัน้ บริ ษัทจะมีความ
เสี่ ย งจากการลงทุน ในบริ ษั ท ร่ ว ม หากผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ร่ ว มดัง กล่า วมี ผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุน
- โดยในปี 2562 บริ ษัทรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจานวน 7.1 ล้ านบาท (เปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งกาไร
จานวน 27.7 ล้ านบาท ในปี ก่อน)
(2) รับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจาก FSS (ถือหุ้น 29.29%)
- FSS มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 138.1 ล้ านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ จานวน 23.8 ล้ านบาท ในปี
2561
- ปี 2562 รับรู้ขาดทุนจานวน 40.5 ล้ านบาท เทียบกับรับรู้ขาดทุนจานวน 6.9 ล้ านบาท ในปี 2561
(3) รับรู้สว่ นแบ่งกาไรจาก MK (ถือหุ้น 18.80%)
- MK มีผลกาไรสุทธิจานวน 177.4 ล้ านบาท เทียบกับกาไรสุทธิจานวน 305.9 ล้ านบาท ในปี 2561
- ปี 2562 รับรู้กาไรจานวน 33.4 ล้ านบาท เทียบกับรับรู้กาไรจานวน 34.5 ล้ านบาท ในปี 2561
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2. FSS: ธุรกิจนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
FSS มีรายได้ จานวน 1,295 ล้ านบาท มีค่าใช้ จ่ายจานวน 1,465 ล้ านบาท ทาให้ มีผลการดาเนินงานขาดทุน
สุทธิจานวน 138 ล้ านบาท บริ ษัทรับรู้ สว่ นแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนจานวน 40.5 ล้ านบาท โดยได้ รับเงิน
ปั นผลจานวน 10.2 ล้ านบาท
3. MK: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
MK มีรายได้ จานวน 4,603 ล้ านบาท มีค่าใช้ จ่ายจานวน 4,344 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ จานวน 177 ล้ านบาท
บริ ษัทรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน MK จานวน 33.4 ล้ านบาท โดยได้ รับเงินปั นผลจานวน 2.1 ล้ านบาท
และหุ้นปั นผลจานวน 18.6 ล้ านหุ้น
4. FNS: ธุรกิจให้ เช่ าคลังสินค้ าและโรงงาน
(1) บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้ าและโรงงานจานวน 176.4 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 58 ของ
รายได้ รวมของกลุม่ รายได้ ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อน
(2) ด้ านต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยของการให้ เช่าคลังสินค้ าและโรงงานมีจานวน 38 ล้ านบาท
(3) EBITDA (กาไรก่อนดอกเบี ้ย ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย และภาษี เงินได้ ) จานวน 138.4 ล้ านบาท
ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้ อยจากค่าซ่อมแซมอาคารตามอายุการใช้ งาน
(4) มีค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ ที่เกี่ ยวข้ องจานวน 28.9 ล้ านบาท และค่าตัดจาหน่ายจานวน 57.2 ล้ านบาท (ตัด
จาหน่าย 24-25 ปี ) ทาให้ มีผลกาไรสุทธิจานวน 52.4 ล้ านบาท เทียบกับจานวน 54.8 ล้ านบาท ในปี ก่อน
(5) พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่ามีจานวน 89,024 ตารางเมตร (ตรม.)
- มีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลีย่ ทังปี
้ ร้อยละ 91 เท่ากับปี ก่อน
- รายได้ เฉลีย่ ต่อ ตรม. ต่อ เดือน อยูท่ ี่ 177.1 บาท (178.5 บาท ในปี 2561)
5. ข้ อมูลกองทรัสต์ เพื่อการลงทุน
(1) บริ ษัทและบริ ษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (PD) ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของ MK และเป็ นผู้บริ หาร
ทรัพย์สินในโครงการบางกอกฟรี เทรดโซนให้ บริ ษัท อยู่ระหว่างการจัดตังกองทรั
้
สต์เพื่อการลงทุน โดย
จาหน่ายสินทรัพย์โครงการบางกอกฟรี เทรดโซน ในส่วนของบริ ษัทก็คือพื ้นที่ 89,024 ตรม. ซึ่งคาดว่า
กองทรัสต์จะเสนอขายต่อประชาชนได้ ในไตรมาส 3
(2) นอกจากนี ้ สานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิให้ PD จัดตังบริ
้ ษัทจัดการกองทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว
6. ผลการดาเนินงานของสินทรัพย์ (พื ้นที่ให้ เช่า 89,024 ตรม.)
(1) EBITDA เฉลีย่ ต่อปี อยูท่ ี่ประมาณ 145 – 150 ล้ านบาท
(2) EBITDA สะสมตังแต่
้ บริษัทซื ้อสินทรัพย์นี ้มาจนถึงสิ ้นปี ที่แล้ วอยูท่ ี่ 696 ล้ านบาท
7. สรุ ปฐานะการเงิน
สาหรับฐานะทางการเงินของกลุม่ ฟิ นนั ซ่า ณ สิ ้นปี 2562 ประกอบด้ วย
สินทรัพย์รวม จานวน 4,097 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
- เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจานวน 1,659 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม)
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- สิทธิการเช่าจานวน 1,145 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 28)
- เงินให้ ก้ ยู ืมจานวน 645 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 16)
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง money market fund 173 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 4)
หนี ้สินรวม จานวน 1,421 ล้ านบาท หนี ้สินหลักคือ หุ้นกู้ระยะยาวจานวน 1,270 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 2,675 ล้ านบาท
8. เป้ าหมายธุรกิจปี 2563
(1) บริ ษัทไม่ประสงค์ทจี่ ะระดมทุนจากภายนอกเพิม่ เติม
(2) บริ ษัทมุ่งเน้ นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ เปลี่ยนเป็ นเงิน โดยการจัดตังกองทรั
้
สต์ และ การนาหุ้น
NEO เข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) เงินที่ได้ จากการขายสินทรัพย์เข้ ากองทรัสต์และการขายหุ้นบริ ษัท NEO จะใช้ เพื่อการชาระคืนหุ้นกู้
ระยะยาวตามเวลาที่ครบกาหนด (หากกาหนดการขายสินทรัพย์เข้ ากองทรัสต์เลื่อนออกไป บริ ษัท
ยังคงมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง รวม 180 ล้ านบาท)
(4) สถาณการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมใน
งวดไตรมาสที่ 1 แต่ไม่สง่ ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัท
9. ข้ อมูลตราสารหนี ้ (หุ้นกู้ระยะยาว)
(1) ในปี 2563 บริ ษัทจะมีห้ นุ กู้ระยะยาวครบกาหนดในเดือนพฤศจิกายน จานวน 130 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัท
มีความพร้ อมในการชาระคืนหุ้นกู้ดงั กล่าว
(2) บริ ษัทมุง่ เน้ นที่จะลดภาระหนี ้สินของบริ ษัทลงตามเวลาที่ครบกาหนด
10. ความคืบหน้ าการเป็ นสมาชิกองค์ การต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
(1) สาหรับการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ CAC บริ ษัท
ได้ รั บ การรั บ ใบรั บ รองการเป็ นสมาชิ ก ดั ง กล่ า ว ตัง้ แต่ วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2560 – วัน ที่ 25
พฤษภาคม 2563
(2) ที่ผ่านมาบริ ษั ทได้ ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ ขอใบรับรองไว้ อย่างสม่าเสมอเพื่อความโปร่ งใส และ
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิการกากับกิจการที่ดี
(3) ปั จจุบนั บริ ษัทยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าวแล้ ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่
คุณธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล : สิ น้ ปี 2562 บริ ษั ทมี เงิ น สดจ านวน 16 ล้ านบาท ในขณะที่ ป ลายปี 2563
ผู้รับมอบฉันทะ
จะต้ องจ่ า ยคื น เงิ น กู้ ที่ ค รบก าหนด 130 ล้ านบาท ซึ่ งเป็ นช่ ว งเวลาที่ มี
ผลกระทบต่อสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษั ท
ลดลง ดังนัน้ บริ ษัทจะมีปัญหาด้ านสภาพคล่องหรื อไม่
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1
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สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: ขอเรี ยนชี ้แจงว่า ผลกระทบหลัก ๆ คือ สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนที่อ่อนไหว
ทาให้ การแปลงสินทรัพย์เป็ นทุนอาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เช่น บริ ษัทอยู่
ระหว่างการนา NEO เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และการจัดตัง้
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(กอง REIT) โดยจาหน่ายสินทรัพย์โครงการบางกอกฟรี เทรดโซน เพื่อนาเงิน
มาช าระหุ้นกู้ที่ ค รบก าหนด ทัง้ นี ้ กอง REIT จะให้ ผลตอบแทนประมาณ
ร้ อยละ 8-9
อย่างไรก็ ดี บริ ษั ท มี วงเงิ น กู้ (short term) จากสถาบัน การเงิ น 2 แห่ง ซึ่ ง
เพียงพอต่อการชาระหนี ้

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

: 1. กอง REIT จะจัด ตัง้ ได้ ไตรมาสไหน และกอง REIT จะท าให้ บริ ษั ท มี
รายได้ เพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ไม่ เมื่ อ เที ย บกั บ ตอนที่ ท รั พ ย์ สิ น ยังอยู่ ที่ บ ริ ษั ท
นอกจากนี ้ การแก้ ไขผลขาดทุนของบริ ษัทจะดาเนินการอย่างไร
2. สัดส่วนค่าเช่าคลังสินค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของรายได้ บริ ษัท เมื่อเทียบ
กับการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวเข้ ากอง REIT จะเป็ นอย่างไร

คุณวราห์ สุจริ ตกุล
กรรมการ

: ขอเรี ยนชี ้แจงว่า ปี ที่ผา่ นมาเกิดจากรายได้ ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง เนื่องจาก
FSL มีเหตุการณ์ ที่ Deal ใหญ่ จานวน 2 Deal เลื่อนออกไป ประกอบกับ
รายได้ ด้าน Brokerage (FSS) ซึง่ เป็ นรายได้ หลักทางด้ านซื ้อขายหุ้น ลดลง
เนื่องจากตลาดอยู่ในสภาวะซบเซา ในขณะที่โปรแกรมซื ้อขายหุ้นออนไลน์
(โปรแกรม Finansia Hero) ยังมีค่าใช้ จ่ายที่ต้องจ่ายให้ แก่บริ ษัทผู้พฒ
ั นา
ระบบจากประเทศเกาหลี อย่างไรก็ ดี โปรแกรม Finansia Hero มี ผ้ ูเปิ ด
บัญ ชี เพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2563 และเห็ น ว่า เป็ น โปรแกรมที่ ดี ซึ่ ง
จานวนผู้ใช้ นา่ จะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: ขอเรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
1. กอง REIT ยื่นขอจัดตังกั
้ บสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อปลายเดือนมกราคม
2563 คาดว่าจะได้ รับ การอนุมัติ ไม่เกิ น เดื อ นกรกฎาคม 2563 และ
หลังจากนันจะมี
้
ระยะเวลาในการเสนอขาย 6 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับ
การอนุมตั ิ จึงคาดการณ์ ว่าจะทาการขายได้ ประมาณปลายปี 2563
เมื่อสภาวะตลาดดีขึ ้น สาหรับการขายข้ างต้ นจะทาให้ บริ ษัทรับรู้กาไร
ประมาณ 200 ล้ านบาท
2. การขายทรัพย์สนิ ข้ างต้ นจะทาให้ บริ ษัทมีรายได้ และลดค่าใช้ จ่ายของ
คลังสินค้ าด้ วยเช่นกัน โดยเงินที่ได้ รับจะนาไปชาระหนี ้ (หุ้นกู้) และ
จ่ายคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
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3. ผลกระทบต่อรายได้ ค่าเช่ าคลังสินค้ า อันเนื่ องจากสถานการณ์ แพร่
ระบาด COVID-19 ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าขอลดค่าเช่าอยู่บ้าง ซึ่งพิจารณาว่า
เป็ นลูกค้ าชัน้ ดี เช่าคลังสินค้ ากับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน ปั จจุบนั
อยู่ระหว่างการพิจารณาลดค่าเช่าให้ ประมาณร้ อยละ 30 สาหรับราย
อื่น ๆ มีการเจรจาเรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใดซัก ถาม กรรมการผู้จัด การจึ ง ได้ ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562
มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กรรมการผู้จัดการได้ สรุ ปข้ อมูลผลการดาเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในงวด 3 ปี

ย้ อนหลัง ดังนี ้
(ล้ านบาท)
รายได้ รวม
EBITDA
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลีย่ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่ (%)

2562
305.4
44.2
(82.6)
(0.24)
(2.0%)
(3.0%)

2561
521.8
206.8
64.1
0.25
1.6%
2.5%

2560
482.5
132.3
132.3
0.54
3.6%
5.9%

สรุปข้ อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันสิ ้นงวดย้ อนหลัง 3 ปี ดังนี ้
(ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย (หุ้น)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)

