เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.
ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ห้ องประชุม ชัน้ 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบแจ้ ง
การประชุมที่ได้ จัดพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรั ส 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 ษัทจะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
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 วยการพ่นยาฆ่าเชือ้ โรค ในช่วงกลางคืนก่อนวันประชุม
 ขอความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่วมประชุม

วันที่ 25 มีนาคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี และงบการเงินประจาปี 2562
3. ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท
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 ษั ท”) ได้ มีมติให้ กาหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. (เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ห้ อ งประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร ตามระเบี ย บวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และ
ได้ จัดทารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จ จัดส่งให้ แก่ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดและ
ได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจาเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
ความถูกต้ อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
การลงมติ : มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา โดยผลการดาเนินงานในปี 2562 มีรายละเอียด
ตามทีไ่ ด้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษัทตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ประจาปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
-

ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อที่ 40
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ นี ้ งบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ แสดง
ความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่ อนไข รายละเอียดของงบการเงิ นดังกล่าวได้ แสดงอยู่ใน
รายงานประจาปี 2562
การลงมติ : มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
-

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 กาหนดให้
บริ ษั ทมี หน้ าที่ ต้ องจัดสรรเงิ นก าไรสุทธิ ประจ าปี ส่วนหนึ่ งไว้ เป็ นทุนสารองไม่ น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

-

มาตรา 115 แห่งพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 35
กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ การจ่ายเงิน
ปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2562 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ จากผลการดาเนินงานตาม
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จ านวน 78.35 ล้ านบาท และไม่มี ย อดขาดทุน สะสมจึ งสามารถจ่ ายเงิ น
ปั นผลได้

หน้า 2

-

บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี หรื อตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ

ความเห็ นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติการจัดสรรเงิ นกาไรสุทธิ
ประจาปี 2562 และจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
1. จัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2562 จานวน 4.00 ล้ านบาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมายหรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 5.11 ของกาไรสุทธิ ประจาปี จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายจานวน 49.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2.83 ของ
ทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงินจานวน 34.59 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
44.14 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ได้ รับเงินปั นผล
ไม่ได้ รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกาไรสุทธิสว่ นที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณเป็ นรายได้ เพื่อ
เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล) ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัท
3. กาหนดวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทังนี
้ ้ รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา 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

การลงมติ : มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
1. มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กาหนดให้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสาม (1/3) ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะออก แบ่งให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการ ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกตามวาระ
นัน้ ๆ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
2. กรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ มีดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ

ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

- กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
- กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ

2

นายวราห์ สุจริ ตกุล

- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
- เลขานุการบริ ษัท

3

นายชาญมนู สุมาวงศ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งกรรมการ
17 ปี 7 เดือน

17 ปี 7 เดือน

1 ปี 11 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ :
1. บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษั ท
ล่วงหน้ า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการบริ ษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสาหรับตนเอง) ได้ พิจารณา
กลัน่ กรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กาหนด
ไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ
อิสระ จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ ารับตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
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1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
2. นายวราห์ สุจริ ตกุล
3. นายชาญมนู สุมาวงศ์

(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )
(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ )

ประวัติกรรมการทัง้ 3 ท่าน รวมทังข้
้ อมูลจานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
การลงมติ : มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 19 กาหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
ดังกล่าวได้ แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562
3. จากข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในปี 2562 อยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ย
ของค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี ้
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเฉลีย่ ต่อคนต่อปี ค่าตอบแทนเฉลีย่ ต่อ
ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน คนต่อปี ของบริษัท
และหลักทรัพย์ ปี 2559
ปี 2562*
1.01
0.45
0.28
0.21
0.08

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

1.15
0.46
0.25
0.20
0.05

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

หมายเหตุ: *คานวณค่าตอบแทนเป็ นดังต่อไปนี ้
(1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คานวณจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จานวน 5
ครัง้ ซึง่ เป็ นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า บวกด้ วยค่าตอบแทน
รายปี
(2) ค่ า ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ค านวณ จากการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ครัง้ ซึ่งเป็ นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่
กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า บวกด้ วยค่าตอบแทนรายปี
(3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ และกรรมการสรร
หา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ คานวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ จานวน 2 ครัง้ ซึ่งเป็ น ไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
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4. คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ พจิ ารณาทบทวนค่าตอบแทนทีจ่ ่าย
ให้ กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลัก เกณฑ์ การพิ จ ารณาค่าตอบแทน โดยมี ม ติเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท 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
และกากับดูแลกิจการ
6. กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับ
ดูแลกิจการ

