เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
บริษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน)
วันที# 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่ า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน8 21
เลขที# 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
เพื#อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบแจ้ ง
การประชุมที#ได้ จัดพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที#ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย

มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ8 ไวรัส COVID-19
1. การจัดตังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ซึง จัดตังโดยโรงแรม/สถานทีจดั ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้ องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึงจัดตังไว้ 2 จุด คือบริ เวณทางเข้ าอาคารโรงแรมชัน 1 และ
บริ เวณหน้ าห้ องจัดประชุม ชัน 21 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสชึนไป และ/หรื อ มี
อาการผิดปกติเกียวกับระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไม่อนุญาตให้ เข้ าอาคาร/สถานทีจดั ประชุม สําหรับผู้ทีผ่าน
การคัดกรองจะต้ องติดสติกเกอร์ ทีทางโรงแรมจัด ให้ รวมทังทําความสะอาดมือด้ วยแอลกอฮอล์ล้างมือทีทางโรงแรมได้
จัดเตรี ยมไว้ ให้
ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้ าในบริ เวณหรื อสถานทีจดั ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.

การเตรี ยมพืนทีจดั ประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
 จัดให้ มีการเว้ นระยะห่างในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และผังทีนงั ในห้ องประชุม
 จัดให้ มีบริ การแอลกอฮอล์เจล หรื อนํายาฆ่าเชือโรค บริ เวณหน้ าห้ องประชุม เพือให้ ผ้ มู าร่ วมประชุมทําความสะอาด
มือก่อนเข้ าห้ องประชุม
 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาทีเข้ าร่วมประชุม

วันที 26 มีนาคม 2564
เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง ทีสง่ มาด้ วย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563
2. รายงานประจําปี และงบการเงินประจําปี 2563
3. ข้ อมูลของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท
4. ข้ อบังคับบริ ษัท (เฉพาะในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
5. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
6. ประวัติกรรมการอิสระ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จํากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
7. แผนทีของสถานทีจดั ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ฟิ นันซ่า จํากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท”) ได้ มีมติให้ กําหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจํ าปี 2564 ในวันที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. (เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า
กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน 21 เลขที 952 ถนนพระราม 4 กรุ งเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี
วาระที# 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง8 ที# 1/2563 เมื#อวันที# 10 พฤศจิกายน 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทได้ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2563
และได้ จดั ทํารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จ จัดส่งให้ แก่หน่วยงานทีเกียวข้ องภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดและ
ได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว ซึงรายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
ความถูกต้ อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิง ทีสง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครังที 1/2563 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2563
การลงมติ : มติวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที# 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา โดยผลการดําเนินงานในปี 2563 มีรายละเอียด
ตามทีไ ด้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี 2563 ของบริ ษัทตาม สิง ทีสง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ประจําปี 2563

วาระที# 3

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สําหรับปี สิน8 สุดวันที# 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
-

ตามมาตรา 112 แห่ งพระบัญ ญั ติ บ ริ ษั ทมหาชนจํ ากั ด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อที 40
กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการทํางบการเงิน ณ วันสินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เสนอ
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ
ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ทังนี งบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ซึงผู้สอบบัญชีได้ แสดง
ความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื อนไข รายละเอียดของงบการเงิ นดั งกล่าวได้ แสดงอยู่ใน
รายงานประจําปี 2563
การลงมติ : มติวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที# 4

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
-

มาตรา 115 แห่ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 35
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังคราว เมือเห็นว่าบริ ษัทมีกําไร
พอสมควรทีจะทําเช่นนันได้ และเมือได้ จ่ายปั นผลแล้ วกํ าหนดให้ บริ ษั ทรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบในการประชุมคราวต่อไป

-

บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หรื อตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใด และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ

ความเห็ นคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอให้ ที ประชุมผู้ ถื อหุ้นรั บทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
ตามมติคณะกรรมการครังที 1/2564 เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธิ ประจําปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 121.05 ล้ านบาท
ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 51.19 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 โดยได้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ วเมือวันที
22 มีนาคม 2564
หน้า 2

วาระที# 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
-

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 กําหนดให้
บริ ษั ทมี หน้ าที ต้ องจัดสรรเงิ นกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี ส่วนหนึ งไว้ เป็ นทุนสํ ารองไม่ น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

-

มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 กําหนดให้
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณี ทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงในปี 2563 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 236.45 ล้ านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปั นผลได้