31 ธ.ค. 2562
4,096.7
1,421.3
2,675.4
345,855,440
7.7

31 ธ.ค. 2561
4,359.8
1,537.3
2,822.5
345,855,440
8.2

31 ธ.ค. 2560
3,592.1
1,312.4
2,279.7
247,039,600
9.2

การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 มีดงั นี ้
1. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทังหมดจ
้
านวน 4 ครัง้
2. ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทาน ดังนี ้
- งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
- งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจาปี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และ
- การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1
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3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยรวม
จานวน 4 ครัง้ เพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญ ชี รวมทัง้ ผู้สอบบัญชี ได้ รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาในทุกประเด็นแล้ ว
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมรับรองงบการเงิน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีให้ ความเห็น
ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี
(Annual Report) และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

: ราคาหุ้น MK ที่ บริ ษั ทได้ มาในคราวก่ อนนัน้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 7 บาท แต่
ปั จจุบนั ราคาตลาดอยูท่ ี่ประมาณ 3 บาท ขอให้ ช่วยชี ้แจงในรายละเอียดว่าเป็ น
อย่างไรบ้ าง

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: ขอเรี ยนชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ ห้ นุ MK มาในราคาหุ้นละ 6 บาท และเป็ นการแลก
ทรัพย์สิน ซึ่งในขณะนันบริ
้ ษัทรับรู้ กาไรประมาณ 100 ล้ านบาท ในขณะที่
MK มีการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทก็จะต้ องนาเงินปั นผลที่ได้ รับไปหักออกจาก
มูลค่าที่ลงทุนไป ฉะนันต้
้ นทุนจะลดลงไปเรื่ อย ๆ

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

: ขอเรี ยนชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทจะทาการรั บรู้ ส่วนแบ่งกาไรของ MK ด้ วย
และจะนาไปบวกกับมูลค่าเงินลงทุน

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์
ผู้ถือหุ้น

: 1. การลงทุนใน Digital Token ในปี ก่อน ๆ มีการรับรู้รายได้ หรื อไม่
2. มาตรฐานบัญชี เกี่ ยวกับการเช่ า และ มาตรฐานด้ านการเงิ น TFRS9 มี
ผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: ขอเรี ยนชี ้แจงว่า Digital Token บริ ษัทมิได้ มีการลงทุนด้ านนี ้เพิ่มแล้ ว โดยหาก
มีการลงทุนดังกล่าวจะให้ FSS เป็ นผู้ดแู ล

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

: ขอเรี ย นชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่า มาตรฐานบัญ ชี ทัง้ 2 ฉบับ มิ ได้ มี ผ ลกระทบต่อ
บริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จดั การจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
197,646,180
0
0
0
197,646,180

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นอีก จานวน 1,000 หุ้น
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปั นผล

กรรมการผู้จัด การได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า จากงบการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษั ทประจาปี 2562 ที่ได้ มีก าร
พิจารณาในวาระก่อนหน้ านี ้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่มีกาไรสุทธิประจาปี 2562 ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั สรรกาไรสุทธิจานวน
4.00 ล้ านบาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมายหรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.11 ของกาไรสุทธิประจาปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษั ท มี ทุน สารองตามกฎหมายทัง้ สิน้ จ านวน 49.00 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 2.83 ของทุน จดทะเบี ย น และขอเสนอให้
ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ น้ 34.59 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.14 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
จานวนหุ้นที่จ่ายปั นผล (หุ้น)
กาไรต่อหุ้น (บาท)
จ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมจานวนเงินปั นผลที่อนุมตั ิจ่าย (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

ปี 2562
78.35
345,855,440
0.23
0.10
34.59
44.14

ปี 2561
94.09
345,855,440
0.37
0.15
51.88
55.14

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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กรรมการผู้จดั การเรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ อนุมตั ิ ให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การจ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดข้ างต้ น ซึง่ มิได้ เปลีย่ นแปลงมติแต่อย่างใด
2. ทังนี
้ ้ ในวันดังกล่าวสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 มีผ้ ตู ิดเชื ้อสะสมในประเทศไทยประมาณ 30 ราย
และยังมิได้ แพร่ กระจายไปยังฝั่งประเทศตะวันตก อย่างไรก็ดี จนถึงวันนีม้ ีผ้ ตู ิดเชื ้อสะสมประมาณ 3,000 ราย
และกระจายไปทัว่ โลก ทาให้ สถานการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่าทัว่ โลก และยังไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไร ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ สงวนเงินสดดังกล่าวไว้ เป็ นทุนหมุนเวียน
เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริ ษัทในวันข้ างหน้ า และหากบริ ษัทมีรายได้ จากการขายคลังสินค้ าจึงเห็นควรให้
จ่ายปั นผลในตอนนัน้
ประธานกรรมการเรี ยนชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีมติไปแล้ ว โดยเสนอให้ จ่ายเงินปั นผล แต่ต่อมา
ได้ รับรายงานจากฝ่ ายบริ หารว่าสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงและตกต่าลงมาก มีแนวโน้ มว่าบริ ษัทจะมี ความ
เสี่ยงมากขึ ้น ในขณะที่ตลาดตราสารหนี ้มีความผันผวนมากเช่นกัน อาจไม่สามารถขายตราสารหนี ้ได้ ในสภาวะ
เช่นนี ้ ดังนัน้ เพื่อความรอบคอบและการบริ หารอย่างมืออาชีพ ยึดต่อหลัก Prudential ความมัน่ คงในการจัดการ
ดังนัน้ กาไรที่เสนอให้ จ่ายปั นผลนัน้ น่าจะสงวนไว้ กบั บริ ษัทก่อนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในวันข้ างหน้ า
จึงเสนอความเห็นแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิที่จะรับหรื อไม่รับข้ อเสนอของฝ่ ายบริ หารก็ได้
สถานการณ์โรคระบาดครัง้ นี ้ถือว่ารุ นแรงมาก โดยพิจารณาว่ารายได้ ร้อยละ 70 ของประเทศมาจากการส่งออก
และรัฐบาลยังคงปิ ดประเทศต่อไปอีก 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563) ทาให้ การค้ าขายส่งออกไม่ได้ คนไม่มี
งานทา ไม่มีรายได้ บริ ษัทจะต้ องพิจารณาว่าจะทาอย่างไรจึงจะรักษาบริ ษัทให้ รอดพ้ นจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ไปได้ นอกจากนี ้สถานการณ์ในต่างประเทศก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ควบคุม
การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้ ยาก
กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

: 1. ปี ที่ผ่าน ๆ มาบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.15 บาท ส่วนในปี นี ้จ่ายเพียง
0.10 บาท ซึ่งไม่มากนัก หากที่ประชุมมีมติไม่จ่ายอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของบริ ษัท เนื่องจากมีการประกาศจ่ายไปแล้ ว
2. เสนออี ก แนวทางหนึ่งคื อ เก็ บ เงิ น ไว้ ก่ อน และเลื่อ นการจ่ ายเงิ น ปั น ผล
แทนที่จะมีมติไม่จ่ายเงินปั นผล

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอเรี ยนชี ้แจงว่า
1. เข้ าใจผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์ จ ะได้ รับ เงิ น ปั น ผลจากการลงทุน โดยหากมี
กรรมการผู้จดั การ
รายได้ เข้ ามาจากการขายสินทรัพย์ ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลได้
2. ไม่สามารถเลื่อนการจ่ายเงินปั นผลได้ ในกรณี ที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีม ติ
อนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ บริ ษัทต้ องดาเนินการ
จ่ายเงินปั นผลภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
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นายวราห์ สุจริ ตกุล
กรรมการ

: ขอเรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
1. ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค COVID-19 ประมาณการว่ า
GDP ของประเทศจะติดลบร้ อยละ 6 และประเทศสหรัฐอเมริ กาจะติดลบ
ร้ อยละ 10 และไม่ร้ ูว่าจะจบลงเมื่อไร จากอดีตการทาวัคซีนครัง้ ที่ผา่ นมาใช้
เวลาประมาณ 4 ปี จึงจะสาเร็ จ
2. นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการ
จ่ายเงินปั นผล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการยังมิได้ เสนอ
เปลี่ย นแปลงวาระแต่ อ ย่ า งใด เพี ย งแต่ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม รั บ ทราบถึ ง
สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงและผัน ผวนมาก และมี ค วามเสี่ย งสูง ต่ อ
สภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลก ดังนัน้ การลงมติยงั คงเป็ นสิทธิของผู้ถือหุ้นว่าจะ
อนุมตั ิให้ จ่ายปั นผลหรื อไม่

กรรมการชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรับการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 จานวน 4.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 5.11 ของกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ซึง่ บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ วนัน้ ยังคงต้ องจัดสรรเพื่อให้ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทและพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
จากนันกรรมการผู
้
้ จัดการได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จดั การจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
มติ ที ่ป ระชุ ม ไม่ อ นุมัติ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี 2562 เนื่ อ งจากสภาวะวิ ก ฤตจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่สง่ ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลก ซึง่ บริ ษัทไม่แน่ใจว่าปั ญหานีจ้ ะดาเนินไปอีก
ยาวนานเพียงใด ผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรสงวนสภาพคล่องไว้ ให้ แก่บริ ษัทจนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้น ตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติท่ ลี ง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
64,063,574
133,382,706
200,000
0
197,646,280

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
32.4132
67.4856
0.1012
0.0000
100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นอีก จานวน 100 หุ้น
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ รับทราบแล้ วว่า การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 จานวน 4.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 5.11 ของกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ซึง่ บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ วนัน้ ยังคงต้ องจัดสรรเพื่อให้ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จดั การชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทได้
กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการของบริ ษัทจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จะต้ องออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับ เข้ ามาดารงต าแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2562 มี
กรรมการที่จะต้ องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
ลาดับ

ชื่อกรรมการ

1

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

2

นายวราห์ สุจริ ตกุล

3

นายชาญมนู สุมาวงศ์

ตาแหน่ง
-

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ กากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
เลขานุการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งกรรมการ
17 ปี 7 เดือน
17 ปี 7 เดือน
1 ปี 11 เดือน

บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ 14 พฤศจิกายน 2562
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้ แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษั ท
ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรื อเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสาหรับตนเอง) ได้ พิจารณา
กลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคล
ที่ จ ะเสนอชื่ อ ให้ เป็ นกรรมการอิ ส ระ จะสามารถให้ ค วามเห็ น ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระและเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ ารับตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงประวัติกรรมการทัง้ 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี ้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ดารงตาแหน่งกรรมการมาแล้ ว 17 ปี 7 เดือน / ถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 41.66 ของ
หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง / ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ /
ปี 2562 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครัง้
2. นายวราห์ สุจริ ตกุล ดารงตาแหน่งกรรมการมาแล้ ว 17 ปี 7 เดือน / ไม่มีการถื อหุ้นในบริ ษัท / ไม่มีการดารง
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
4 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
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3. นายชาญมนู สุมาวงศ์ ดารงตาแหน่งกรรมการมาแล้ ว 1 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริ ษัท/ ไม่มีการ
ด ารงต าแหน่ งในกิ จ การอื่ น ที่ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการครบทุกครัง้
จากนัน้ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดซักถาม จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ป ระชุม เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษั ทอีกวาระหนึ่ง ตามที่ เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
(1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จดั การ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
มติท่ ลี ง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
196,525,980
0
1,120,300
0
197,646,280

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
99.4332
0.0000
0.5668
0.0000
100.0000

(2) นายวราห์ สุจริ ตกุล กรรมการบริ หาร (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
มติท่ ลี ง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
196,525,980
0
1,120,300
0
197,646,280

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
99.4332
0.0000
0.5668
0.0000
100.0000

(3) นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
มติท่ ลี ง
1.
2.
3.
4.
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
196,525,980
0
1,120,300
0
197,646,280

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
99.4332
0.0000
0.5668
0.0000
100.0000
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนปี 2559
ซึ่งจัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จะเห็ นได้ ว่ าค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ทในปี 2562 อยู่ในระดับที่ ใกล้ เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี ้
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตอบแทนเฉลีย่ ต่อคนต่อปี
ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน
และหลักทรัพย์ ปี 2559

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1.01
0.45
0.28
0.21
0.08

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

ค่าตอบแทนเฉลีย่ ต่อคน
ต่อปี ของบริ ษัท
ปี 2562*
1.15
0.46
0.25
0.20
0.05

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

หมายเหตุ: *คานวณค่าตอบแทนรายปี บวกด้ วยค่าเบี ้ยประชุมตามจานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้
กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลัก เกณฑ์ การพิจ ารณาค่าตอบแทน โดยมี ม ติเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ให้
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
สาหรับค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากับ ปี 2562 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี ้
รายละเอียด

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการตรวจสอบ
5. ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ
6. กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแล
กิจการ

ค่าเบี ้ยประชุม/ครัง้
50,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

ค่าตอบแทนรายปี
900,000 บาท
350,000 บาท
150,000 บาท
100,000 บาท
-

20,000 บาท

-

หมายเหตุ: กรรมการบริ หารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ดงั กล่าวข้ างต้ น
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่
และเมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จดั การจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ตามรายละเอียดข้ างต้ น
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มติ ที่ประชุม อนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 7

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
196,726,280
400,000
520,000
0
197,646,280

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
99.5345
0.2024
0.2631
0.0000
100.0000