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: กรรมการบริหารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ดงั กล่าวข้ างต้ น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการบริ ษัทประจาปี 2563
การลงมติ : มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญั ติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษั ท ข้ อ 43
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และกาหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีทกุ ปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จ ากัด เป็ นผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ ปี 2563 โดยก าหนดค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ไม่ เกิ น
1,585,000 บาท และไม่มีค่าบริ การอื่นใด เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวทาหน้ าที่เป็ นผู้ส อบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยตังแต่
้ ปี 2551 และเป็ นบริ ษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็ นอิสระและมีผลการทางานที่นา่ พอใจ
ในช่วงที่ผา่ นมา
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%
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โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี ้
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
ทังนี
้ ้ นางนิสากร ทรงมณี ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริ ษัทเป็ นระยะเวลา 6 ปี (ตังแต่
้ ปี 2557 - 2562)
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังดั
้ งกล่าวทาหน้ าที่
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัท กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิท
ของบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ทงั ้ หมดตามรายชื่อข้ างต้ น จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี ไม่เกิน 1,585,000 บาท และไม่มีคา่ บริ การอื่นใด
การลงมติ : มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

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 จัดให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่าง
รวดเร็ วและถูกต้ อง โดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/
หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่ได้ จดั พิมพ์บาร์ โค้ ด ซึง่ บริ ษัทจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมครัง้ นี ้แล้ ว มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จดั การ
หน้า 7
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้อง
คราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
ก่อนเริ่มการประชุม
นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท หัวหน้า
ฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 และ
ทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จากัด ทาหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 7 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5) ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.วีรพงษ์
นายวรสิทธิ์
นายยูจีน
นายวราห์
นายวรภัค
นายอัครรัตน์

7. นายชาญมนู

รามางกูร
โภคาชัยพัฒน์
เอส. เดวิส
สุจริตกุล
ธันยาวงษ์
ณ ระนอง
สุมาวงศ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จานวน 1 คน ดังนี้
1. นายณัฐวุฒิ
เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภาระกิจจาเป็น
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จานวน 7 คน ดังนี้
1. นางนิสากร
ทรงมณี
2. นางสาวณภัทร ตั้งจิตวิทยา
3. นางชนกนันท์ ศรีวรกุล
4. นางสิริพรรณ
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ลีวานันท์

Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจาก บริษัท หลักทรั พย์ ฟินันซ่า จากัด ทาหน้าที่ชี้แจงการดาเนินการ
ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)

หน้า 1

5. นายจักรชัย

พันธุ์รอด

6. นางศนิษฐา
7. นางสาววิภา

อัศวจินดา
นิลโสภณ

ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จากัด ทาหน้าที่เป็นสักขีพยานใน
การนับคะแนนเสียง
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ / เลขานุการคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกีย่ วกับการดาเนินการประชุม พร้อมกับนาเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน
- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นาส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่
มิได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื่อกากับ หรือบัตรลงคะแนนที่
ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตร
ลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม
เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสีย งที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- สาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย
3. การสอบถามและแสดงความเห็น
- กรุณาแจ้งความจานง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
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4. การเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่
อย่างใด
จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
มาร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้น มาร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 35 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 165,724,670 หุ้น และที่
มอบฉันทะมาจานวน 25 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 41,436,954 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้า
ร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจานวน 60 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 207,161,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8983 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจานวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมพร้อมกับนาเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

กรรมการผู้จัดการได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2561 และจัดทารายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด และ
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจาเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดย
มีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้สรุปผลการเพิ่มทุนปีที่ผ่านมา ดังนี้
ทุนจดทะเบียนเดิม
ทุนจดทะเบียนใหม่
เพิ่มขึ้น
1,235,198,000 บาท
1,729,277,200 บาท
494,079,200 บาท
247,039,600 หุ้น
345,855,440 หุ้น
98,815,840 หุ้น
Right Offering 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
จองซื้อวันที่19-23 พฤศจิกายน 2561 : จองซื้อเต็มจานวน จดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้น
1.

2.
3.
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นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์
Morgan Stanley & Co. International Plc.
นายกอบคุณ เธียรปรีชา
Deutsche Bank AG Singapore – PWM

ร้อยละของทุน
ชาระแล้ว
144,070,161
41.656
จานวนหุ้น

32,831,500
16,498,290

9.493
4.770
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ผู้ถือหุ้น
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวญาสินี อภิธโนทัย
นางประกายคา ใบแก้ว
UBS AG Singapore Branch
นายวชิระ ทยานาราพร
นางมนต์รวี เดวิส
นายวุธการ จิรอลงกรณ์
นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

จานวนหุ้น
8,527,200
6,192,000
5,723,800
5,600,000
4,660,000
3,905,700
3,637,900
114,208,889
345,855,440