-

บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หรื อตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใด และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ดังนี
1. จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 51.88 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ
21.94 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ได้ รับเงินปั นผล
ไม่ได้ รับเครดิตภาษี เนืองจากจ่ายจากกําไรทางบัญชี แต่บริ ษัทมีผลขาดทุนทางภาษี และกําไรสุทธิสว่ นที
ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเป็ นรายได้ เพือเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล) ทังนี การจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราดังกล่าว และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
2. กําหนดวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปั นผล ในวันที 11 พฤษภาคม 2564 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลภายในวันที 27 พฤษภาคม 2564 ทังนี รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับปี ที
ผ่านมา ดังนี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
236.45
78.35
2. จํานวนหุ้นทีจ่ายปั นผล (หุ้น)
345,855,440
345,855,440
3. กําไรต่อหุ้น (บาท)
0.68
0.23
4. การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (จ่ายแล้ ว)
4.1 ครังที 1 อัตราเงินปั นผล (บาท/หุ้น)
0.15
จํานวนเงินปั นผล (ล้ านบาท)
51.88
4.2 ครังที 2 อัตราเงินปั นผล (บาท/หุ้น)
0.35
จํานวนเงินปั นผล (ล้ านบาท)
121.05
5. การจ่ายเงินปั นผลประจําปี (ครังนี)
- อัตราเงินปั นผล (บาท/หุ้น)
0.15
- จํานวนเงินปั นผล (ล้ านบาท)
51.88
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
6. รวมอัตราการจ่ายเงินปั นผลทังสิน (บาท/หุ้น)
7. รวมจํานวนเงินจ่ายปั นผลทังสิน (ล้ านบาท)
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)

ปี 2563
0.65
224.81
95.08

ปี 2562
-

การลงมติ : มติวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที# 6

พิจารณาเลือกตัง8 กรรมการแทนกรรมการที#ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
1. มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กําหนดให้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งหนึง ในสาม (1/3) ถ้ าจํานวน
กรรมการทีจะออก แบ่งให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสดุ กับส่วนหนึงในสาม (1/3)
โดยให้ กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการ ทังนี กรรมการทีออกตามวาระ
นัน ๆ อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
2. กรรมการทีจะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ มีดงั ต่อไปนี
ลําดับ

ชือกรรมการ

1

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง

2
3

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
นายวรภัค ธันยาวงษ์

ตําแหน่ง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการ

ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
10 ปี

4 เดือน
2 ปี 9 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ :
1. บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื อบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษั ท
ล่วงหน้ า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่วนั ที 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที 31 มกราคม 2564 อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชือบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการบริ ษัท (กรรมการทีออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสําหรับตนเอง) ได้ พิจารณา
กลัน กรองคุณสมบัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือในครังนี ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ทีพิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาทีกําหนด
ไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการทีเกียวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้ เป็ นกรรมการ
อิสระ จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ทังนี เหตุผลและ
ความจํ าเป็ นในการแต่งตังกรรมการอิสระที ดํ ารงตํ าแหน่งเกิ น 9 ปี ต่อเนืองกัน เนื องจาก นายอัครรัตน์
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ณ ระนอง เป็ นบุคคลที มี คุณสมบัติ เป็ นกรรมการตามทีกฎหมายกํ าหนด มี ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริ ษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งได้ ให้ ข้อเสนอแนะและ
ความเห็นทีเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
ทีพ ้ นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ ารับตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีรายชือดังต่อไปนี
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
(ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง )
2. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
(ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง )
3. นายวรภัค ธันยาวงษ์
(ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง )
ประวัติกรรมการทัง 3 ท่าน รวมทังข้ อมูลจํานวนครังทีเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ปรากฏตาม
สิง ทีสง่ มาด้ วย 3
การลงมติ : มติวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที# 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที 19 กําหนดให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
ดังกล่าวได้ แสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี 2563
3. จากข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึง จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในปี 2563 อยู่ในระดับทีใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย
ของค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ทซึงอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเฉลีย ต่อคนต่อปี ค่าตอบแทนเฉลีย ต่อ
ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน คนต่อปี ของบริษัท
ปี 2563*
และหลักทรัพย์ ปี 2559
1.01
0.45
0.28
0.21
0.08

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

1.35
0.54
0.28
0.20
0.07

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

หมายเหตุ : *คํานวณค่าตอบแทนเป็ นดังต่อไปนี
(1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คํานวณจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 9
ครัง ซึงเป็ นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททีกําหนดไว้ ล่วงหน้ า บวกด้ วยค่าตอบแทน
รายปี
(2) ค่ า ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คํ า นวณ จากการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 ครัง ซึงเป็ นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที
กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า บวกด้ วยค่าตอบแทนรายปี
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(3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา
กํ าหนดค่าตอบแทน และกํ ากับดูแลกิ จการ คํ านวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กํ าหนด
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ จํานวน 3 ครัง ซึง เป็ นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการ สรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า

4. คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ได้ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทีจ ่าย
ให้ กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลัก เกณฑ์ การพิ จ ารณาค่า ตอบแทน โดยมี ม ติเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพือเสนอขออนุมตั ิ
จากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
สําหรับค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ ปี 2563 และไม่มีผลประโยชน์อืนใดนอกเหนือจากทีเสนอ ดังนี
รายละเอียด
T. ประธานกรรมการ
U. กรรมการ
V. ประธานกรรมการตรวจสอบ
W. กรรมการตรวจสอบ
5. ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
X. กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการ

ค่าเบียประชุม/ครัง
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 : กรรมการบริหารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบียประชุมและค่าตอบแทนรายปี ดงั กล่าวข้ างต้ น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กํ าหนดค่าตอบแทน และ
กํากับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการบริ ษัทประจําปี 2564
การลงมติ : มติวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุม
วาระที# 8