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ทเห็นสมควรให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2563 เนื่องจากเป็ นบริ ษัทที่มี
ชื่อเสียง มีความเป็ นอิสระและมีผลการทางานที่น่าพอใจในช่วงที่ผา่ นมา โดยกาหนดค่าตอบแทนจานวน 1,585,000 บาทต่อปี และไม่มี
ค่าบริ การอื่นใด
รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด มีดงั นี ้
1. นางนิสากร
ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรื อ
2. ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรื อ
3. นายชวาลา
เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรื อ
4. นางวิลาสินี
กฤษณามระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098
ค่าตอบแทนประจาปี 2563 มีดงั นี ้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2563
1,585,000 บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2562
1,535,000 บาท

เปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ ้น 50,000 บาท หรื อ 3.3%

ทังนี
้ ้ บริ ษัท บริ ษัทย่อย และกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย และ
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่
คุณธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล : ไม่เห็นด้ วยกับค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ ้นในสภาวะเช่นนี ้
ผู้รับมอบฉันทะ
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คุณอัครรัตน์ ณ ระนอง
: ขอเรี ย นชี แ้ จงว่ า คณ ะกรรมการได้ มี ก ารประชุ ม กั น ตั ง้ แต่ วั น ที่ 25
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กุม ภาพัน ธ์ 2563 ซึ่งช่ ว งเวลาดังกล่าวสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดโรค
COVID-19 ยังไม่สง่ ผลกระทบรุนแรงทัว่ โลก จากการพิจารณา ณ ช่วงเวลา
ดังกล่าว การเพิ่มค่าสอบบัญชีตามอัตราเงินเฟ้อ ถือว่าเหมาะสม อย่างไรก็ดี
สาหรับปี หน้ าจะได้ เจรจากันอีกครัง้
คุณนิศากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชี

: ขอเรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ทาให้ บริ ษัท
ต้ อ งใช้ จ านวนชั่ว โมงในการท างานมากขึ น้ ซึ่ ง ต้ องจ่ า ยค่ า แรงงานแก่
พนักงานมากขึ ้น จึงเห็นสมควรว่าราคาดังกล่าวเหมาะสมแล้ ว

จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่ และ
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถื อหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2563
มติ ที่ประชุม แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 8

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
196,726,180
100
920,000
0
197,646,280

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
99.5345
0.0001
0.4655
0.0000
100.0000

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่ องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาหรื อไม่ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
เสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผา่ นมา ดังนี ้

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์
ผู้ถือหุ้น

: บริ ษัทมีนโยบายที่จะใช้ เงินทุนจากกองทุนพยุงหุ้นกู้เอกชน BSF (Corporate
Bond Stabilization Fund) ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: ขอเรี ยนชี ้แจงว่า บริ ษัทมีกระแสเงินสด และเครดิตไลน์จากธนาคารเพียงพอ จึง
ยังไม่มีนโยบายใช้ เงินจากกองทุนดังกล่าว
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ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอทราบแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวของบริ ษั ท ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: ขอเรี ยนชี ้แจงว่า
1. สาหรับระยะสัน้ บริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม
2. สาหรับระยะยาว บริ ษัทมีกระแสเงินสดเดือนละประมาณ 2 ล้ านบาท เพื่อ
รองรับการชาระหุ้นกู้ที่จะครบกาหนดปี หน้ า

คุณวราห์ สุจริ ตกุล
กรรมการ

: ขอเรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ด้ านบุคลากรไม่มีแผนที่จะลดจานวนคน อันเนื่องจาก
การแพร่ระบาดโรค COVID-19

ประธานที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มเติม อีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ ประชุมจึงได้ กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้และสนใจซักถามเรื่ องต่าง ๆ และได้ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.48 น.

ลงลายมือชื่อ…………………………………………………ประธานที่ประชุม
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

ลงลายมือชื่อ…………………………………………………ผู้บนั ทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สารสนเทศเรื่องการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

สารสนเทศของบริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
เรื่ องการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

สารสนเทศของบริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
เรื่องการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “FNS”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2563
ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 25 กั น ยายน 2563 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิ ส โก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน) (“MK”) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทังหมด
้
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท
โดยการค าเสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ทัง้ หมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ การทา
รายการดังกล่าว จะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จครบถ้ วน ซึง่ ได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ให้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK
ทังนี
้ ้ คาดว่าการเข้ าทารายการในข้ างต้ น จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ ในหลายประการ ได้ แก่
1)
2)

3)

เป็ นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท ฯ ที่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
ซึง่ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากกาไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปั นผล
ทาให้ มีอานาจบริ หารจัดการกิจการของ MK ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เนื่องจากการที่บริ ษัทฯ จะได้ รับสิทธิ
ออกเสียงใน MK เพิ่มขึ ้น ภายหลังการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ โดยหากบริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ ออกเสียงเพิ่มขึ ้นจนถึง
ระดับที่มีนยั สาคัญ เช่น ร้ อยละ 25 ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 75 ก็จะมีผลต่อการออกเสียงของบริ ษัทฯ เพื่อผ่านวาระ
ต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้จากการที่บริ ษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการ
ดารงตาแหน่งกรรมการของ MK ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจเพิ่มขึ ้นภายหลังการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะช่วยให้
บริ ษัทฯ สามารถกาหนดนโยบายการบริ หารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้ มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามแนวทางการ
การบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแต่งตัง้
กรรมการเพิ่มได้ ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ น นัน้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มเติม
รวมทังจะด
้ าเนินการตามขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ รับสัดส่วนการถือหุ้นใน MK มากกว่าร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว จากการเข้ า
ลงทุนในครัง้ นี ้ MK จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึง่ จะทาให้
บริ ษัทฯ ต้ องจัดทางบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) โดยรวมผลการดาเนินธุรกิ จของ
MK เข้ ามา ทาให้ งบการเงิ นรวมดังกล่าวสะท้ อนถึงผลการดาเนินธุรกิ จของ MK ทัง้ ในกรณี ที่มีกาไรหรื อ
ขาดทุน ซึง่ ถือเป็ นการกระจายความเสีย่ งในด้ านแหล่งที่มาของรายได้ และทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ
มีเสถียรภาพมากขึ ้น
คาดว่าบริ ษัทฯ จะสามารถนาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ านการลงทุน ที่ปรึ กษาและการจัดการ และด้ าน
หลักทรัพย์ที่บริ ษัทฯ มีอยู่เดิม มาผนวกกับความเชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของ MK เพื่อ
ช่วยส่งเสริ มหรื อให้ ความช่วยเหลือทางธุรกิจแก่กัน ซึ่งจะช่วยให้ สามารถพัฒนาธุร กิจให้ เติบโตต่อไปใน
อนาคต

1

-

เป็ นการขยายธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น จากเดิม ที่บริ ษัทฯ มีการ
ดาเนินธุรกิ จด้ านอสังหาริ มทรั พย์ ได้ แก่การให้ เช่าคลัง สินค้ า และโรงงาน ไปสู่ การดาเนิน ธุร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย รวมทังธุ
้ รกิจที่สร้ างรายได้ ประจาได้ แก่ ธุรกิจให้ เช่าและบริ การ ธุรกิจสนามกอล์ฟ
ธุรกิจบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ ธุรกิจบริ การทางการแพทย์และส่งเสริ มสุขภาพ (Wellness and Medical
Retreat)

อย่างไรก็ดี การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ทาให้ บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ยงในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1)

บริ ษัทฯ จะมีภาระการเงินที่เพิ่มขึ ้นจากการเข้ าทารายการ เนื่องจากในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ในครัง้ นี ้
ดาเนินการโดยการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึ่งหากมีผ้ ตู อบรับคาเสนอซื ้อทังหมดจะต้
้
องใช้ เงินทุนจานวนไม่เกิน
2,766.99 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีแผนที่จะใช้ แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และ/หรื อ วงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
จากงบการเงิ น ของบริ ษัท ฯ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 บริ ษั ท ฯ มี ห นี ส้ ิน ที่ มี ภาระดอกเบี ย้ จ านวน 1,322.88
ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 2,750.33 ล้ านบาท จึงทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ เท่ากับ 0.48 เท่า
ซึง่ จัดว่าอยูใ่ นระดับที่ไม่สงู นัก ในกรณีที่บริ ษัทฯ ใช้ แหล่งเงินทุนสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้จากวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินทังหมด
้
จะทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระทางการเงินเพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทฯ จะมีหนี ้สินที่ มีภาระดอกเบี ้ย
จานวน 4,089.87 ล้ านบาทส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.49 เท่า ซึ่งในกรณีที่มีผ้ ตู อบ
รับคาเสนอซื ้อน้ อยกว่าจานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ ทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ จะเพิ่มขึ ้น
เป็ นไม่เกิน 1.49 เท่า อีกทังหากบริ
้
ษัทฯ ใช้ แหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้จากกระแสเงินสด
จากการดาเนินงานบางส่วน ก็จะช่วยลดภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ ้นจากการทารายการในครัง้ นี ้ได้ อีกด้ วย

2)

การเข้ าลงทุนใน MK ในครัง้ นี ้ เป็ นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิ จหลักของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และ
บริ ษัทฯ อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการบริ หารธุรกิจ นัน้ ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั ธุรกิจหลักของ MK คือธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่ ธุรกิจหลักในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึง่ เป็ นธุรกิจการ
ให้ บริ การด้ านวาณิชธนกิจและด้ านการจัดการ ทรัพย์สินเพื่อความมัง่ คัง่ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงยังอาจจะไม่มีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอในการบริ หารธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย อย่างไรก็ดี ก่อนการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญของ
MK ในครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ เข้ าไปเป็ นกรรมการใน MK จานวน 2 ท่านจากคณะกรรมการ
ทังหมด
้
9 ท่าน โดยเริ่ มเป็ นกรรมการและบริ หารงานใน MK มาตังแต่
้ ปี 2558 จนถึงปั จจุบนั นับเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 5 ปี ตัวแทนดังกล่าวจึงมีความรู้ และความเข้ าใจถึงธุรกิจของ MK พอสมควร ที่จะสามารถบริ หารงาน
ธุรกิจของ MK ต่อไปได้ นอกจากนี ้ ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ธุรกิจของ MK ก็สามารถดาเนินการมาได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่
หยุดชะงัก จึงคาดว่าความเสีย่ งจากการที่บริ ษัทฯ อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการบริ หารธุรกิจนัน้ มีไม่
มากนัก
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ทังนี
้ ้ สาหรับรายละเอียดของการเข้ าทารายการ มีดงั นี ้
1.

สารสนเทศที่เปิ ดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พ ย์
พ.ศ. 2547
1.1

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จครบถ้ วน ได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK โดยบริ ษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับจะก่อนสาเร็ จครบถ้ วน
และสามารถเข้ าทารายการได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
1.2

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ซื ้อ:

บริ ษัทฯ

ผู้ขาย:

ผู้ถือหุ้นสามัญของ MK รายอื่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทฯ ทีต่ อบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ :

1.3

จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของ MK ตามรายชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นล่าสุด เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึง่ แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นจานวน 22 รายนัน้
มี นิ ติ บุค คลจ านวน 3 ราย ที่ ไม่สามารถหาข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ตรวจสอบได้
สาหรับรายชื่อที่เหลือนัน้ จากการตรวจสอบเบื ้องต้ นไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้ อง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ีจ ะได้ มา ประเภท และขนาดของ
รายการ
1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษั ท ฯ จะเข้ าซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของ MK ที่ ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ นรายอื่ น ทั ง้ หมด รวมทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,766,991,949
บาท โดยการคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่
ทจ. 12/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการ ในการเข้ าถือหลักทรั พย์เพื่อครอบงากิจการ
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยการทารายการดังกล่าว จะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จ
ครบถ้ วน ซึง่ ได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั MK มีหลักทรัพย์ 3 ประเภท ได้ แก่ 1) หุ้นสามัญ 2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งาน ของ MK และบริ ษั ท ย่อ ยครั ง้ ที่ 1
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) ซึ่งมีราคาใช้ สิทธิ เท่ากับ 4.00 บาท ต่อหุ้น สูงกว่าราคาเสนอซื ้อต่อหุ้นใน
ครัง้ นี ้ ซึง่ มีราคาไม่เกิน 3.10 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิท ธิ อาจมี ก ารใช้ สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ดัง กล่า ว เพื่ อ ซื อ้ หุ้น สามัญ เป็ น จ านวนไม่เ กิ น
6,500,000 หุ้น และ 3) หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน โดยบริ ษัทฯ มีการถือหุ้นใน MK เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
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205,127,018 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 18.80 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
MK
ซึง่ เท่ากับ 1,091,205,066 หุ้น
ดังนัน้ หลักทรัพย์ที่บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อในครัง้ นี ้ จึงได้ แก่ หุ้นสามัญของ MK จานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
892,578,048 หุ้น ซึ่งประกอบด้ วย ส่วนต่างของจานวนหุ้นสามัญของ MK ที่ชาระแล้ วทังหมด
้
กับ
จานวนหุ้นสามัญของ MK ที่ถือโดยบริ ษัทฯ ก่อนการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ในครัง้ นี ้ ที่จานวน
886,078,048 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญของ MK ที่อาจเกิดจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ อีก
จานวน 6,500,000 หุ้น ดังนัน้ หากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ ใช่บริ ษัทฯ พิจารณาตอบรั บคาเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ทงหมด
ั้
บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน MK คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของทุนชาระแล้ วของ MK
และร้ อยละ 100.00 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
้
MK โดย MK จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ จะพิจารณาดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
รวมถึงการแก้ ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ เป็ นไปเกณฑ์ตอ่ ไป
1.3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มา
หากมีผ้ ตู อบรับคาเสนอซื ้อทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน MK คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของ
ทุนชาระแล้ วของ MK และ MK จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับ MK
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ณ 25 กันยายน 2563