ร้อยละของทุน
ชาระแล้ว
2.466
1.790
1.655
1.619
1.347
1.129
1.052
33.022
100.000

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนาใด ๆ เกี่ยวกั บ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
208,565,625
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
208,565,625
100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 1,404,001 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงานปี 2561 : งบการเงินรวม
ผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิจานวน 64.1 ล้านบาท หรือกาไรต่อหุ้น 0.25
บาท โดยกาไรลดลง 68.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่ง
กาไรจากบริษัทร่วม จาก 74.9 ล้ านบาท ในปี 2560 มาเป็น 27.7 ล้านบาท ในปีนี้ ลดลง 47 ล้ านบาท
มาจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“FSS”) และ บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด
(มหาชน) (“MK”)
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2. สรุปผลการดาเนินงาน : ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) : ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
ก่อน มีกาไรสุทธิ 176.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้น 29.29% ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ผลขาดทุน 6.9 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปีก่อนรับรู้กาไร 52.1 ล้านบาท
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน) : ปี 2561 มีกาไรสุทธิ 305.9 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีกาไรสุทธิ
233.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในช่วงต้นปี 9.78% และช่วงสิ้นปี 18.80% ทั้งนี้ บริษัทรับรู้กาไร 34.5
ล้านบาท เทียบกับปีก่อนรับรู้กาไร 22.8 ล้านบาท
3. สรุปผลการดาเนินงานแยกตามบริษัท/ธุรกิจ
3.1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“FSS”) : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 29.29
3.1.1 ผลการดาเนินงานในปี 2561
- สินทรัพย์รวม 4,754.3 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,223.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
2,530.4 ล้านบาท รายได้รวม 1,463.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,487.1 ล้านบาท และมี
ขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านบาท
3.1.2 รายได้
- รายได้ ค่ านายหน้ าลดลง 10% จากปี ก่ อน เมื่ อเที ยบกั บปริ มาณการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น 15.1% เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนราย
ย่อยลดลง จาก 48% ในปี 2560 เป็ น 41% ในปี 2561 อั ตราค่ านายหน้าเฉลี่ยลดลง
จาก 0.094% ในปี 2560 เป็น 0.089% ในปี 2561
- รายได้จากงานวาณิชธนกิจลดลงจากงาน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดน้อยลง
3.1.3 ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น 1% ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิม
ลดลงจากการลดลงของเจ้าหน้าที่การตลาดและสาขา
- การลงทุนสูงในส่วนของ (1) โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ “Finansia Hero”
(2) งานการวิเคราะห์หลักทรัพย์สาหรับลูกค้าสถาบัน และ (3) สร้างธุ รกิจบริการทาง
การเงินเพื่อลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง
3.1.4 ผลการดาเนินงานแนวโน้มในปี 2562
- การเปิดตัวอย่างจริงจังของโปรแกรม Finansia Hero จะช่วยเพิ่มรายได้ค่านายหน้าและ
ผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น
- ขยายธุรกิจซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท
- เสนอผลิตภัณฑ์ซับซ้อนหลายชนิดออกสู่ตลาด เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์
- คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
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- การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการขยายฐานรายได้ให้กว้างขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุน
ว่าแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 จะเป็นไปในทางบวก
นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงการดาเนินงาน ของ FSS เพิ่มเติมว่าที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของ FSL ทาให้ในปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงค่อนข้างมาก
จากประมาณ 60,000 ล้านบาท เหลือไม่ถึง 40,000 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มีดังนี้
1. Finansia Hero : ได้เปิดให้ทดลองใช้งานเพื่อนามาปรับใช้ตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ ฯ ใน
เดือนมีนาคม ปี 2561 ในไตรมาส 4 ของปี 2561มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรม
Finansia Hero เป็นร้อยละ 2.3 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ FSS ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าว
เป็นระบบ online ซึ่งจะมีทั้งในเครื่อง PC และในโทรศัพท์มือถือ จัดว่าเป็น software ที่ดีมาก
ในแง่ของการจัดการ scan หุ้นทั้งหมดเพื่อดู activity ของหุ้ นแต่ ละตั ว และยั งสามารถตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาและจานวนเงินในการพัฒนาค่อนข้างสูงรวมถึงการ
promote ด้วย
2. มีการตั้งทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศที่มาจาก ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ ซึ่ง FSS มองว่า
เป็นทีมขายที่หายากและต้องใช้ความชานาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ดี ผลสรุปที่ได้รับกลับไม่เป็น
อย่างที่คาดการณ์ ไว้ในแง่ของ volume ที่มีน้อย ทาง FSS มองว่าไม่ใช่ธุรกิจปกติ จึงไม่ต่อ
สัญญาที มขายประเภทสถาบั นต่างประเทศเมื่อประมาณเดื อน มีนาคม 2562 ซึ่ งจะทาให้