พิจารณาแต่ งตัง8 ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญั ติ บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษั ท ข้ อ 43
กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และกํ าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีทกุ ปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ แต่งตังผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํ า กัด เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท สํ า หรั บ ปี 2564 โดยกํ า หนดค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ไม่ เกิ น
2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริ การอืนใด เนืองจากบริ ษัทดังกล่าวทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยตังแต่ปี 2551 และเป็ นบริ ษัททีมีชือเสียง มีความเป็ นอิสระและมีผลการทํางานทีนา่ พอใจ
ในช่วงทีผา่ นมา
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2564
2,000,000 บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2563
1,585,000 บาท

เปลีย นแปลง
เพิมขึน 415,000 บาท หรื อ 26.18%
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โดยมีรายชือผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.

นายกษิ ติ
นายชวาลา
นางวิลาสินี
นายยงยุทธ

เกตุสรุ ิ ยงค์
เทียนประเสริ ฐกิจ
กฤษณามระ
เลิศสุรพิบลู

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตังดังกล่าวทําหน้ าที
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อผลประโยชน์ทีเกียวข้ อ งกับ
ธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัท กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นผู้ทีเกียวข้ อง หรื อญาติสนิท
ของบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตังผู้สอบบัญชี ทงหมดตามรายชื
ั
อข้ างต้ น จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจําปี 2564 โดยกํ าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจําปี ไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีคา่ บริ การอืนใด
การลงมติ : มติวาระนีจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที# 9

พิจารณาเรื#องอื#นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้ างต้ น หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุ ม โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชือใน
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะทีลงนามและปิ ดอากรแสตมป์ โดยถูกต้ องเรี ยบร้ อยดังกล่าวต่อประธาน
ในทีประชุม และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ทังนี รายละเอียดการแสดงหลักฐาน
แสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็ นไปตาม สิง ทีสง่ มาด้ วย 5
อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่าง
รวดเร็ วและถูกต้ อง โดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน เพือความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/
หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ มการลงทะเบียนทีได้ จดั พิมพ์บาร์ โค้ ด ซึง บริ ษัทจัดส่ง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมครังนีแล้ ว มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จดั การ
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สิ#งที#ส่งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง8 ที# 1/2563
บริษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที#
ประชุมเมือวันที 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์
1 - 3 ชัน 21 เลขที 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
ก่ อนเริ#มการประชุม
นายศักดิZชัย วิรุฬห์ ชีว ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นเลขานุการทีประชุม ได้ กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท หัวหน้ า
ฝ่ ายบัญ ชี ตัวแทนทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ จากบริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และผู้ช่วยทนายความ
จากบริ ษัททีปรึกษากฎหมาย เจ เค จํากัด ดังนี
กรรมการที#เข้ าร่ วมประชุม กรรมการทังหมด 8 คน เข้ าร่วมประชุม 6 คน (กรรมการทีเข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 75) ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.วีรพงษ์
นายวรสิทธิZ
นายกิตติพงษ์
นายวราห์
นายวรภัค
นายอัครรัตน์

รามางกูร
โภคาชัยพัฒน์
เลิศวนางกูร
สุจริ ตกุล
ธันยาวงษ์
ณ ระนอง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการบริ ษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ

กรรมการที#ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 2 คน ดังนี
1. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
กํากับดูแลกิจการ เนืองจากติดภารกิจอืน
2. นายณัฐวุฒิ
เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เนืองจากติดภารกิจอืน
ผู้ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 6 คน ดังนี
1.
2.
3.
4.

นายพงศ์ภคั
นางสาวกฤษพร
นางสาวอุไร
นางสิริพรรณ

สิ งทีส ่งมาด้วย 1

สุทธิพงศ์
ขุนจันทร์
มโนสุทธิ
ลีวานันท์

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จํากัด (มหาชน)
หน้า 1

5. นางสาวกมลพร ยศนันท์
6. นางสาววิภา

นิลโสภณ

ผู้ช่วยทนายความ บริ ษัททีปรึ กษากฎหมายเจ เค จํากัด ทําหน้ าทีเป็ นผู้ตรวจสอบ
และสักขีพยานการนับคะแนนเสียง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จํากัด (มหาชน) / ผู้บนั ทึกการประชุม