: MK ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้ วย
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าและบริ การ
: 1,117,211,195 บาท

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
ณ 25 กันยายน 2563

: 1,091,205,066 บาท

คณะกรรมการ

: รายชื่อคณะกรรมการของ MK ณ 25 กันยายน 2563 มีดงั นี ้

รายชื่อ
นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

น.ส. ดุษฎี ตันเจริ ญ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
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รายชื่อ
นาง สุธิดา สุริโยดร
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล
นาย อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
นาย ชัยยพล ทิมสุธีพนั ธ์
นาง มาลัย รัชตสวรรค์
นาย ธีรพันธุ์ จิตตาลาน

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ FNS
ที่เป็ นกรรมการของ MK
นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล

ตาแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
สัดส่ วนการถือหุ้นใน MK
ณ 25 กันยายน 2563
ไม่มี
ไม่มี

รายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรกของ MK
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ MK ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อ 31 มีนาคม 2563
ลาดับ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
1.
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
2.
นาย ประทีป ตังมติ
้ ธรรม
3.
บริ ษัท ซีพีดี แอสเซท จากัด
4.
บริ ษัท ซีพีดี โฮลดิ ้ง จากัด
5.
EMINENT EXPERT LIMITED
6.
WISDOM LEADER VENTURES LIMITED
7.
บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
8.
นายแพทย์ เอื ้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
9.
บริ ษัท บีซีเอช พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
10.
น.ส. ปิ ยะศรี ตันติวตั นะ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์

จานวนหุ้น (หุ้น)
205,127,018
133,359,982
60,492,171
60,000,000
54,362,000
52,171,368
43,876,920
30,764,140
26,829,270
24,548,970

ร้ อยละ
18.80
12.22
5.54
5.50
4.98
4.78
4.02
2.82
2.46
2.25
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1.3.3 ประเภท และขนาดของรายการ
การเข้ าทารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ น การได้ มาซึ่งสิน ทรั พ ย์ ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปฯ โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน

วิธีการคานวณ
=

มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ ของ MK ตาม
สัดส่วนที่ได้ มา1/ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม2

=

81.20%3 x 6,652.49 ล้ านบาท/ 2,586.77 ล้ านบาท

=

ร้ อยละ 208.83

=

ก าไรสุท ธิ ข อง MK 12 เดื อ นล่า สุด ตามสัด ส่ว นที่ ได้ ม า 1/
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ 12 เดือนล่าสุด 2
ไม่สามารถค านวณได้ เนื่ องจากก าไรสุท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ 12
เดือนล่าสุดมีคา่ ติดลบ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4. เกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทฯออกให้

=

มู ลค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทน / มู ลค่ า สิ น ทรั พ ย์ ร วมตามงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ2

=

2,766.99 ล้ านบาท/ 4,343.29 ล้ านบาท

=

ร้ อยละ 63.71

=

ไม่มีกรณีดงั กล่าว

หมายเหตุ:
1.
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ MK สิ้ นสุด วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
2.
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ้ นสุด วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
3.
คานวณจากสัดส่วนการถือหุ้นส่วนที ถ่ ื ออยู่โดยผู้ถือหุ้นรายอืน่ ทัง้ หมด

จากการคานวณข้ างต้ น การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ ร้ อยละ 208.83
ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ เมื่อ
นับรวมรายการได้ มาจาหน่ายไปในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรวมของรายการสูงสุดจะ
ยังคงเท่ากับร้ อยละ 208.83 ตามเกณฑ์ มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ และจัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 คือ
รายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อย กับบริ ษัทจดทะเบียนอื่ นหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทจด
ทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศ
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทา
รายการ ตามรายละเอียดที่กาหนดในประกาศเรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไปฯ
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1.4

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการชาระเงิน
1.4.1 มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
ไม่เกิน 2,766,991,949 บาท
1.4.2 เงื่อนไขในการชาระเงิน
เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ ตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์จะทาการชาระราคาให้ แก่ผ้ ตู อบรับคาเสนอ
ซื ้อโดยกาหนดเวลาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องจะระบุในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตอ่ ไป

1.5

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มา
หุ้นสามัญของ MK จานวนไม่เกิน 892,578,048 หุ้น มีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท

1.6

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญของ MK จานวนไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 3.10 บาท คิด
เป็ นมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมทังสิ
้ ้น เท่ากับ 2,766,991,949 บาท โดยราคาเสนอซื ้อสูงกว่าราคาตลาดร้ อยละ
7.04 ทังนี
้ ้ ราคาตลาด ได้ แก่ ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของ MK ย้ อนหลัง 15 วันทาการ ก่อน
วันที่ 25 กันยายน 2563 (“ราคาถัวเฉลีย่ ฯ”) ซึง่ เท่ากับหุ้นละ 2.90 บาท โดยในส่วนของการกาหนดราคาหุ้น
ที่สงู กว่าราคาตลาดนัน้ เพื่อจูงใจให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ MK พิจารณาตอบรับคาเสนอซื ้อของบริ ษัทฯ

1.7

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ
1)

2)

3)

มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากกาไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปั นผล ใน
อัตราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MK เป็ นบริ ษัทที่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจ และมี
โอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
เป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ของบริ ษัทฯ ผ่านการลงทุนใน MK ซึ่งประกอบ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทงประเภทที
ั้
่อยู่อาศัยและประเภทคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่า รวมถึงธุรกิจ
การให้ บริ การด้ านสุขภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center) ซึง่ MK ได้ เริ่ มเข้ าไป
ลงทุนในปี 2562 โดยบริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพ ซึ่งได้ รับ
ปั จจัยบวกจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มการดูแลป้องกันสุขภาพเพิ่มขึ ้น
โครงสร้ างประชากรที่มีสดั ส่วนผู้สงู อายุมากขึ ้น และโอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical
Tourism) ภายหลังจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา (COVID-19) ที่คาดว่าจะ
ส่งผลให้ ธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพเป็ นที่ต้องการมากขึ ้น
การมี อ านาจบริ ห ารจัด การกิ จ การของ MK ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ เนื่ อ งจากปั จ จัย
ดังต่อไปนี ้
3.1 บริ ษัทฯ มีสิทธิออกเสียงอย่างมีนยั สาคัญใน MK ตัวอย่างเช่น หากบริ ษัทฯ สามารถซื ้อหุ้น
สามัญ ของ MK เพิ่ ม เติ ม จนมี สัด ส่ว นการถื อ หุ้น มากกว่า ร้ อยละ 25 ของสิท ธิ อ อกเสีย ง
7

ทังหมดของ
้
MK จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถออกเสียงคัดค้ านในการพิจารณาอนุมตั ิของที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของ MK ในเรื่ อ งที่ มีค วามสาคัญ ซึ่ง กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง
กาหนดให้ เรื่ องดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การควบ
กิจการ เป็ นต้ น
3.2

โดยทัว่ ไป บริ ษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการของ MK ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจเพิ่มขึ ้นภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ
MK ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถกาหนดนโยบายการบริ หารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้ มี
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามแนวทางการการบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ดียิ่งขึ ้น

1.8

แหล่ งเงินทุน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และ/หรื อ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

1.9

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
การทารายการในครัง้ นี ้ มีเงื่อนไขบังคับก่อน ได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯให้ เข้ า
ซื ้อหุ้นสามัญของ MK

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้ องกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้ พิจารณาประโยชน์ที่จะ
ได้ รับจากการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK แล้ ว มีความเห็นว่าการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
รายอื่ น ทัง้ หมดในครั ง้ นี ้ มี ค วามเหมาะสม และเป็ น ประโยชน์ สูง สุด ต่อ บริ ษั ท ฯ ตามรายละเอี ย ดของ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.7
1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็น
ของคณะกรรมการตามข้ อ 1.10
-ไม่มี-
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2.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู อื หุ้น

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ได้ ระบุไว้ ในสารสนเทศนี ้ และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
3.

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการ
-ไม่มี-

4.

ยอดรวมของตราสารหนี ้ เงินกู้ท่ ีมีกาหนดเวลา หนีส้ ินประเภทอื่น และหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ า ณ
30 มิถุนายน 2563
4.1. ยอดรวมของตราสารหนีท้ ่ อี อกและจาหน่ ายแล้ ว และยังมิได้ ออกจาหน่ ายตามที่ท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
มีมติไว้ และมอบอานาจให้ แก่ คณะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ าย
ตามที่เห็นสมควร
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษัทฯ มีตราสารหนีท้ ี่ออกและจาหน่ายแล้ ว 2 ประเภทได้ แก่ ตัว๋

แลกเงินและหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้
ตัว๋ แลกเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ยอดคงค้ างของตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษัทฯ ซึง่ คิดดอกเบี ้ยในอัตราอ้ างอิง
กับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) และจะครบกาหนดในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีดงั นี ้

ตัว๋ แลกเงิน
หัก ส่วนลดจ่าย
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
ยอดคงค้ าง
90,000
(844)
89,156

อย่างไรก็ดี ภายหลัง 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯ มีการออกตัว๋ แลกเงินเพิ่มเติม จึงทาให้ ณ 26 ตุลาคม
2563 ยอดคงค้ างของตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษัทฯ เท่ากับ 230 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีวงเงินตราสารหนี ้ประเภท ตัว๋ แลกเงิน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอานาจ
ให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็ นจานวน
300 ล้ านบาท ดังนัน้ ณ 26 ตุลาคม 2563 บริ ษัทฯ มียอดคงเหลือของตัว๋ แลกเงินที่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย
ตามที่ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น มี มติ ไว้ และมอบอ านาจให้ แ ก่ค ณะกรรมการของบริ ษัท จดทะเบี ย นเป็ นผู้
พิจารณาออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็ นจานวน 70 ล้ านบาท
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หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ยอดคงค้ างของหุ้นกู้ระยะยาวที่ออกโดยบริ ษัทฯ ซึ่งคิดดอกเบี ้ยในอัตราอ้ างอิง
กับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) มีดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย : พันบาท)
ยอดคงค้ าง
หุ้นกู้ระยะยาว
ครบกาหนดปี 2563
130,000
ครบกาหนดปี 2564
400,000
ครบกาหนดปี 2565
340,000
ครบกาหนดปี 2566
300,000
1,170,000
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
(330,000)
840,000
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีวงเงินตราสารหนี ้ประเภท หุ้นกู้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอานาจให้ แก่
คณะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็ นจานวน 1,500
ล้ านบาท ดังนัน้ ณ 26 ตุลาคม 2563 บริ ษัทฯ มียอดคงเหลือของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายตามที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอานาจให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณา
ออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็ นจานวน 330 ล้ านบาท
4.2. ยอดรวมของเงินกู้ท่ มี ีกาหนดเวลา
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวน 60 ล้ านบาท
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 3.37 ต่อปี มีหลักประกันเป็ นห้ องชุดสานักงานซึง่ มีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
จานวน 65.28 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วทังจ
้ านวน เมื่อวันที่ 31
กรกฏาคม 2563
- นอกจากนี ้ ในระหว่างงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษัทฯ มีรายการเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกันจานวน 721.8 ล้ านบาท โดยมี การเคลื่อนไหวของเงิ นกู้ยืม

ระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน ในระหว่างงวด ดังต่อไปนี ้
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า แคปปิ ตอล จากัด

ความสัมพันธ์ ณ 1 ม.ค. เพิ่มขึน้
2563
บริ ษัทย่อย 592,000
บริ ษัทย่อย 129,800
721,800
-

(หน่วย : พันบาท)
ลดลง ณ 30 มิ.ย.
2563
592,000
129,800
721,800
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4.3. ยอดมูลค่ าหนีส้ ินประเภทอื่น
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีมูลค่ าหนีส้ ินประเภทอื่น ดังนี ้
(หน่วย : พันบาท)
-

เงินมัดจารับจากลูกค้ า
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่เกินจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

63,857
1,179
15,648
152,795
2,543
37,783

4.4. หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ า
-ไม่มี5.