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงค่อนข้างเยอะ
3. มีการตั้งทีมตัวแทนขาย เพื่อ support สาหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในส่วนที่นอกเหนือจากหุ้น
เช่ น พั น ธบั ต รรั ฐ บาล หุ้ น กู้ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตด้ า น Wealth
Management เรียบร้ อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่ างการขอใบอนุ ญาตการจั ดการกองทุ น
ส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ทีมตัวแทนขายทารายได้ให้ FSS เร็วเกินคาด
3.2 บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน) (“MK”) : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.80
3.2.1 ผลการดาเนินงานในปี 2561
- สินทรัพย์รวม 15,726.8 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,080.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
6,645.9 ล้านบาท รายได้รวม 4,713.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 4,305.3 ล้านบาท และมี
กาไรสุทธิ 305.9 ล้านบาท
3.2.2 รายได้
- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบยังคงเป็นรายได้หลักและมีกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึน้
- ธุรกิจสนามกอล์ฟมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 44 ล้านบาท ในปี
2561
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“PD”) มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 55 ล้านบาท ใน
ปี 2559 เป็น 120 ล้านบาท ในปี 2561
- รายได้จากการขายที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมพัฒนาเพิ่มขึ้น
- อัตรากาไรขั้นต้นของภาพรวมทางธุรกิจมีเสถียรภาพ
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3.3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด (“FSL”) : ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
ผลการดาเนินงานในปี 2561 สินทรัพย์รวม 970.9 ล้านบาท หนี้สินรวม 111.6 ล้านบาท และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 859.3 ล้านบาท รายได้รวม 312.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 220.94 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ
70.86 ล้านบาท
นายวราห์ฯ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของรายได้หลัก ๆ ของ FSL จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1)
งานด้าน Investment Banking (2) งานด้าน Wealth Management ทั้งนี้ ในส่วนของงาน Investment
Banking ในปี 2561 มีดีลสาคัญ ๆ อยู่ 2 ดีล คือ (1) Thailand Future Fund ซึ่งได้รับรางวัล Finance
Asia Achievement Awards Best Thailand Deal ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติของบริษัท (2) WP
Energy Public Company Limited ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทาประมาณ 5 ปีกว่า ทาให้ WP Energy
Public Company Limited ได้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อปี 2561 และยังมีดีล
ย่อย ๆ อีกหลายดีล
3.4 ธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน
3.4.1 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนี้จานวน 179.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้รวมของกลุ่ม
ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน จากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่ลดลงจาก 92% เป็น 91%
3.4.2 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจานวน 35.3 ล้ านบาท มีผลกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าตัด
จาหน่ายจานวน 144.6 ล้านบาท เทียบกับในปี 2560 ที่มีกาไรขั้นต้น 147.9 ล้านบาท
3.4.3 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 32.6 ล้ านบาท และค่าตัดจาหน่ายรวม 57.2 ล้านบาท (ตัด
จาหน่าย 24-25 ปี) ทาให้มีผลกาไรสุทธิ 54.8 ล้านบาท เทียบกับ 58.9 ล้านบาท ในปีก่อน
3.4.4 พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจานวน 89,024 ตร.ม. มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ ย
ทั้งปีร้อยละ 91 รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 178.5 บาท/ตร.ม./เดือน
3.5 บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน) (กลุ่มฟินันซ่า)
3.5.1 ฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมจานวน 4,360
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 768 ล้านบาท หนี้สินรวมจานวน 1,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 543 ล้านบาท
3.5.2 สินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,684 ล้านบาท (38%), สิทธิการเช่า
1,202 ล้านบาท (28%), เงินให้กู้ยืม 577 ล้านบาท (13%) และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มี
สภาพคล่องสูง 405 ล้านบาท (9%)
3.5.3 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น 65% และ หุ้นกู้ระยะยาว 27%
3.5.4 หนี้สินหลักคือ หุ้นกู้ระยะสั้น 100 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาว 1,170 ล้านบาท
นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานความคืบหน้าการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ว่า บริษัทได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25
พฤษภาคม 2560 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้
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อย่างสม่าเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการกากับกิจการที่ดี ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
เตรียมยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าว
จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนาใด ๆ หรือไม่
นางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช
ผู้ถือหุ้น