ทังนี ได้ ชีแจงเกียวกับการดําเนินการประชุม พร้ อมกับนําเสนอ presentation แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม ดังนี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส COVID-19
1. การจัดตังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ซึง จัดตังโดยโรงแรม/สถานทีจดั ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้ องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึง จัดตังไว้ 2 จุด คือบริ เวณทางเข้ าอาคารโรงแรมชัน 1 และบริ เวณหน้ า
ห้ องจัดประชุม ชัน 21 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสชึนไป และ/หรื อ มีอาการผิดปกติ
เกียวกับระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไม่อนุญาตให้ เข้ าอาคาร/สถานทีจดั ประชุม สําหรับผู้ทีผา่ นการคัดกรองจะต้ อง
ติดสติกเกอร์ ทีทางโรงแรมจัดให้ รวมทังทําความสะอาดมือด้ วยแอลกอฮอล์ล้างมือทีทางโรงแรมได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้
ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้ าในบริ เวณหรื อสถานทีจดั ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. การเตรี ยมพืนทีจดั ประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
2.1 จัดให้ มีการเว้ นระยะห่างในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และผังทีนงั ในห้ องประชุม
2.2 จัดให้ มีบริ การแอลกอฮอล์เจล หรื อนํายาฆ่าเชือโรค บริ เวณหน้ าห้ องประชุม เพือให้ ผ้ มู าร่ วมประชุมทําความสะอาดมือก่อนเข้ า
ห้ องประชุม
2.3 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาทีเข้ าร่ วมประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน
1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือหรื อทีได้ รับมอบฉันทะมา
2. ไม่นบั คะแนนในวาระเพือรับทราบ
3. เจ้ าหน้ าทีจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทังหมด ตามแนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ทีนําส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดทีมิได้ ลง
ลายมือชือในบัตรลงคะแนน หรื อบัตรลงคะแนนทีมีการแก้ ไขแต่มิได้ ลงลายมือชือกํากับ หรื อบัตรลงคะแนนทีลงลายมือ ชือ
ด้ วยดินสอ หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ส่วนทีเหลือจะนับเป็ นผู้ทีเห็นด้ วย
5. ขอให้ ผ้ ูถื อหุ้น ที “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ยกมื อขึน เพื อให้ เจ้ าหน้ าทีเก็ บ บัตรลงคะแนนก่อน แล้ วจึงเก็ บ บัต ร
ลงคะแนนผู้ที “เห็นด้ วย”
6. ผู้ทีไม่สง่ บัตรลงคะแนนถือว่าเป็ นผู้ทีเห็นด้ วย
7. เมือการประชุมเสร็ จสินครบถ้ วนทุกวาระแล้ ว ขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้ บนโต๊ ะประชุม เพือที
บริ ษัทฯจะได้ รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้ เป็ นหลักฐาน
8. การลงมติ ในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานทีป ระชุม จะมอบหมายให้ เลขานุการทีป ระชุม ช่วยสอบถามมติ จาก
ทีประชุมและแจ้ งผลการลงมติให้ ทีประชุมทราบในแต่ละวาระต่อไป
สิ งทีส ่งมาด้วย 1
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การสอบถามและแสดงความเห็น
1. กรุณาแจ้ งความจํานง โดยยกมือขึน
2. กรุณาแจ้ งชือและนามสกุลให้ ทีประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคําถามลงในกระดาษทีจดั เตรี ยมไว้ ให้ และส่งให้ เจ้ าหน้ าที หรื อใช้ ไมโครโฟนทีจดั วางเตรี ยมไว้ ให้
เลขานุการทีประชุม ชีแจงต่อประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 64 ราย รวมจํานวนหุ้นได้
163,915,405 หุ้น และทีมอบฉันทะมาจํานวน 42 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 53,534,844 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทังทีมาด้ วยตนเองและที
รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสินจํานวน 106 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 217,450,249 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.8732
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํานวน 345,855,440 หุ้น ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
จากนัน ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมได้ กล่าวสวัสดี ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้ งว่า
ขณะนีมีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมทังด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
บริ ษั ทฯ แล้ ว จึงขอเปิ ดประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครังที 1/2563 โดยขอมอบหมายให้ นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒ น์ กรรมการ
ผู้จดั การเป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้ อมกับนําเสนอทีประชุมผ่าน Presentation และขอมอบหมาย
ให้ เลขานุการทีประชุมเป็ นผู้ดําเนินการเกียวกับการลงมติในแต่ละวาระการประชุม
วาระที# 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563 เมื#อวันที# 28 เมษายน 2563

กรรมการผู้จัด การได้ ชี แจงต่อ ที ป ระชุม ว่า บริ ษั ทฯ ได้ จัดประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2563 เมื อวันที 28
เมษายน 2563 และจัดทํารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จ จัดส่งให้ แก่หน่วยงานทีเกียวข้ องภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด และได้
เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึงรายงานการประชุมดังกล่าวจําเป็ นต้ องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจ ารณาความถูกต้ อง โดยมี
รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิง ทีสง่ มาด้ วย 1 ซึง ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครังนีแล้ ว
กรรมการผู้จดั การ ได้ สอบถามทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนําใด ๆ เกียวกับรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมือวันที 28 เมษายน 2563 หรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการทีประชุมจึงได้ ขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ ทีประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมือวันที 28 เมษายน 2563 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี
มติท# ลี ง
1.
2.
3.
4.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที#ลงมติ
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที#มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
217,449,431
99.9995
1,138
0.0005
0
0.0000
0
0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึนอีก จํานวน 320 หุ้น
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วาระที# 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ8 หุ้นสามัญของบริษัท มั#นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จดั การได้ ชีแจงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ มีความประสงค์ทีจะเข้ าซือหุ้นสามัญของ บริ ษัท มัน คงเคหะ
การ จํากัด (มหาชน) (“MK”) ทีถือโดยผู้ถือหุ้นรายอืนทังหมด รวมทังสินไม่เกิน 892,578,048 หุ้น (แปดร้ อยเก้ าสิบสองล้ าน
ห้ าแสนเจ็ดหมืนแปดพัน สีสิบแปดหุ้น) ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสินไม่เกิน 2,766,991,949 บาท
(สองพันเจ็ดร้ อยหกสิบหกล้ าน เก้ าแสนเก้ าหมืนหนึง พัน เก้ าร้ อยสีส บิ เก้ าบาท) ซึง สรุปข้ อมูลเกียวกับการเข้ าซือหุ้น MK ได้ ดงั นี
จํานวนหุ้น MK ทีชําระแล้ วทังหมดในปั จจุบนั