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
5.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้ มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้ บริ การทางการเงินประเภท
ต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้ าสถาบัน ลูกค้ านิติบคุ คล และลูกค้ าบุคคลธรรมดา บริ การดังกล่าวรวมถึงบริ การธุรกิจวาณิช
ธนกิจ การจัดการทรัพย์สนิ เพื่อความมัง่ คั่ง และธุรกิจการลงทุน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีธุรกิจการให้ เช่า
คลังสินค้ าและโรงงาน และให้ บริ การงานสนับสนุนแก่บริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อในด้ านต่างๆ เช่น การจัดการ
องค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบัญชี และ
การธุรการ รวมทัง้ การวิจยั เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดีและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค นอกจากนี ้ ยัง
สามารถให้ บริ การธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“FSS”)
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ดาเนินการโดย MK
แนวโน้ มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษา
กลุม่ บริ ษัทฟิ นันซ่าให้ บริ การธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ปรึ กษาองค์กร และที่ปรึ กษาการลงทุนส่วนบุคคลภายใต้
บริ ษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยได้ แก่ บล.ฟิ นันซ่า (“FSL”) โดยมีทีมงานวาณิชธนกิจที่มีป ระสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในด้ านการระดมเงินทุน การปรับโครงสร้ างทางการเงิน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ
ในปี 2562 FSL มีรายได้ รวมลดลงอย่างมาก ส่งให้ เกิดผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็ นผลจากความ
ล่าช้ าของงานที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (“IPO”) และงานควบ
รวมกิจการที่ไม่ประสบความสาเร็ จ สาหรับปี 2563 FSL ยังคงมีงานตามสัญญาว่าจ้ างที่ดาเนินการมาจากปี ก่อน
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หน้ าซึ่งคาดว่าจะดาเนินงานได้ สาเร็ จในปี อันประกอบด้ วยธุรกรรม IPO ธุรกรรมการควบรวมกิจการ และงานการ
เป็ นที่ปรึกษาการปรับโครงสร้ าง
ธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้ าและโรงงาน
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/อาคารโรงงานในโครงการบางกอกฟรี
เทรดโซน ในเขตอาเภอบางพลี บริ เวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 24 ตังแต่
้ ในช่วงปลายปี 2557 ระยะเวลาการ
เช่าช่วง 24-25 ปี โดยมีพื ้นที่เช่ารวมทังสิ
้ ้น 89,024 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุนทังหมด
้
1,415.9 ล้ านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจให้ เช่าอาคารคลังสินค้ าและอาคารโรงงานแก่ผ้ ปู ระกอบการ และได้
ว่าจ้ างให้ บริ ษัท พรอสเพคดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“PD”) เป็ นผู้บริ หารสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยในปี 2562 มีอตั ราการ
เช่ า พื น้ ที่ อ ยู่ที่ ร้ อยละ 93 (เที ย บกับ ร้ อยละ 93 ณ สิน้ ปี 2561) โดยได้ รั บ อัต ราค่า เช่ า เฉลี่ย ทัง้ ปี ที่ 177 บาท /
ตารางเมตร / เดือน (179 บาทในปี 2561)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งจุดประสงค์และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรม
การจาหน่ายสินทรัพย์อาคารคลังสินค้ าและอาคารโรงงานของบริ ษัทฯ ให้ แก่กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรี ยล (“กองทรัสต์”) ซึ่งต่อมาได้ ดาเนินการเข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นผลสาเร็ จ โดยเริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันแรก เมื่อ
20 สิงหาคม 2563
ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
การให้ บริ การนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ จะดาเนินการผ่าน FSS ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ FSS ดาเนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ บริ การ
ทางด้ านการเงินหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจซื ้อขาย
ตราสารหนี ้ ธุรกิจยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ในปี 2562 ฟิ นันเซียมีรายได้ จากค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ลดลง
ร้ อยละ 13 เมื่อเทียบกับปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์เฉลีย่ ต่อวันที่จานวน 53.2 ล้ านบาท ซึง่
ลดลงร้ อยละ 8 รายได้ จากค่าธรรมเนียมฯ ที่ต่ากว่าผลประกอบการตลาดหลักทรั พย์ นีส้ ะท้ อนการลดลงของ
ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ดีในปี 2562 ฟิ นันเซียมีสว่ นแบ่งการตลาด
คิดเป็ นร้ อยละ 6.15 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 4 ในปี 2561 โดยครองอันดับที่ 2 ของการจัดอันดับการครองส่วนแบ่งตลาด
ซึ่งปรับขึ ้น 7 อันดับจากปี ที่ผ่านมา โดยปั จจัยหลักที่ส่งผลให้ ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มสูงขึ ้นคือปริ มาณการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านธุรกิจ DMA ที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งหลักๆมาจากกองทุนเฮจฟั นด์ต่างประเทศ มี ปริ มาณการ
ซื ้อขายผ่านทางธุรกิจ DMA เพิ่มมากขึ ้นในกลางปี 2562
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะด าเนิ น การผ่ า น MK ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท ฯ โดย MK เป็ นบริ ษั ท
อสังหาริ มทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่ง
รายได้ หลักมาจากธุรกิจนี ้ โดยเน้ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเพื่อขาย และธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้
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เช่าและบริ การ รวมถึงโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สดุ
โดยถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 18.8
ในปี 2562 MK มีรายได้ รวมลดลงซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในด้ านที่อยู่อาศัยลดลง อันเป็ นผลมาจากทัง้
ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ซบเซาและมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ ตาม มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่ อที่ออกมาใหม่นีเ้ พื่อมุ่งเป้าไปใช้ ควบคุมการเก็งกาไรในกลุ่ม
คอนโดมิเนียม ซึ่งส่งผลกระทบอยู่ในวงจากัดต่อการขายของ MK เนื่องจากธุรกิจหลักของ MK มุ่งเน้ นไปที่บ้าน
เดี่ยวราคาระดับกลางที่อยูร่ อบนอกกรุงเทพฯ มากกว่าการขายคอนโดมิเนียม ในขณะที่ MK มีรายได้ จากการให้ เช่า
ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากการให้ เช่าคลังสินค้ า/โรงงานที่โครงการบางกอกฟรี เทรดโซน โดยรายได้ จากการให้ เช่า ที่
โครงการนี ้มีจานวนเพิ่มขึ ้น และมีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟเพิ่มขึ ้น
5.2. ตารางสรุ ปงบการเงิน และคาอธิบายและวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
5.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รายได้ คา่ บริการค้ างรับ:- รายได้ค่าบริ การค้างรับกิ จการทีเ่ กี ่ยวข้องกัน
- รายได้ค่าบริ การค้างรับกิ จการอื ่น
รวมรายได้ คา่ บริการค้ างรับ
ลูกหนี ้และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลหรื อกิจการอื่น - ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและเงิ
้
นทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดิจิทลั โทเคน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากที่ตดิ ภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทัว่ ไป
ลูกหนี ้และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลหรื อกิจการอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

หน่วย: พันบาท
30 มิ.ย.2563

98,350
207,559
-

67,637
404,666
-

66,056
172,868
-

175,590
60,000

267
118,614
118,881
20,827
7,819
613
45,220
499,269
620
25,464
1,289,494
73
28,651
238,617
85,264
156,920
1,259,248
5,404

160
11,958
12,118
575,351
10,288
786
32,450
32,608
1,135,904
625
33,282
1,684,306
72
28,651
1,375
104,664
156,920
1,202,068
4,938

501
6,171
6,672
644,500
29,325
730
32,251
952,402
630
20,546
1,658,748
72
28,651
112,371
156,920
1,144,887
3,631

444
275,754
276,198
646,500
41,874
748
1,116,453
37,207
2,354,570
632
55,658
1,647,295
112,181
3,581
156,920
3,514
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สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
หุ้นกู้ระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น: ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม จัดสรรแล้ ว: ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2560
1,031
2,081
3,092,867
3,592,136

31 ธ.ค. 2561
1,479
5,505
3,223,885
4,359,789

31 ธ.ค. 2562
11,581
6,307
3,144,344
4,096,746

30 มิ.ย.2563
3,126
5,811
1,988,718
4,343,288

100,000
240,000
9,745
142,772
492,517
730,000
66,625
23,314
819,939
1,312,456

20,000
100,000
399
9,222
145,037
274,658
1,034
1,170,000
65,069
26,542
1,262,645
1,537,303

1,140
230,000
46,506
277,646
3,142
1,040,000
64,037
36,486
1,143,665
1,421,311

60,000
63,857
1,179
89,156
330,000
15,648
152,795
712,635
2,543
840,000
37,783
880,326
1,592,961

1,235,198

1,729,277

1,729,277

1,729,277

1,235,198
208,455
40,000
1,112,045
(316,018)
2,279,680
3,592,136

1,729,277
208,455
45,000
1,133,218
(293,464)
2,822,486
4,359,789

1,729,277
208,455
49,000
991,033
(302,330)
2,675,435
4,096,746

1,729,277
208,455
49,000
1,065,704
(302,109)
2,750,327
4,343,288

5.2.2 งบกาไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท
ปี 2560
รายได้
รายได้ จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
รายได้ ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ ธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้ าและโรงงาน
กาไรจากการเลิกบริ ษัทย่อย
รายได้ อื่น
รวมรายได้

28,807
245,325
180,795
27,603
482,530

ปี 2561

38,254
299,608
179,854
4,079
521,795

ปี 2562

6 เดือนแรก
ปี 2563

38,968
63,662
176,407
26,400
305,437

10,764
238,688
90,518
3,181
8,652
351,803
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ปี 2560
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการประกอบธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้ าและโรงงาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ การและบริ หาร
สารองขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
รวมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสุทธิสาหรั บปี
การแบ่งปันกาไร: ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษัทใหญ่

52,508
38,793
108,680
90,149
43,038
23,753
49,315
406,236
74,949
151,243
(18,940)
132,303
132,303

ปี 2561

53,702
33,039
135,658
92,445
47,854
22,625
79,563
464,886
27,659
84,568
(20,501)
64,067
64,067

ปี 2562

6 เดือนแรก
ปี 2563

64,263
41,971
83,113
95,184
42,703
26,832
36,224
390,290
(7,095)
(91,948)
9,366
(82,582)
(82,582)

31,438
15,959
92,341
48,229
35,696
17,413
241,076
(11,639)
99,088
(24,417)
74,671
74,671

5.2.3 งบกระแสเงินสด
หน่ วย: พันบาท
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