: 1. ขอให้พิจารณาการจ่ายปันผลของ FNS เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2561
เข้าใจว่ามีดีลใหญ่ที่มีรายได้ประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ
รายได้ทั้งหมดกับสัดส่วนเงินปันผลน้อยเกินไป
2. ในปีนี้ MK จ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารบางท่านเป็นกลุ่มเดียวกับ
MK และเป็นผู้มีส่วนร่วมกาหนดนโยบายดังกล่าว จึงเสนอให้ MK จ่ายปัน
ผลเป็นเงินสด เพื่อ FNS จะได้มีเงินสดและนาเงินดังกล่าวจ่ายปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นของ FNS เพิ่มขึ้น

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ

: เรียนชี้แจง ดังนี้
1. การจ่ ายเงิ นปั นผลของ FNS ในอั ตรา 0.15 บาท จะขอเรี ยนชี้ แจง
รายละเอียดในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผล
2. สาหรับ MK ซึ่งเป็นบริษัทที่ FNS ถือหุ้นอยู่ 18.80% และผมดารง
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MK ขอเรียนชี้แจงสาหรับการ
จ่ า ยปั น ผลเป็ น หุ้ น เนื่ อ งจาก MK มี แ ผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ ใน 5 ปี จึ ง
จาเป็นต้องเก็บเงินสดเพื่อไว้ใช้ในธุรกิจที่จะนาไปลงทุนใหม่ เช่น การ
ลงทุนของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“PD”) เพื่อทาการ
ซื้อพื้นที่เพิ่มเติม และการเข้าร่วมทุน กับ Vitallife ที่เป็นบริษัทย่อยของ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เพื่อพัฒนา Wellness Center บนพื้นที่บาง
กระเจ้า โดยมี Minor International ร่วมเป็นผู้ให้บริการ เป็นต้น

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

: เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การได้รับปันผลเป็นหุ้นจะทาให้ บริษัทมีจานวนหุ้น
มากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และในอนาคตก็จะได้รับเงินปันผลมากขึ้น
ตามจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนตัวเงินปันผลที่เป็นเงินสด บริษัทก็จะได้รับ
เป็นเงินสดแล้วก็จะไปลดตัวเงินลงทุน ซึ่งไม่ได้ทาให้ตัวกาไร (ขาดทุน)
ของบริษัทดีขึ้น แต่เป็นวิธีการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 ตามที่เสนอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน้า 8

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้จัดการได้ขอเชิญให้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวถึง
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561
นายอัครรัตน์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับงบการเงิน 4 ครั้ง ดังนี้
 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปีของบริษัท
 งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจาปีของบริษัทและบริษัทย่อย
 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวม
จานวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจา เพื่อให้แน่ใจบริษัทได้
ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่าเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการ
กากับกิจการที่ดี ร่วมทั้งการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จากบริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบ
บัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ” ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนาใด ๆ หรือไม่
แพทย์หญิง ลินดา มุทิรางกูร : ตามที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน
ผู้ถือหุ้น
ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท ซึ่งราคาตลาด ณ เวลานั้นอยู่ที่ประมาณ 4 บาท
จึงอยากทราบสาเหตุการเสนอขายในราคาดังกล่าว
นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ
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: ขอเรี ย นว่ า บริ ษั ท มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเสนอขายในราคาหุ้ น ละ 5 บาท
เนื่ อ งจากราคาพาร์ ข องบริ ษั ท อยู่ ที่ 5 บาท ซึ่ ง ตามกฎหมายบริ ษั ท ไม่
สามารถขายต่ากว่าราคาพาร์ได้ โดยมีคุณวรสิทธิ์ฯ เข้าซื้อหุ้นในส่วนเหลือ
ทั้ ง หมดจากที่ ผู้ถื อ หุ้ น เดิ ม ไม่ จ องซื้ อ จึ ง ท าให้ ก ารเพิ่ ม ทุ น สาเร็ จ ตามที่
กาหนดไว้
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
211,382,825
0
0
0
211,382,825

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จานวน 2,817,200 หุ้น
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่ อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจาปี 2561 ที่ได้มีการ
พิจารณาในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทมีผลการดาเนินงานที่มีกาไรสุทธิประจาปี 2561 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกาไรสุทธิ
จานวน 5.00 ล้านบาท เป็นทุนสารองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.31 ของกาไรสุ ทธิประจาปี โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 45.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอ
ให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจานวนเงินทั้งสิ้ น 51.88 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 55.14 ของกาไรสุทธิประจาปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
จัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
ทุนสารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) (ร้อยละของทุนจดทะเบียน)
จานวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)
จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2561
94.09
5.00
45 (2.60%)
345,855,440
0.15
51.88
55.14

ปี 2560
69.32
5.20
40 (3.24%)
247,039,600
0.15
37.06
53.46

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกาหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวัน ศุกร์ที่ 3
พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน้า 10

นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ

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

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนาใด ๆ หรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 5.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราร้อยละ 5.31 ของกาไรสุทธิประจาปี 2561 และ อนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ
0.15 บาท เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท และกาหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 5

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
211,382,825
0
0
0
211,382,825

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทได้
กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2561 มี
กรรมการที่จะต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
ลาดับ
1

ชื่อกรรมการ
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

2
3

นายยูจีน เอส. เดวิส
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

-

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ*
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
กรรมการ
13 ปี 8 เดือน
16 ปี 10 เดือน
5 ปี 11 เดือน

หมายเหตุ *ดารงตาแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 11 ปี 6 เดือน และเปลี่ยนเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560 (ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 2 เดือน)
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสาหรับตนเอง) ได้พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่
จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
- ดารงตาแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 8 เดือน ดารงตาแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 11 ปี 6 เดือน
และเปลี่ยนเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์2560 (ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ 2 ปี 2 เดือน) / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
- ดารงตาแหน่งกรรมการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 1.347 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง /
ไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
- ดารงตาแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี 11 เดื อน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดารงตาแหน่งใน
กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
6 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง
จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนาใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล
มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
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(1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
211,382,825
0
0
0
211,382,825