1,091,205,066 หุ้น

จํานวนหุ้น MK ทีถือโดยบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั

205,127,018 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั

ร้ อยละ 18.80 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ MK ในปั จจุบนั

จํ านวนหุ้ นที ป ระสงค์ จ ะซื อเพิ ม เติ ม จากจํ านวน ไม่เกิน 892,578,048 หุ้นซึง ประกอบด้ วย
(1) ส่วนต่างของจํานวนหุ้น MK ทีชําระแล้ วทังหมดกับจํานวนหุ้น MK
ทีถืออยูใ่ นปั จจุบนั
ที ถื อโดยบริ ษั ทฯ ก่ อนการเข้ าซื อหุ้ นเพิ มเติ ม ที จํ านวน
886,078,048 หุ้น รวมกับ
(2) หุ้น MK ทีอาจเกิดจากการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ
หุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ MK
และบริ ษัทย่อย ครังที 1 อีกจํานวน 6,500,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นทีคาดว่าจะเป็ นภายหลังการซือ ร้ อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ MK
หุ้น เพิ ม เติ ม หากผู้ถื อ หุ้น ทุ ก รายที ไม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ฯ (ทังนี ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ
ตอบรับคําเสนอซือทังหมด
ทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงการแก้ ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย
ให้ เป็ นไปเกณฑ์ตอ่ ไป)
ราคาซือต่อหุ้น

ไม่เกิน 3.10 บาท

ระยะเวลาในการเข้ าซือหุ้น

ภายในปี 2563

วิธีการซือหุ้น

การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมด
ั
(Tender Offer)

จํานวนเงินทีต้องใช้ ในการซือหุ้น

ประมาณไม่เกิน 2,766.99 ล้ านบาท

แหล่งทีมาของเงินทุน

กระแสเงิ นสดจากการดําเนินงาน และ/หรื อ วงเงิ นสินเชื อจากสถาบัน
การเงิน

นอกจากนี ขอให้ ที ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารมอบอํ า นาจให้ นายวรสิ ท ธิZ โภคาชัย พัฒ น์ หรื อ บุ ค คลที
นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒ น์ มอบหมายให้ มีอํานาจพิจารณากํ าหนดเงือนไข และรายละเอียดทีเกี ยวกับการทําคําเสนอซือ
หลักทรัพย์ของ MK การจัดหาแหล่งเงินทุน เข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามข้ อตกลงและเอกสารอืนทีเกียวข้ องกับการ
ดําเนินการดังกล่าว การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิ งทีส ่งมาด้วย 1

หน้า 4

และหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง ตลอดจนการติดต่อและการยืนเอกสารต่าง ๆ ตามขันตอนทีเกียวข้ อง เช่น คําเสนอซือหลักทรัพย์
รวมทังการลงนามหรื อลงนามรับรองในเอกสารและหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง
ทังนี รายละเอียดการเข้ าซือหุ้นของ MK ต่าง ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563
ซึง ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ตารางเวลาเกียวกับรายการเข้ าซือหุ้น MK สรุปได้ ดงั นี
1. การอนุมตั ิรายการของบริ ษัทฯ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
วันที 25 กันยายน 2563
1.2 ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ เพื อ รั บ ฟั งความเห็ น ของ วันที 7 ตุลาคม 2563
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
1.3 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2563 เพืออนุมตั ิรายการ วันที 10 พฤศจิกายน 2563
เข้ าซือหุ้น MK
2. การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั
MK (Tender Offer Process)
2.1 ระยะเวลาการรับซือ
วันที 16 พฤศจิกายน 2563 –
วันที 23 ธันวาคม 2563
2.2 วันชําระราคาค่าหลักทรัพย์
วันที 25 ธันวาคม 2563
กรรมการผู้จดั การชีแจงเพิมกรณี กลยุทธ์ธุรกิจของบริ ษัทฯ เพือจะทําให้ เพิมมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ
กลุม่ บริ ษัทฟิ นนั ซ่า ประกอบด้ วย