31 ธ.ค. 2560
220,802
56,622
(224,703)
(36,919)
15,802
82,548
98,350

31 ธ.ค. 2561
(270,498)
(434,853)
676,771
(2,133)
(30,713)
98,350
67,637

31 ธ.ค. 2562
72,178
26,746
(72,601)
(27,904)
(1,581)
67,637
66,056

30 มิ.ย. 2563
66,229
(10,406)
48,370
5,341
109,534
66,056
175,590
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5.2.4 คาอธิบายและวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน 82.6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นขาดทุนต่อ
หุ้น 0.24 บาท เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 64.1 ล้ านบาท หรื อกาไรต่อหุ้น 0.25 บาท ในงวดปี ก่อน คิดเป็ นผล
กาไรลดลง 146.7 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 229 สาเหตุหลักที่ทาให้ มีผลการดาเนินงานขาดทุนคือรายได้ รวมที่ลดลง
จาก 521.8 ล้ านบาทในปี ก่อน เป็ น 305.4 ล้ านบาท ในปี นี ้ โดยลดลงจานวน 216.4 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 41
ทังนี
้ ้ รายได้ สาคัญของบริ ษัทฯ ในปี 2562 ประกอบด้ วย 1) รายได้ จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึ กษาและการจัดการ
จานวน 39.0 ล้ านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 จากปี ก่อน 2) รายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์จานวน 63.7 ล้ านบาท
ลดลง 235.9 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 79 จากการชะลอตัวของงานที่ปรึ กษาทางการเงินและในปี ก่อน ซึ่งมีรายได้ จาก
ผลสาเร็ จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจาหน่า ยหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์รายการ
ใหญ่ และ 3) รายได้ จากธุรกิจให้ เช่าคลังสินค้ าและโรงงานจานวน 176.4 ล้ านบาท เปลีย่ นแปลงลดลงร้ อยละ 2 จากปี ก่อน
นอกจากนี ้ รายได้ อื่นมีจานวน 26.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 22.3 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 547 จากผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
จริ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินบาทของบริ ษัทย่อยต่างประเทศ
ในส่วนของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายมีจานวนรวม 390.3 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 74.6 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 16 โดยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากประกอบด้ วย 1) ต้ นทุนทางการเงินจานวน 64.3 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 10.6 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 จากปี ก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของหุ้นกู้ระยะยาว 2) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึ กษาและการจัดการจานวน 42.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.9 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 27 จากปี ก่อน
โดยเกิ ดจากผลกระทบของผลประโยชน์ พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ 3) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
จานวน 83.1 ล้ านบาท ลดลง 52.5 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 39 จากปี ก่อน ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงตามการลดลงของ
รายได้ และ 4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารจานวน 36.2 ล้ านบาท ลดลง 43.3 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 54 จาก
ปี ก่อน โดยเป็ นการเปลี่ยนแปลงตามผลการดาเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ สาหรับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ นัน้ มี
การเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้ อย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยรับรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 7.1 ล้ านบาท ลดลง
34.8 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 126 จากปี ก่อน ตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทร่ วม ส่วนรายได้ ภาษี เงินได้ มีจานวน 9.4
ล้ านบาท เปลี่ยนแปลงจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ 20.5 ล้ านบาทในงวดปี ก่อนจากผลประกอบการขาดทุนของบริ ษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุด 30 มิ.ย. 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิจานวน 74.7 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 0.22 บาท เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ 3.3 ล้ านบาทหรื อขาดทุนต่อหุ้น 0.01
บาท ในงวดเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ รวมมีจานวน 351.8 ล้ านบาท เทียบกับรายได้ รวม 153.7 ล้ านบาท ในงวดเดียวกันของปี ก่อน หรื อ เพิ่มขึ ้น
198.1 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 129 โดยรายได้ จากธุรกิจหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก คือ รายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์
จานวน 238.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 209.1 ล้ านบาท จากผลสาเร็ จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าการเสนอขายสูงในงวดไตรมาสที่ 2
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ในส่วนของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายมีจานวนรวม 241.1 ล้ านบาท เทียบกับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในงวดเดียวกันของปี
ก่อนจานวน 187.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 53.8 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29 โดยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากประกอบด้ วย ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์จานวน 92.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากในงวดเดียวกันของปี ก่อน 45.7
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 98 โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั จาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้ จ่ายในการบริ การและบริ หารจานวน 35.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากในงวดเดียวกันของปี
ก่อน 14.7 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 70 เนื่องจากมีผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของสินทรัพย์และ
หนี ้สินที่เป็ นเงินบาทของบริ ษัทย่อยต่างประเทศเทียบกับผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งในงวดปี ก่อน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจานวน 11.6 ล้ านบาท เทียบกับ
ส่วนแบ่งกาไรจานวน 24.0 ล้ านบาทในงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรลดลง 35.6 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทร่วม
ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมียอดขาดทุนสุทธิ 82.6 ล้ านบาท คานวณเป็ นผลขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
จานวน 0.24 บาท เทียบกับกาไรสุทธิ 64.1 ล้ านบาท หรื อกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.25 บาท ในปี 2561 อัตราส่วนในการ
ทากาไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ -27.0 เปลี่ยนแปลงจากร้ อยละ 12.3 ในปี 2561 ซึ่งเกิดจากการลดลงของรายได้
รวม ถึงแม้ ว่าค่าใช้ จ่ายโดยรวมมีจานวนลดลงเช่นกัน แต่ลดลงในอัตราที่ต่ากว่าการลดลงของรายได้ รวม นอกจากนี ้ ยังมี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทร่ วมอันเนื่องมาจากผลการดาเนินงานขาดทุนของ บล.ฟิ นันเซีย ไซรัส อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์เฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ -2.0 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ -3.0 เทียบกับปี 2561 ซึง่
เท่ากับร้ อยละ 1.6 และร้ อยละ 2.5 ตามลาดับ
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลกาไรสุทธิ 74.7 ล้ านบาท คานวณเป็ นผลกาไรต่อหุ้น
ขันพื
้ ้นฐานจานวน 0.22 บาท เป็ นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี ก่อ น ซึ่งบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 3.34 ล้ านบาท คานวณเป็ นผลขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานจานวน 0.01 บาท เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้น
ของรายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์ จากผลสาเร็ จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าการเสนอขายสูงในงวดไตรมาสที่ 2
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 4,096.7 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2561
จานวน 263.0 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6 องค์ประกอบของสินทรัพย์แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 952.4 ล้ าน
บาท และสิน ทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียนจานวน 3,144.3 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 23 และร้ อยละ 77 ของสิน ทรั พย์ รวม
ตามลาดับ รายการสินทรัพย์ที่สาคัญและ/หรื อมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญมีดงั นี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 66.1 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ ้น
ปี 2561 จานวน 1.6 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 2
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ รวมทังสิ
้ ้น 222.1 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ ้นปี
2561 จานวน 244.5 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 52 เกือบทังหมดเป็
้
นการไถ่ถอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
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ตลาดเงินในประเทศ ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและความเสี่ยงจากการลงทุนต่า เพื่อนาเงินไปลงทุนในรู ปแบบการให้ เงินกู้ยืมที่
สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
- ลูกหนี ้และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลหรื อกิจการอื่น จานวน 644.5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ ้น 69.1 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับในปี ก่อน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 จากการที่บริ ษัทฯนาเงินไปลงทุนในรูปแบบการให้ เงิน
กู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และการให้ เงินกู้ยืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทอื่น
- เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม มีจานวน 1,658.7 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 41 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 25.6 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 2 จากการรับรู้สว่ นแบ่งกาไร/ขาดทุนและเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วม
- ค่าความนิยม มีจานวน 156.9 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4 ของสินทรั พย์ รวม ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีการทดสอบการด้ อยค่าเป็ นประจาทุกปี
- สิทธิการเช่า มีจานวน 1,144.9 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 57.2 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2561 จากค่าตัดจาหน่ายตามอายุของสิทธิการเช่า
-

ในระหว่างปี 2562 บริ ษัทย่อยได้ ขายดิจิทลั โทเคนออกไปทังจ
้ านวน โดยได้ รับชาระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสินทรั พย์รวมทัง้ สิ ้น 4,343.3 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากสิ ้นปี
2562 จ านวน 246.5 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 6 องค์ ป ระกอบของสิน ทรั พ ย์ แบ่งเป็ นสิน ทรั พย์ ห มุน เวียนจานวน
2,354.6 ล้ า นบาท และสิน ทรั พ ย์ ไม่ห มุน เวี ย นจ านวน 1,988.7 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 54 และร้ อยละ 46 ของ
สินทรัพย์รวมตามลาดับ รายการสินทรัพย์ที่สาคัญและ/หรื อมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญมีดงั นี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 175.6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้นจาก
สิ ้นปี 2562 จานวน 109.5 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 166
- เงินลงทุนชัว่ คราว เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และ
เงินทุนระยะยาวอื่น-เงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ ณ สิ ้นปี 2562 มีจานวน 172.9 ล้ านบาท 20.6 ล้ านบาท 0.07 ล้ านบาท และ 28.7
ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลงร้ อยละ 100 ในขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมียอดสินทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอื่นและสินทรั พย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 60.0 ล้ านบาท และ 55.7 ล้ านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2562 ร้ อยละ 100 เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครื่ องมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบตั ิสาหรับงวดบัญชีปัจจุบนั
- รายได้ ค่าบริ การค้ างรับจากกิจการอื่น คิดเป็ นร้ อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2562 จานวน
269.6 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4,369 เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 2 มีการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์จาก
ผลสาเร็ จของงานที่ปรึ กษาทางการเงินและผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการ
เสนอขายสูง
- สิทธิการเช่าซึ่งแสดงในส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน มีจานวน 1,116.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100 จากสิ ้นปี
2562 ในขณะที่สิทธิ การเช่า ซึ่งแสดงในส่วนสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ณ 30 มิถุนายน 2563 ไม่มียอดคงเหลือ โดยลดลง
ร้ อยละ 100 จากจานวน 1,144.9 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2562 เนื่องจากบริ ษัทอยูใ่ นระหว่างการจาหน่ายสินทรัพย์สทิ ธิการเช่า
ดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรี ยล
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สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีจานวน 66.1 ล้ าน
บาท ลดลงจากสิ ้นปี 2561 จานวน 1.6 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 2 โดยมีเงินสดสุทธิ ได้ มาหรื อใช้ ไปในกิจกรรมต่างๆ
ได้ แก่ เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 72.2 ล้ านบาท เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน 26.7 ล้ านบาท และเงิน
สดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 72.6 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีจานวน 175.59
ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากสิ ้นปี 2562 จานวน 109.5 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 166 โดยมีเงินสดสุทธิ ได้ มาหรื อใช้ ไปใน
กิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 66.2 ล้ านบาท เงินสดสุทธิไช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 10.4 ล้ าน
บาท และเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 48.4 ล้ านบาท
กลุม่ บริ ษัทมีการบริ หารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัท มีการจัดให้ มีการกู้ยืมระหว่างบริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย และมีการบริ หารความเสีย่ งโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของกลุม่ บริ ษัท มีการคานวณ Liquidity Gap
เพื่อวัดความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริ ษัทฯ รวมถึงมีวงเงินสินเชื่อที่สารองไว้ ใช้ หากสภาวะตลาดไม่
เอื ้ออานวยให้ ออกตราสารหนี ้ระยะสันได้
้ และจัดให้ มีการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ ยังมีการ
ออกตราสารหนี ้ระยะยาวในสภาวะที่ตลาดเอื ้ออานวยเพื่อช่วยให้ สภาพคล่องของบริ ษัทฯปรับตัวดีขึ ้น อีกทังคณะกรรมการ
้
บริ ษัทฯได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ออกนโยบายภายในให้ มีระบบควบคุมให้ มีการออกตราสารหนี ้อย่างรัดกุม
และติดตามการบริ หารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โดยต้ องรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯทุกไตรมาสเพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบได้
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินรวมทัง้ สิ ้น 1,421.3 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2561
จ านวน 116 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 8 โดยหนี ส้ ินร้ อยละ 20 เป็ น หนี ส้ ิน หมุนเวียน และร้ อยละ 80 เป็ น หนี ส้ ินไม่
หมุนเวียน รายการหนี ้สินที่สาคัญและ/หรื อมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญจาก ณ สิ ้นปี 2561 มีดงั นี ้
-

หุ้นกู้ระยะสันลดลงจากสิ
้
้นปี 2561 ทังจ
้ านวนคือ 100 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 100

- หุ้นกู้ระยะยาวมีจานวน 1,270 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 89 ของหนีส้ ินรวม เพิ่มขึน้ 100 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 จากการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ โดยส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี มีจานวน 230 ล้ านบาท
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่นจานวน 46.5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3 ของหนี ้สินรวม ลดลง 98.5 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 68 มาจากสาเหตุหลักคือการลดลงของยอดโบนัสค้ างจ่ายจากจานวน 92.6 ล้ านบาทในปี ก่อน เป็ น 15.6 ล้ านบาท
ในปี นี ้ ตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
- สาหรับหุ้นกู้ระยะสันมี
้ กาหนดจ่ายดอกเบี ้ยเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน ส่วนหุ้นกู้ระยะยาวกาหนดจ่ายดอกเบี ้ย
ทุกๆ 3 เดือน โดยบริ ษัทฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ องมาโดยตลอด
- ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 บริ ษั ท ฯและบริ ษัทย่อยมี หนี ส้ ินรวมทัง้ สิน้ 1,593.0 ล้ า นบาท เปลี่ย นแปลง
เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2562 จานวน 171.7 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 โดยหนี ้สินร้ อยละ 45 เป็ นหนี ้สินหมุน เวียน และ
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ร้ อยละ 55 เป็ นหนี ้สินไม่หมุนเวียน รายการหนี ้สินที่สาคัญและ/หรื อมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญจาก ณ สิ ้นปี 2562
มีดงั นี ้
- หุ้นกู้ระยะยาวมีจานวน 1,170 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 73 ของหนี ้สินรวม โดยแบ่งเป็ นส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระใน 1 ปี จานวน 330 ล้ านบาท และส่วนที่สทุ ธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี จานวน 840 ล้ านบาท การลดลงยอด
รวมของหุ้นกู้ระยะยาว จากยอดรวม ณ สิ ้นปี 2562 เป็ นจานวน 100 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8 ของยอดรวมของหุ้นกู้
ระยะยาว ณ สิ ้นปี 2562 มาจากสาเหตุหลักคือ หุ้นกู้ 1 รุ่น ได้ มีการไถ่ถอนไปแล้ ว เนื่องจากครบกาหนด
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่นจานวน 152.8 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของหนี ้สินรวม เพิ่มขึ ้น 106.3 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 229 มาจากสาเหตุหลักคือ การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่เกี่ยวเนื่องมาจากงานที่ปรึ กษาทางการเงิน
และผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าการเสนอขายสูงในงวดไตรมาสที่ 2
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,675.4 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2561
จานวน 147.1 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5 การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิในงวด 82.6 ล้ านบาท และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็ น 51.9 ล้ านบาท มูลค่าหุ้นตาม
บัญชีเท่ากับ 7.74 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 8.16 บาทต่อหุ้น ณ สิ ้นปี 2561
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 1,729.3 ล้ านบาท และมีทุน
สารองตามกฎหมายจานวน 49 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.8 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,750.33 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี
2562 จานวน 74.9 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 การเปลีย่ นแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ผลกาไร
ที่เกิดขึ ้นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มีจานวน 1,729.3 ล้ านบาท และมีทนุ
สารองตามกฎหมายจานวน 49 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.8 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
จากงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งวด 6 เดือนสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยไม่มีภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้น
5.3. ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน
-ไม่มี-
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5.4. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก
รายชื่อผู้บริ หาร
รายชื่อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีดงั นี ้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์*
กรรมการผู้จดั การ
2. นายวราห์ สุจริ ตกุล
กรรมการบริ หาร
3. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
กรรมการบริ หาร
4. นายเจมส์ มาร์ แชล*
หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั และพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล*
ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน
6. นายชาคริ ต สุภีปรี *
ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาววิภา นิลโสภณ*
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
8. นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี *
หัวหน้ าฝ่ ายธุรการ
9. นางนุชชลี จันขัน*
หัวหน้ าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
10. นางสิริพรรณ ลีวานันท์*
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี
* ผู้บริ หารตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดงั นี ้
ลาดับ
ผู้ถอื หุ้น
1 นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์
นาย ภวินท์ โภคาชัยพัฒน์
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นาย กอบคุณ เธียรปรี ชา
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM
น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย
นาย วชิระ ทยานาราพร
นาง ประกายคา ใบแก้ ว
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นาง มนต์รวี เดวิส
นาย วุธการ จิรอลงกรณ์
นาย ถาวร สุขศรี สราญจิตร
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