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

(2) นายยูจีน เอส. เดวิส กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
211,382,825
0
0
0
211,382,825

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

(3) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

วาระที่ 6

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
211,382,825
0
0
0
211,382,825

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
ปี 2559 ซึ่งจัดทาโดยตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 อยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้
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ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อ
ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน คนต่อปีของบริษัท
และหลักทรัพย์ ปี 2559
ปี 2561*

รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1.01
0.45
0.28
0.21
0.08

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1.22
0.44
0.26
0.20
0.06

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

หมายเหตุ: *คานวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจานวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ ายให้
กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
สาหรับค่าตอบแทนปี 2562 เท่ากับ ปี 2561 และไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้
รายละเอียด
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการตรวจสอบ
5. ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ
6. กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับ
ดูแลกิจการ

ค่าเบีย้ ประชุม/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

-

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น
จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนาใด ๆ หรือไม่
และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2562 ตามรายละเอียดข้างต้น
มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
211,382,825
0
0
0
211,382,825

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หน้า 14

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2562 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มี
ชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการทางานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกาหนดค่าตอบแทนจานวน 1,535,000 บาทต่อปี และไม่
มีค่าบริการอื่น
รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

นางนิสากร
ดร.ศุภมิตร
นายชวาลา
นางวิลาสินี

ทรงมณี
เตชะมนตรีกุล
เทียนประเสริฐกิจ
กฤษณามระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

ค่าตอบแทนประจาปี 2562 มีดังนี้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2562
1,535,000 บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2561
1,490,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 45,000 บาท หรือ 3.02%

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย
และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว
จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนาใด ๆ หรือไม่
และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2562
มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
มติที่ลง
1.
2.
3.
4.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
211,382,825
0
0
0
211,382,825

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านเสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผ่านมา ดังนี้
นายโชคชัย กาญจนกูล
ผู้ถือหุ้น

: ค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ หารในปี 2561 จานวน 79.6 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ

: สาเหตุ ที่ ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้ บริ ห ารเพิ่ มสู ง ขึ้ นหลั ก ๆ เกิ ดจาก
ค่าตอบแทน (โบนัส) สาหรับพนังงานของธุรกิจหลักทรัพย์ (IB) เนื่องจากโบนัส
พนักงานจะประเมินตามผลการดาเนินงานของบริษัท จะเห็นได้ว่ารายได้ของ
ธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาด้วย

คุณวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ

: เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ (FSL) ในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งโบนัสพนักงานจะประเมินตามผลการดาเนินงานของบริษัท โดยปกติ
ของธุรกิจจะไม่อิงกับผลประกอบการของทั้งกลุ่มบริษัท

นายภูวนารถ ณ สงขลา
ผู้รับมอบฉันทะ

: ในฐานะที่ FNS อยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ และผลการดาเนินงานในปีที่
ผ่านมา มีความผันผวนค่อนข้างมาก จากปัจจัยหลาย ๆ อย่างทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อีกทั้งตลาดหุ้นที่ยังไม่นิ่ง การแข่งขัน รวมถึงการเมืองด้วย
จึงอยากให้วิเคราะห์ทิศทางในปีนี้ว่าเป็นอย่างไร และบริษัทจะหาทางสร้าง
รายได้ให้กลับมามีเสถียรภาพขึ้นอย่างไร และอยากทราบว่าใน 1 ปีที่ผ่าน
มา Finansia Hero ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ อย่างไรได้บ้าง
: เรียนชี้แจงดังนี้
1. ในภาพรวมของธุรกิจ ช่วงต้นปี ที่ผ่านมายังไม่ค่อ ยดี ซึ่งทางบริษัท ก็
อยากที่จะเห็นปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น ซึ่งในปีนี้คาดว่า
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คงยังไม่ดีมาก มาตรการที่ บริษัท
ดาเนินการอยู่ เช่น ในอนาคตหากธุรกิจไหนที่ยัง ไม่ชัดเจนหรือมีผล
ขาดทุน จะตัดออก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนสาขาจะพยายามลดลงให้ได้
มากที่สุด โดยส่งเสริมให้ไปใช้ internet ให้มากที่สุด
2. Finansia Hero เพิ่งเปิดให้ทดลองใช้งานได้เพียง 1 ปี คงจะเร็วเกินไป
หากจะบอกว่าช่วยลดค่าใช้จ่าย หากบริษัทลดจานวนคนเลยอาจจะ
ส่งผลกระทบกรณีที่ มีการปรับตัวของตลาดแบบกระทั นหัน จะทาให้
บริษัทตั้งตัวไม่ทัน ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จะมีเห็นได้ชัด ๆ คือ
การตัดทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศออก เพราะฉะนั้นเรื่องลด
จานวนคนเพราะ โปรแกรม Hero ยังไม่เกิดขึ้น มีแต่จะเพิ่มจานวนคน

คุณวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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เพื่อรองรับโปรแกรม Hero เช่น marking สาหรับ online, training,
event, IT เป็นต้น จึงจาเป็นต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ถือว่าเพิ่ม
ค่อนข้างน้อยมาก ทั้งนี้ จะต้องมีทีมงาน IT เข้ามาดูโปรแกรม Hero
โดยเฉพาะ ส่วนจะถามว่า โปรแกรม Hero ประสบความสาเร็จแค่ไหน
แล้ว โดยวัดภายในองค์กรจะเห็นได้ว่ามีจานวนคนที่เปลี่ยนไปใช้ online
trading ประมาณ 20% ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูง โดยบริษัทมีการ
ประชุมเพื่อประเมินการใช้ โปรแกรม Hero อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
รายงานประจาปี และงบการเงินประจาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
56 ปี
ไทย
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
19 มิถุนายน 2545
17 ปี 7 เดือน

 ปริ ญญาโท คอมพิวเตอร์ และการบริ หารระบบข้ อมูล Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการบริ หารธุรกิจ Carnegie-Mellon University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (2545)
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จานวน 1 แห่ง
จดทะเบียนอื่น
2558 - ปัจจุบนั
- กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ จานวน 6 แห่ง
บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2562 – ปั จจุบนั - กรรมการ บริ ษัท พรอสเพค รี ท แมเนจเมนท์ จากัด
2561 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ บีเอฟทีแซด จากัด
2559 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท นีโอ คอร์ ปอเรท จากัด
2553 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า แคปปิ ตอล จากัด
2548 - ปัจจุบนั
- กรรมการบริ หาร บริ ษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
2537 - ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า ฟั นด์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 2541 – ก.พ. 2561 - กรรมการอิสระ บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้นในบริษัท
41.66%
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทา - ไม่มี ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
- เข้ าร่ วมประชุมกรรมการสรรหา กาหนด
2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และกากับดูแ ลกิจการ แล้ วเห็นว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสมเป็ นอย่ างยิ่ง มี ป ระสบการณ์ กว้ างขวาง และเป็ นผู้มีคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3
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ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา
5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
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นายวราห์ สุจริตกุล
55 ปี
ไทย
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
เลขานุการบริ ษัท
19 มิถุนายน 2545
17 ปี 7 เดือน
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559)
- Company Secretary Program (2551)
- Directors Certification Program (2545)
จานวน 2 แห่ง
2558 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
จานวน 2 แห่ง
2555 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั

- กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล ซิเคียวริ ตี ้ จากัด (มหาชน)
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
- รองประธานกรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ หาร บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
- กรรมการ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า แคปปิ ตอล จากัด

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

4 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ แล้ วเห็นว่า นายวราห์ สุจริ ตกุล เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เป็ นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้ างขวาง และเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่
ได้ กาหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

หน้า 2

ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

นายชาญมนู สุมาวงศ์
63 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
1 กุมภาพันธ์ 2561

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

1 ปี 11 เดือน

การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

จานวน 2 แห่ง
2562 - ปัจจุบนั

 ปริ ญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบณ
ั ฑิตไทย
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (2556)

2561 - ปัจจุบนั
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา
5 ปี ย้ อนหลัง

จานวน 1 แห่ง
2561 - ปัจจุบนั
2561 - 2562
2560 - 2562
2553 - 2559

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562

- ไม่มี -
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- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
-

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง จากัด
ผู้อานวยการงานกฎหมาย บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริ ษัทในเครื อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

- ไม่มี -

- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้
กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
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หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ แล้ วเห็ น ว่า นายชาญมนู สุม าวงศ์ เป็ น ผู้ ทรงคุณ วุฒิ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสมเป็ นอย่างยิ่ง มี ป ระสบการณ์ ก ว้ างขวาง และเป็ น ผู้มีคุณ สมบัติการเป็ น กรรมการ
ครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว
ว่าบุคคลที่จะเสนอชื่ อ ให้ เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

หน้า 4

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
(ที่มคี วามเข้ มกว่ าข้ อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ)
1) หุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญ ชี ของบริ ษั ท บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ทร่ วม หรื อ นิติ บุค คลที่อ าจมี ความขัดแย้ งสังกัด อยู่ เว้ น แต่จะได้ พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อ
ถือหุ้นเกิ นร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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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 การ ประชุมเป็ 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 ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้ นซึ่งมา
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
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 4

หน้า 1

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณานาเอกสารดังต่อไปนี ้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุม
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 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 ) ของผู้มีอานาจลงนามขอ งนิติ
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 อมรับรองสาเนาถู กต้ 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 และระบุชื่อ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ ซึง่ ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 หรื อ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ซึง่ ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
ยกเว้ น วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ า
ประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน ทังนี
้ ้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อม
เอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 และให้ ถึงบริ ษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อจะได้
ดาเนินการตรวจสอบเอกสารให้ เรี ยบร้ อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมของ
ผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ ท่านสอบถามได้ 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
นายชาญมนู สุมาวงศ์
นครไชยศรี
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์