เป้าหมายธุรกิจ มีดงั นี
1. ลดการพึง พาธุรกิจทีเกียวกับตลาดเงินตลาดทุน
2. สร้ างคุณภาพของรายได้
2.1 ให้ มีรายได้ ทีสมําเสมอและมัน คง
2.2 สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ได้
สิ งทีส ่งมาด้วย 1
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3. เพิมมูลค่าของ “Core Investments” (FSS & MK) โดยการเข้ าบริ หารเพือนําบริ ษัททังสองให้ ดําเนินธุรกิจ
ตามกลยุทธ์ทีบริ ษัทฯ กําหนด
3.1 FSS - อนาคตอยูท่ ีธุรกิจ online brokerage และเงินดิจิทลั
- พร้ อมทํางานร่วมกับบริ ษัททีมีประสบการณ์ในสองด้ านนี
3.2 MK - คงรายได้ อสังหาริ มทรัพย์
- เน้ นแนวราบทีม ีความต้ องการของตลาด
- เพิมรายได้ ทีประจําสมําเสมอ (ธุรกิจให้ เช่า)
- เข้ าสูธ่ ุรกิจบริ การ (สุขภาพและการแพทย์) ร่วมกับพาร์ ทเนอร์ ทมี ีประสบการณ์ชนนํ
ั าของโลก
4. สร้ างรายได้ จากการลงทุน (Private Equity)
4.1 บริ ษัท นีโอ คอร์ ปอเรท จํากัด (Neo)
4.2 บริ ษัท ขนม แฟคตอรี (1999) จํากัด (Kanom)
4.3 บริ ษัท เอฟบี ฟูด้ เซอร์ วิส จํากัด (FBF)
ธุรกิจที#บริษัทฯ จะเข้ าซือ8 หุ้น
บริษัท มั#นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)
1. บริ ษั ท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิ จหลักด้ านพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ เพือทีอยู่อาศัยทังในเขตพืนที
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลมาอย่างยาวนานมากกว่า 60 ปี
2. ในปี 2559 MK มีกําไรจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพืออยูอ่ าศัยคิดเป็ นสัดส่วน 95.5%
3. โดยตังเป้าแผนธุรกิจ 5 ปี พัฒนาธุรกิจเพือเช่าและการบริ การเพิมขึน ให้ มีสดั ส่วนกําไรอยู่ที 50/50 ภายในปี 2564 เพือ
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจของ MK ในระยะยาว
4. ในปี 2563 พัฒนาธุรกิจใหม่ โครงการศูนย์บรู ณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม
โครงสร้ างธุรกิจ
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ลําดับเหตุการณ์สาํ คัญ ๆ ดังนี
รายได้ ประจํา
ปี 2559

เปลีย นแปลงทีมบริ หาร และประกาศแผนธุรกิจ 5 ปี

4.5%

ปี 2560

เข้ าซือกิจการ BFTZ เพือขยายธุรกิจ และ Recurring Income

12.8%

ปี 2561

ธุรกิจอพาร์ ทเม้ นท์ให้ เช่า Park Court Sukhumvit 77 และ Flora Ville Golf & Country Club

15.7%

ปี 2562

New MK Office มีการสร้ าง Recurring Income โตต่อเนือง

25.8 %

E2563

จัดตังกอง REIT และเปิ ดธุรกิจเพือ สุขภาพ RAKxa Wellness & Medical Retreat

35%

E2564

ต่อยอดธุรกิจ Recurring Income เพือการเติบโตอย่างยัง ยืน

50%

ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื#ออยู่อาศัย
ในปี 2563 เปิ ดตัว 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,700 ล้ านบาท ดังนี
1. โครงการชวนชืนทาวน์ รังสิต-คลอง 3
2. โครงการชวนชืนพาร์ ค ปิ นเกล้ า-กาญจนา
ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ า : บางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ)
1. โครงการตังอยู่ย่ า น บางนา–ตราด กม.23 ทํ า เลยุท ธศาสตร์ สํ าคั ญ ของภาคอุต สาหกรรมและโลจิ สติ ก ส์ ทังทางบก
ทางอากาศ และทางนํา
2. ขนาดพืนทีประมาณ 1,000 ไร่
3. เป็ นพืนทีประกอบการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้ ามีทงั “เขตอุตสาหกรรมทัว ไป” และ “เขตปลอดอากร”
4. เขตปลอดอากร [Free Zone] จะได้ รับสิทธิพิเศษด้ านภาษี เช่น การยกเว้ นภาษี นําเข้ าวัตถุดิบ ผลิต ประกอบ และส่งออก
ยกเว้ นภาษี สรรพสามิตรและภาษี มลู ค่าเพิม เป็ นต้ น
5. ปั จจุบนั มีอตั ราผู้เช่าไม่ตํากว่า 90%
6. โครงการจะพัฒนาแล้ วเสร็ จเต็มพืนทีในไตรมาสแรกของปี 2564
จัดตัง8 ทรัสต์ เพื#อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์พรอสเพคโลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล หรื อ PROSPECT (“กองทรัสต์ฯ”)
1. จัดตังแล้ วเสร็ จเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือเดือนสิงหาคม ปี 2563 มูลค่ากองทรัสต์ฯ จํานวน 3,500 ล้ านบาท
2. ขนาดพืนทีประมาณ 220,000 ตารางเมตร
3. ประเภทสินค้ า ได้ แก่ Warehouse 55.3% , Stand-alone Factory 20.9%, Mini Factory 16.9% และ Built-to-Suit 6.9%
4. ประเภทลูกค้ า ได้ แก่ ญีปนุ่ 35% , ไทย 16.4% และ จีน 13.7%
5. ประเภทธุรกิจ ได้ แก่ กระดาษ , พลาสติก , รี ไซเคิล และอาหารสัตว์