จานวนหุ้น
ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว
115,793,306
33.48%
13,776,855
3.98%
10,500,000
3.04%
2,000,000
0.58%
142,070,161
41.08%
34,550,000
9.99%
10,009,490
2.89%
8,527,200
2.47%
7,100,000
2.05%
6,192,000
1.79%
5,723,800
1.65%
4,660,000
1.35%
3,905,700
1.13%
3,814,100
1.10%
119,302,989
34.49%
345,855,440
100.00%
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5.5. ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)
-ไม่มี6.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

ในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ในครัง้ นี ้ ดาเนินการโดยการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยหากมีผ้ ตู อบรับคาเสนอ
ซื ้อทังหมดจะต้
้
องใช้ เงินทุนจานวนไม่เกิน 2,766.99 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ มีแผนที่จะใช้ แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน และ/หรื อ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนัน้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ คาดว่า
บริ ษัทฯจะยังคงสามารถใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้
จากงบการเงิ น ของบริ ษัท ฯ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 บริ ษั ท ฯ มี ห นี ส้ ิน ที่ มี ภาระดอกเบี ย้ จ านวน 1,322.88
ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 2,750.33 ล้ านบาท จึงทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ เท่ากับ 0.48 เท่า ซึ่งจัด
ว่าอยู่ในระดับที่ไม่สงู นัก โดยในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องใช้ เงินในการซื ้อทุนจานวนไม่เกิน
2,766.99 ล้ านบาท ดังนัน้ ในกรณี ที่บริ ษัทฯ ใช้ แหล่งเงิ นทุนสาหรั บการทาคาเสนอซือ้ ในครั ง้ นีจ้ ากวงเงิ นสินเชื่ อจาก
สถาบันการเงิ นทัง้ หมด จะทาให้ บริ ษัทฯ มีภาระทางการเงิ นเพิ่มขึน้ โดยบริ ษัทฯ จะมีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบี ้ยจานวน
4,089.87 ล้ านบาทส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.49 เท่า ซึ่งในกรณีที่มีผ้ ตู อบรับคาเสนอซื ้อ
น้ อยกว่าจานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ ทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ จะเพิ่มขึ ้นเป็ นไม่เกิน 1.49 เท่า อีก
ทังหากบริ
้
ษัทฯ ใช้ แหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้จากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานบางส่วน ก็จะ
ช่วยลดภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ ้นจากการทารายการในครัง้ นี ้ได้ อีกด้ วย
7.

คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
-ไม่มี-
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8.

ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
รายการระหว่างกันในปี ที่ผา่ นมา และงวด 6 เดือน สิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

1.

รายการคงค้ าง
ยอดคงเหลือ ณ
30 มิ.ย. 2563
(ล้ านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)

0.34

0.43

0.10

0.07

0.09
0.004

0.09
-

0.75

0.73

FNS จ่ายค่านายหน้ าสาหรับสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ าและโรงงานที่มีอายุเกิน 1 ปี และบันทึกตัดจ่ายตาม
อายุสญ
ั ญาเช่า

4.16

4.75

FNS มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่าย
FNS รับเงินมัดจาค่าเช่าพื ้นที่สานักงานตามที่ระบุในสัญญาเช่า

2.27
0.59

3.09
0.59

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ความสัมพันธ์ )
(1) รายได้ คา่ บริการ/รายได้ อื่นๆ ค้ างรับ
- MK / บริษัทร่วม
- PD / กรรมการร่วม

ลักษณะของรายการ*

-

FNS มีรายได้ ค่า บริ การด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศค้ า งรั บ และ FSL มีรายได้ ค่า ธรรมเนี ยมการจัด
จาหน่ายตราสารค้ างรับ
FNS มีรายได้ คา่ บริการสาธารณูปโภคค้ างรับ และ FSL มีรายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดจาหน่ายตราสาร
ค้ างรับ

(2) ลูกหนี ้อื่น
- FSS/ บริษัทร่วม
- FSS เป็ นผู้ดแู ลทรัพย์สนิ ของลูกค้ า FSL ตามสัญญาการแต่งตังตั
้ วแทนดูแลทรัพย์สินของลูกค้ า
- บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จากัด /
- FNS มีรายได้ คา่ บริการสาธารณูปโภคค้ างรับ
กรรมการร่วม
(3) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและเงิ
้
นทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
FFM ทดรองจ่ายให้ แก่ SIF II
- Siam Investment II, L.P.
(4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- PD / กรรมการร่วม
(5) หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
- PD / กรรมการร่วม
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2. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ความสัมพันธ์ )

(1) FSS
(2) MK
(3) บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอส
เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“FSSIA”)
3.

ลักษณะของรายการ*

ราคาทุน
30 มิ.ย. 2563
(ล้ านบาท)
536.35
945.84
0.30

กลุม่ FNS มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน FSS (ผ่าน FFM) ร้ อยละ 29.29
FNS มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน MK ร้ อยละ 18.80
FSL มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน FSSIA ทางตรงร้ อยละ 3.75 และกลุม่ FNS
ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน FSS ร้ อยละ 28.19 รวมเป็ นร้ อยละ 31.94

รายได้ และค่าใช้ จา่ ย
รายการรายได้ และค่าใช้ จา่ ยสาหรับงวดสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2563 มีดงั นี ้
ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะของรายการ*
(ความสัมพันธ์ )

เงื่อนไข

ราคาตามวิธีส่วนได้ เสีย
30 มิ.ย. 2563
(ล้ านบาท)
651.75
994.57
0.32

ราคาตามวิธีส่วนได้ เสีย
31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)
645.13
1,012.42
0.54

สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด
30 มิถุนายน 2563
(ล้ านบาท)

สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด
30 มิถุนายน 2562
(ล้ านบาท)

(1) รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
- MK / บริษัทร่วม
- PD / กรรมการร่วม

-

FNS ได้ รับค่าบริการงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FNS ได้ รับค่าบริหารจัดการงาน back office

ตามสัญญาให้ บริการ
ตามสัญญาให้ บริการ

1.20
4.50

1.20
4.50

(2) รายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและ
ค่าธรรมเนียมอื่น
- MK / บริษัทร่วม
- PD / กรรมการร่วม

-

FSL ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายตราสาร
FSL ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายตราสาร

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

1.41
1.75

4.10
1.76
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ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ความสัมพันธ์ )
(3) รายได้ อื่น
- PD / กรรมการร่วม
- บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จากัด /
กรรมการร่วม
(4) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
- PD / กรรมการร่วม

(5) ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและค่าธรรมเนียม
อื่น
- FSS/ บริษัทร่วม
(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ลักษณะของรายการ*

สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด
30 มิถุนายน 2563
(ล้ านบาท)

สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด
30 มิถุนายน 2562
(ล้ านบาท)

ตามราคาตลาด

1.43

1.42

ตามราคาตลาด

0.004

-

FNS จ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า/
โรงงานให้ เช่า และค่าใช้ จา่ ยอื่น เช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร
เป็ นต้ น ให้ แก่ผ้ บู ริหารทรัพย์สนิ

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยคิดตาม
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการที่ FNS ได้ รับ
และกาไรจากการดาเนินงาน และตามที่
เกิดขึ ้นจริง

10.15

9.28

FFM จ่ายค่า custody fee
กลุม่ FNS จ่ายค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี แก่
กรรมการและค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริหาร
FFM จ่ายต้ นทุนค่าที่ปรึกษาแก่ผ้ บู ริหาร

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามอัตราที่ผ้ ู
ถือหุ้นอนุมตั ิ

0.01
17.41

17.43

1.71

1.71

-

FNS ได้ รับค่าเช่าและค่าบริการสานักงาน และ
ค่าบริการสาธารณูปโภค
FNS ได้ รับค่าบริการสาธารณูปโภค

เงื่อนไข
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รายการรายได้ และค่าใช้ จา่ ยประจาปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะของรายการ*
(ความสัมพันธ์ )
(1) รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
- PD (กรรมการร่วม)
- MK (บริษัทร่วม)
(2) รายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและ
ค่าธรรมเนียมอื่น
- FSS (บริษัทร่วม)
- MK (บริษัทร่วม)
- PD (กรรมการร่วม)
(3) รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
- PD (กรรมการร่วม)
(4) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
- PD (กรรมการร่วม)

(5) ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและค่าธรรมเนียม
อื่น
- FSS (บริษัทร่วม)

เงื่อนไข

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)

-

FNS ได้ รับค่าบริหารจัดการงาน back office

ตามสัญญาให้ บริการ

9.00

9.00

-

FNS ได้ รับค่าบริการงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามสัญญาให้ บริการ

2.40

1.80

FSL ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายตราสาร
FSL ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายตราสาร
FSL ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายตราสาร

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

7.80
4.58

0.02
2.61
3.14

FNS ได้ รับค่าเช่าสานักงานและค่าบริการ

ตามราคาตลาด

2.83

2.83

FNS จ่า ยค่า ที่ ป รึ กษาและบริ ห ารพืน้ ที่อาคารคลังสินค้ า / ตามอัต ราที่ ต กลงร่ ว มกัน โดยคิ ด ตาม
โรงงานให้ เช่า รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นเช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การที่ FNS ได้ รับ
เป็ นต้ น ให้ แก่ PD ซึง่ เป็ นผู้บริหารทรัพย์สิน
และกาไรจากการดาเนินงาน และตามที่
เกิดขึ ้นจริง

18.70

18.26

FFM จ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหลักทรัพย์

0.04

2.42

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
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ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ความสัมพันธ์ )
(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ลักษณะของรายการ*

เงื่อนไข

กลุ่ม FNS จ่า ยค่า เบี ย้ ประชุม และค่า ตอบแทนรายปี แ ก่ ค่า ตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามอัตรา
กรรมการและค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริหาร
ทีผ่ ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ
FFM จ่ายต้ นทุนค่าที่ปรึกษาแก่ผ้ บู ริหาร

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2562
(ล้ านบาท)
36.22

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2561
(ล้ านบาท)
79.56

3.35

3.49

หมายเหตุ:
*ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นดังกล่าวมีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นแยกออกเป็ นดังนี ้
1.
รายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นตังแต่
้ 99% ขึ ้นไป (wholly owned) เป็ นรายการ และเป็ นราคาที่เกิดขึ ้นตามปกติธุรกิจทัว่ ไป และ
2.
รายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นน้ อยกว่า 99% และรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามปกติธุรกิจทัว่ ไป และเป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม สมเหตุสมผล
ตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
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9.

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญๆ ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีการเข้ าทารายการที่สาคัญ ได้ แก่ การเข้ าทาธุรกรรมจาหน่ายทรัพย์สนิ
และธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจาหน่ายทรัพย์สนิ ให้ แก่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พรอส
เพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรี ยล (“กองทรัสต์”) ซึ่งได้ เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และได้
จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรั พย์ แล้ ว โดยรายละเอียดของ
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังกองทรั
้
สต์ (“สัญญาจัดตังกองทรั
้
สต์”) ปรากฎตามเอกสารสรุปข้ อสนเทศกองทรัสต์ ซึง่ แจ้ ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 โดยมีสญ
ั ญาที่บริ ษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง ได้ แก่ สัญญาตกลงกระทาการ
ของบริ ษัทฯ MK และ PD ซึง่ มีเนื ้อหาสรุปได้ ดงั นี ้
หัวข้ อ
รายละเอียด
ผู้ให้ สญ
ั ญา
บริ ษัทฯ MK และ PD
ผู้รับสัญญา
กองทรัสต์ กระทาการโดยทรัสตี
การด ารงสัด ส่ว นการถื อ - เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้เงิน ระหว่างกองทรัสต์ กับผู้ให้ ก้ ขู อง
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์
กองทรัสต์ (“สัญญากู้เงิน”) ผู้ตกลงกระทาการตกลงและจะดาเนินการให้ กลุม่ บุคคล
เดียวกันของตนตกลงจะดารงสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ และจะดารง
สัด ส่ว นการถื อ หน่ว ยทรั สต์ ร วมกัน เป็ นจ านวนไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 15 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทังหมดตลอดระยะเวลา
้
5 ปี และจะต้ อง
ไม่ต่ากว่าระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้เงิน เพื่อประโยชน์แห่งความ
ชัดเจนหากภายหลังผู้ให้ ก้ ขู องกองทรัสต์ยกเลิกหรื อแก้ ไขเงื่อนไขว่าด้ วยข้ อจากัดการ
ดารงสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ เหลือระยะเวลาน้ อยกว่า 5 ปี ผู้ตกลงกระทาการ
ยัง คงต้ องดารงสถานะเป็ น ผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ต ลอดระยะเวลา 5 ปี โดยระยะเวลา
ดัง กล่า ว นับ จากวัน เริ่ ม ต้ น ของระยะเวลาการเช่ า ช่ ว ง (“ระยะเวลาการถื อ ครอง
หน่วยทรัสต์”)
- ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ ผู้ตกลงกระทาการตกลงและจะดาเนินการ
ให้ ก ลุ่ม บุคคลเดี ยวกัน ของตนตกลงจะไม่จาหน่าย จ่ า ย โอนหน่ว ยทรั สต์ หรื อ นา
หน่วยทรัสต์ไปจานา หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว หรื อกระทาการ
ประการอื่นใด อันอาจจะทาให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ต่ากว่าสัดส่วน
ที่กาหนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ในกรณีจานาหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ ที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต์ ซึง่ ต้ องได้ รับความยินยอมจากกองทรัสต์ลว่ งหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การโอนสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ต าม ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี ้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญา
สัญญา
ฉบับนี ้ ให้ แก่บคุ คลอื่นใด โดยไม่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายอื่นเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