อายุ

อายุ
66
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
63
ถนนนครไชยศรี
10300

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 634/2
อาเภอ/เขต
ดุสิต

(ทังนี
้ ้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และ นายชาญมนู
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี
2563 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 ในวัน ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิ ส โก้ ทาวเวอร์ ห้ อ งประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

หมายเหตุ:
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

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
นายชาญมนู สุมาวงศ์
นครไชยศรี
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
66
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
63
ถนนนครไชยศรี
10300

ปี

ปี

อยูบ่ ้ านเลขที่
256 ซอยสุขมุ วิท 55
อาเภอ/เขต
วัฒนา
หรือ
อยูบ่ ้ านเลขที่
634/2
อาเภอ/เขต
ดุสติ

(ทังนี
้ ้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และ นายชาญมนู
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2563 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 ในวัน ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ ห้ อ งประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

1

เรื่อง
(ก)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

วาระที่

2

เรื่อง

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562

วาระที่

3

เรื่อง

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่ อย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก)
(ข)

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

เรื่อง

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปั นผล

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

วาระที่

4

เห็นด้ วย
วาระที่

5

เรื่อง
(ก)
(ข)

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
วาระที่

วาระที่

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

6

7

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

นายวราห์ สุจริตกุล
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

นายชาญมนู สุมาวงศ์
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

เรื่อง

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

(ก)
(ข)

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

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2563
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า

วาระที่

8

เรื่อง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

(ก)
(ข)

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 3 ของจานวน 3 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2563
ในวันที่
28 เมษายน 2563
เวลา
15.30 น.
ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ห้ องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่ อง
(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

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

เรื่อง

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก)
(ข)

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

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
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
นายชาญมนู สุมาวงศ์
นครไชยศรี
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(2)

เดือน

อายุ
66
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
63
ถนนนครไชยศรี
10300

ปี

ปี

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

อยูบ่ ้ านเลขที่
256 ซอยสุขมุ วิท 55
อาเภอ/เขต
วัฒนา
หรือ
อยูบ่ ้ านเลขที่
634/2
อาเภอ/เขต
ดุสิต

(ทัง้ นี ้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ
ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และ นายชาญมนู
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2563 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ห้ องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 4 หน้า

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1
เรื่อง
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
(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

เรื่อง

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562

วาระที่

3

เรื่อง

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่ อย สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก)
(ข)

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

วาระที่

4
(ก)
(ข)

เรื่อง
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปั นผล
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

วาระที่

5
(ก)
(ข)

เรื่อง
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

เสียง
เสียง
เสียง

หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

ชื่อกรรมการ

นายวราห์ สุจริตกุล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เสียง
เสียง
เสียง

นายชาญมนู สุมาวงศ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่

6
(ก)
(ข)

เรื่อง
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

วาระที่

7
(ก)
(ข)

เรื่อง
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2563
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

วาระที่

8
(ก)
(ข)

เรื่อง
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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่
ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี การพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉั นทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (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 ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

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

ณ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2563
ในวันที่
28 เมษายน 2563
เวลา 15.30 น.
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ห้ องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

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 2 หน้า

วาระที่
(ก)
(ข)

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5

เรื่อง
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

หน้า 2 ของจานวน 2 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
66 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 4 หน้า

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2562)

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่ - ไม่มี อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ กับบริษัท
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
เสนอในการประชุมในครัง้ นี ้
การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่
- ไม่มี แตกต่ างจากกรรมการคน
อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุม AGM ครัง้ นี ้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562 - เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6

5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้

หน้า 2 ของจานวน 4 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 AGM ครัง้ นี ้

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6

นายชาญมนู สุมาวงศ์
63 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
1 กุมภาพันธ์ 2561
1 ปี 11 เดือน
เลขที่ 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
 ปริ ญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบณ
ั ฑิตไทย
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (2556)
จานวน 2 แห่ง
2562 - ปัจจุบนั
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
จานวน 1 แห่ง
2561 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
2561 - 2562
- กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลธนบุรี บารุ งเมือง จากัด
2560 - 2562
- ผู้อานวยการงานกฎหมาย บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
2553 - 2559
- ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริ ษัทในเครื อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี - ไม่มี -

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
- ไม่มี -

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562 - เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ
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5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้

หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
สถานที่ตงั ้ :

เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ห้ องประชุม ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

การเดินทาง :

รถไฟฟ้ าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทางออก 4 / รถไฟฟ้ าใต้ ดนิ เอ็มอาร์ ที สถานีสีลม
ทางออก 2 หรือ สถานีลุมพินี ทางออก 2 / รถประจาทางสาย 17 และ 149

บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ห้ องประชุม ชัน้ 20
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หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