สิ งทีส ่งมาด้วย 1

หน้า 7

ธุรกิจสนามกอล์ ฟ : ฟลอร่ า วิลล์ กอล์ ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
1. สร้ าง “คลับเฮ้ าส์” ใหม่แล้ วเสร็ จ เมือเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
2. ปรับโฉม Branding ใหม่ ยกระดับการให้ บริ การ ระดับ 4 ดาว
3. รายได้ เฉลียต่อนักกอล์ฟ เพิมขึนประมาณ 80% ในระหว่างปี 2558 – 2562 (จาก 1,400 บาท เพิมเป็ นกว่า 2,300 บาทต่อ
นักกอล์ฟ)
4. ธุรกิจสนามกอล์ฟกลายมาเป็ นธุรกิจทีมีความสําคัญต่อ MK ทํารายได้ ถึงปี ละประมาณ 120 ล้ านบาท
5. ปั จจุบนั รายได้ รายเดือนกลับมาเป็ น 90% ของค่าเฉลีย ปี ทีแล้ ว
ธุรกิจอพาร์ ทเม้ นท์ ให้ เช่ า : พาร์ ค คอร์ ท สุขุมวิท 77
1. พัฒนาแล้ วเสร็ จช่วงปลายปี 2560 เพือเช่าจํานวน 42 ห้ อง ขนาดพืนทีใช้ สอยต่อห้ องประมาณ 300 ตารางเมตร
2. รายได้ จากการเช่าเพิมขึนจาก 25 ล้ านบาทในปี 2561 เป็ นประมาณ 43 ล้ านบาทในปี 2562 อัตราผู้เช่าเพิมเป็ น 69%
(Occupancy rate)
3. ในปั จจุบนั อัตราผู้เช่าเพิมขึนไปประมาณ 81% และค่าเช่าเฉลีย ต่อเดือนเพิมขึนจากปี ทีแล้ วเล็กน้ อย
ธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์ บูรณาการสุขภาพและการแพทย์ แบบองค์ รวม
1. โครงการรักษ (อ่านว่า รัก-ษะ) เกิดขึนจากความร่ วมมือของ 3 บริ ษัท คือ มัน คงเคหะการ ศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพไวทัลไลฟ์
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ และ ไมเนอร์
2. โครงการรักษ พัฒนาขึนภายใต้ แนวคิด “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” การดูแลสุขภาพทีผสมผสาน
ศาสตร์ ก ารแพทย์ ต ะวัน ออกแบบดั งเดิ ม เข้ า กั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการแพทย์ ส มัย ใหม่ จ ากโลกตะวัน ตกเพื อ มอบ
ประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จากภายในสูภ่ ายนอก
3. มีโปรแกรมดูแลสุขภาพให้ บริ การมากกว่า 10 โปรแกรม โดยมีผ้ เู ชียวชาญด้ านสุขภาพและการแพทย์ ให้ คําปรึ กษาเพือ
ช่วยออกแบบแผนการดูแลสุขภาพ
4. เปิ ดให้ บริ การเดือนธันวาคม ปี 2563
ความเห็ น ที# ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระ (“IFA”) จากบริ ษั ท ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) เกี# ยวกับ การได้ ม าซึ# ง
สินทรัพย์
นายพงศ์ภคั สุทธิพงศ์ ผู้แทนจากบริ ษัท ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) สรุปความเห็นของ IFA ต่อทีประชุม ดังนี
1. สรุ ปการเข้ าทํารายการ
-

การเข้ าทํารายการ
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” / “FNS”) มีความประสงค์ทีจะเข้ าซือหุ้นสามัญของ บริ ษัท มัน คงเคหะการ
ั
ค รใจ
จํ ากัด (มหาชน) (“MK”) ที ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอืนทังหมด โดยการทําคํ าเสนอซือหลักทรั พ ย์ ทงหมดโดยสมั
(Voluntary Tender Offer) โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน MK อยูส่ ดั ส่วนร้ อยละ 18.80 ของสิทธิออกเสียงทังหมด ณ วันที 25
กันยายน 2563
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-

วัตถุประสงค์ ในการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ สามารถขยายการลงทุนทางด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ ครอบคลุมมากยิงขึน และช่วยเสริ มให้ บริ ษัทฯ เข้ าสู่
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อย่างครบวงจรทังทางด้ าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขาย ธุรกิจให้ เช่าและบริ การ ธุรกิจ
สนามกอล์ฟ ธุรกิจบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงธุรกิจบริ การทางการแพทย์และส่งเสริ มสุขภาพ

-

มูลค่ าสิ#งตอบแทน
การเข้ าทํารายการได้ มาซึงหุ้นสามัญของ MK จํานวนรวม 892,578,048 หุ้น ทีราคาเสนอซือไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท
ในครังนี มีมลู ค่ารวมของสิง ตอบแทนไม่เกิน 2,766,991,949 บาท
รายละเอียด