28

เหตุผิดนัด

-

เหตุผิดนัดโดยผู้ตกลงกระทาการ
หากผู้ตกลงกระทาการใดจงใจฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ อง หรื อผิดคารั บรองที่เป็ น
สาระสาคัญตามที่ให้ ไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี)
และผู้ต กลงกระทาการนัน้ ไม่สามารถดาเนิ นการแก้ ไขและปฏิ บัติให้ ถูกต้ องตาม
สัญญาภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผ้ ูตกลงกระทาการนันได้
้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากกองทรัสต์ หรื อวันที่ผ้ ตู กลงกระทาการนัน้ ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญา
นัน้ หรื อภายในระยะเวลาใดๆที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญา
ฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเว้ นแต่ในกรณีที่การจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อการผิดคารับรองที่เป็ นสาระสาคัญตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้ เป็ นผลเนื่องมาจากการที่กองทรัสต์
ในฐานะคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อ
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง หรื อเว้ นแต่ได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี ้

-

เหตุผิดนัดโดยกองทรัสต์
หากกองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญตามที่ระบุ ไว้
ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ อง หรื อผิดคารั บรองที่เป็ นสาระสาคัญ
ตามที่ให้ ไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ ยวข้ อง หรื อผิดคารั บรองที่เป็ น
สาระสาคัญตามที่ให้ ไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และกองทรัสต์
ไม่สามารถดาเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับจาก
วันที่กองทรัสต์ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก PD หรื อวันที่กองทรัสต์ ทราบถึง
เหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ให้ ถือ
เป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญานี ้
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเว้ นแต่ในกรณีที่การจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อการผิดคารับรองที่เป็ นสาระสาคัญตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้ ของกองทรัสต์ เป็ นผลเนื่องมาจาก
การที่ PD และ/หรื อ ชัยนันท์ -บางพลี ในฐานะคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่ตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ อง หรื อเว้ นแต่ได้ กาหนดไว้ เป็ น
อย่างอื่นในสัญญาฉบับนี ้
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ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด โดยผู้ตกลงกระทาการ กองทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ อง
ให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ MK และ/หรื อ PD (แล้ วแต่กรณี) ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้ หรื อ
เลิก สัญ ญาฉบับ นี ้ ได้ ทัน ที โดยบอกกล่าวให้ แ ก่ผ้ ูตกลงกระท าการทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และในการดาเนินการข้ างต้ นของกองทรัสต์นนั ้ ไม่ตดั สิทธิของกองทรัสต์
ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัด
ดังกล่าวเกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ใช้ สิทธิเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้ องภายใต้ ข้อกาหนด และเงื่อนไข
ของสัญญาดังกล่าว กองทรัสต์มีสิทธิ ใช้ เหตุดงั กล่าว ถือเป็ นเหตุเลิกสัญญาภายใต้
สัญญาฉบับนี ้เช่นกัน

-

ในกรณี ที่ ผ้ ูต กลงกระท าการ ผิ ด เงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ สัด ส่ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ น
กองทรัสต์ภายใต้ หวั ข้ อการดารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ เป็ นเหตุให้
กองทรัสต์ได้ รับความเสียหาย และ/หรื อ ตกเป็ นผู้ผิดนักภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินกับผู้ให้
กู้ กองทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการผิดนัดของผู้ตก
ลงกระทาการ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ หากผลของการผิดนัดดังกล่าว ส่งผลให้ ต้อง
มีการเลิกกองทรัสต์ ให้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทรัสต์จากเหตุ
ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผู้ตกลงกระทาการตกลงจะให้ ความร่ วมมือกับกองทรัสต์ในการหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อใช้ ในการชาระหนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน ที่ถึงกาหนดเนื่องจากเหตุผิดนัด
ของผู้ตกลงกระทาการในวรรคก่อน

-

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดโดยกองทรัสต์ ผู้ตกลงกระทาการมีสิทธิเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ อง
ให้ กองทรัสต์ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว โดยไม่มีผลทาให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ สิ ้นสุดลง เว้ น
แต่ค วามเสียหายดังกล่าว เกิ ด จากการที่กองทรั สต์ จงใจฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวอันเป็ นผลให้ เกิด
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าช่วง ให้ ผ้ ตู กลงกระทาการมีสิทธิ บอกเลิก
สัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยบอกกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ชัยนันท์ -บางพลีใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้ องภายใต้ ข้อกาหนด
และเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ผู้ตกลงกระทาการมีสิทธิใช้ เหตุดงั กล่าว ถือเป็ นเหตุ
เลิกสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้เช่นกัน และไม่ตดั สินของผู้ตกลงกระทาการในการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใด อันเกิ ดจากที่มีเหตุผิดนัดดังกล่าว
เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

-

ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อหากมีการเพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะของ
กองทรัสต์ โดยผลของกฏหมาย และ/หรื อ คาสัง่ ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึง
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ทังนี
้ ้ โดยไม่ใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด
หรื อเมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงิน หรื อประโยชน์ตอบ
แทนอื่นใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ได้
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ง ความชัด เจน คู่สัญ ญารั บ ทราบและตกลงว่า การที่ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการตลาดทุนมีคาสัง่ เพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะกองทรัสต์ ไม่ ถือเป็ นเหตุ
สุดวิสยั ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
10.

แบบหนั งสือมอบฉันทะที่ให้ ผ้ ูถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้ อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อย่ างน้ อย 1 รายเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับรายการเข้ าซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 : ข้ อบังคับ
บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
(เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น)
หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
ทังนี
้ ้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้น ทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทถืออยูน่ นั ้ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึเ่ ป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ห้ นุ หนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การท า แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญา เกี่ ย วกับ การให้ เช่ ากิ จการของบริ ษั ท ทัง้ หมด หรื อ บางส่ว น
ที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อ การรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทถืออยูน่ นั ้ บริ ษัทไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณานาเอกสารดังต่อไปนี ้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุม
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ
หรื อใบขับขี่
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว ให้ แสดงใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง
(3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แสดงสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึง่ รับรองความ
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแสดงบัตร
ประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าวที่เข้ าร่วมประชุม
(4) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ แสดงสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแสดง
ใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวที่เข้ าร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
ข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิ ดอากร
แสตมป์ โดยถูกต้ องเรี ยบร้ อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้ องนาเอกสารดังต่อไปนี ้มาแสดง
(1) กรณี ผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทย ให้ แสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตร
ประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มอบฉันทะ
(2) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ให้ แสดงสาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบฉันทะ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แสดงสาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลผู้มอบ
ฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้ และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนา
ใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้
(4) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ แสดงสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบ
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้
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ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อใบต่างด้ าว
หรื อหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้ วย
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ และมีความ
ประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะ แล ะระบุชื่อ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ หรื อ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดย
กรรมการอิสระทังสองท่
้
านไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน ทังนี
้ ้
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ ถึงบริ ษัท
ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อจะได้ ดาเนินการตรวจสอบเอกสารให้ เรี ยบร้ อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็ วใน
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ ท่าน
สอบถามได้ ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทาการ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

อายุ

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี ้
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
สุขมุ วิท
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์

อายุ

อายุ
67
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
56
จอมพล
10900

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(2)

ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น

เดือน

ปี

ปี

อยูบ่ ้ านเลขที่
256 ซอยสุขมุ วิท 55
อาเภอ/เขต
วัฒนา
หรือ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 41 ซอย ยาสูบ 1
อาเภอ/เขต
จตุจกั ร

(ทังนี
้ ้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
และ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

หมายเหตุ:
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ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ์
หุ้น
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)

(2)

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ

อายุ

ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี ้
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
สุขมุ วิท
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

ถนน
จังหวัด

เดือน

อายุ
67
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
56
จอมพล
10900

ปี

ปี

อยูบ่ ้ านเลขที่
256 ซอยสุขมุ วิท 55
อาเภอ/เขต
วัฒนา
หรือ
อยูบ่ ้ านเลขที่
41 ซอย ยาสูบ 1
อาเภอ/เขต
จตุจกั ร

(ทังนี
้ ้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
และ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

1

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้า 1 ของจานวน 2 หน้า

วาระที่

2

เรื่อง

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่

3

เรื่อง

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

วาระที่

4

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าได้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

หน้า 2 ของจานวน 2 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่
1/2563
ในวันที่
10 พฤศจิกายน 2563
เวลา
14.30 น.
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย

วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ์
หุ้น
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
อายุ

ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ

อายุ

ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต
หรือ

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี ้
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
สุขมุ วิท
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(2)

เดือน

อายุ
67
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
56
จอมพล
10900

ปี

ปี

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

อยูบ่ ้ านเลขที่
256 ซอยสุขมุ วิท 55
อาเภอ/เขต
วัฒนา
หรือ
อยูบ่ ้ านเลขที่
41 ซอย ยาสูบ 1
อาเภอ/เขต
จตุจกั ร

(ทังนี
้ ้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ และ
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
ในวัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุม พิ นี พาร์ ค ห้ อ งคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

เสียง
เสียง

หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1
เรื่อง
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่

2
(ก)
(ข)

เรื่อง
พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

วาระที่

3

เรื่อง

วาระที่

4

เรื่ อง
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

(ก)
(ข)

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่
ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)
หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า

หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คั สโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
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หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)

ณ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2563
ในวันที่
10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.30 น.
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)
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เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น)
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
ที่อยู่
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิจการ
อื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ การทางานใน
ระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
67 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
13 มกราคม 2554
9 ปี
เลขที่ 256 ซอยสุขมุ วิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (2547)
- Director Accreditation Program (2550)
- Role of the Compensation Committee (2550)
- Director Certification Program (2556)
- Role of the Chairman Program (2560)
- Ethical Leadership Program (2562)
 ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (2551) รุ่ น 6
จานวน 2 แห่ง
2560 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท แม็ทชิ่ง แม๊ กซ์ไมซ์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
จานวน 4 แห่ง
พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั - กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง จากัด
2560 – ปั จจุบนั
- กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
บริ ษัทกรุ งไทย-แอคซ่า ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กลุ่มบริ ษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จากัด
2554 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริ ษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
2544 – 2560
- กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
2556 – 2559
- กรรมการ บริ ษัท เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2562)

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่ - ไม่มี อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ กับบริษัท
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่
- ไม่มี เสนอในการประชุมในครัง้ นี ้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่
แตกต่ างจากกรรมการคน
อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุม EGM ครัง้ นี ้
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- ไม่มี -

หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น)
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
ที่อยู่
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิจการ
อื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ การทางานใน
ระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่
อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ กับบริษัท
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครัง้ นี ้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่
แตกต่ างจากกรรมการคน
อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุม EGM ครัง้ นี ้
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
56 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
8 พ.ค. 2556
6 ปี 8 เดือน
เลขที่ 41 ซอย ยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ City UniversitySeattle ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (2547)
- Audit Committee Program (2548)
- Role of the Compensation Committee (2551)
จานวน 3 แห่ง
2562 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
จานวน 8 แห่ง
2562 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จากัด
2560 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท วะตะแบก วินด์ จากัด
2560 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จากัด
2558 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท นวเวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ ้ง จากัด
2558 - ปัจจุบนั
- ประธานกรรมการ บริ ษัท วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง จากัด
2556 – ปั จจุบนั
- กรรมการและรองประธานบริ ษัท บริ ษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จากัด
2554 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท ไทย แอร์ เอเชีย จากัด
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2553 - 2560
บริ ษัท แม็ทชิ่ง แม๊ กซ์ไมซ์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี - ไม่มี -

หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
โรงแรม คราวน์ พลาซ่ า กรุ งเทพฯ ลุมพินีพาร์ ค
ที่ตงั ้ โรงแรม :

เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ กรุ งเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 66 2 632 9000

การเดินทาง :

รถไฟฟ้ าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ ามหานคร สถานีสีลม /
รถประจาทางสาย 4, 47

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 7

หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