 หุ้นสามัญของ MK จํานวนไม่เกิน
 หุ้นสามัญของ MK ทีอาจเกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนไม่เกิน
จํานวนรวม ไม่เกิน
ราคาเสนอซือ ไม่เกิน
มูลค่ารวม ไม่เกิน

จํานวน
886,078,048

หุ้น

6,500,000

หุ้น

892,578,048

หุ้น

3.10

บาท/หุ้น

2,766,991,949

บาท

2. ข้ อดี ข้ อด้ อย และความเสี#ยงที#อาจเกิดขึน8
- ข้ อดีของการเข้ าทํารายการ
(1) เป็ นการเพิมสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ทีมีความสามารถในการเติบโตในอนาคต
(2) เป็ นการได้ มาซึง สินทรัพย์ทีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
(3) เป็ นการกระจายความเสีย งของแหล่งทีมาของรายได้ และการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ
(4) เพิมโอกาสในการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
(5) เพิมโอกาสในการสร้ างรายได้ ประจําให้ กบั บริ ษัทฯ
- ข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการ
(1) บริ ษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพิมขึนจากการเข้ าทํารายการ
(2) เป็ นการลงทุนทีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั
- ความเสีย งทีอาจเกิดขึนจากการเข้ าทํารายการ
(1) ความเสีย งจากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์
(2) ความเสีย งทีจะได้ รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีตํากว่าต้ นทุนทางการเงินของการเข้ าทํารายการ
(3) ความเสีย งจากการไม่ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
(4) ความเสีย งจากผลตอบรับการทําคําเสนอซือ
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3. ความสมเหตุสมผลของราคา
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่าหุ้นของกิจการ ตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

มูลค่าหุ้น

ราคาเสนอ
ซือไม่เกิน

สูงกว่า (ตํา กว่า)
ราคาเสนอซือ

1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี

6.14

3.10

3.04

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

8.75

3.10

5.65

3) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด

2.75 – 3.02

3.10

(0.35) – (0.08)

4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด
ด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี

4.63 – 6.23

3.10

1.53 – 3.13

5) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด

7.24 – 9.28

3.10

4.14 – 6.18

โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นทีเหมาะสมของ MK คือ
(1) วิธีมลู ค่าตามบัญชีทีปรับปรุงแล้ ว (Adjusted Book Value Approach) และ
(2) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
4. สรุ ปความเห็นของที#ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่ารายการ มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ เนืองจาก
(1) เงือนไขการทํารายการทีสําคัญ คือ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยเงือนไขการทํารายการในครังนีเป็ น
เงือนไขทีมีความเป็ นธรรม เนืองจากเป็ นเงือนไขทีเป็ นปกติทีบริ ษัทฯ จะต้ องดําเนินการก่อนการเข้ าทํารายการทีมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัทฯ ตามประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปฯ และเงือนไขดังกล่าวไม่ได้ ทําให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัทฯ เสียประโยชน์
(2) ราคาเสนอซือหุ้นของ MK ตามคําเสนอซือในครังนีทีราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท เป็ นราคาทีเหมาะสม เนืองจากเป็ น
ราคาเสนอซือทีตํากว่ามูลค่ายุติธรรมทีประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชีทีปรับปรุงแล้ ว
(Adjusted Book Value Approach) และวิ ธี มู ล ค่ า ปั จจุ บั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow
Approach) ทีอยูใ่ นช่วงราคาหุ้นละ 7.24 – 9.28 บาท
จากนัน กรรมการผู้จดั การ ได้ สอบถามทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนําใด ๆ หรื อไม่
ซึง มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามสรุปใจความสําคัญดังนี
เลขานุการทีประชุมอ่านคําถามจาก
น.ส. ภคินี สุขอุดม ผู้รับมอบฉันทะ
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: ถ้ าหาก บริ ษัทฯ สามารถซือหุ้นสามัญของ MK ได้ มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 50.00 นอกจากการส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ เข้ าไปเป็ นกรรมการ
ใน MK 2 ท่าน ตังแต่ปี 2558 ถึงปั จจุบนั แล้ วนัน ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มี
แผนงานเพิมเติมอะไรอีกบ้ างในการสนับสนุนการบริ หารจัดการธุรกิ จ
ของ MK ให้ มีรายได้ และกําไรเพิมขึนต่อ ๆ ไป
หน้า 10

นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: - จะเน้ นสร้ างรายได้ ประจํ าให้ แก่ MK เพือให้ เจริ ญเติบโตยิงขึน โดย
MK มีกําไรขันต้ นเพิมขึนเป็ น 35 % อย่างไรก็ดี คาดหวังว่าโครงการ
รั ก ษจะเปิ ดครบ 1 ปี ในปี หน้ า จะทํ า ให้ กํ า ไรขันต้ นเพิ ม ขึ นเป็ น
สัดส่วน 50 : 50 (ค่าเช่า : ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)
- สําหรับแผนธุรกิจ แผนที 1 เริ มทําตังแต่ปี 2558 เป็ นแผนระยะเวลา 5
ปี สําหรับแผนที 2 ปี 2564 MK จะไม่ทําธุรกิจเพิมเติม แต่จะดําเนิน
ธุรกิจทีมีอยูแ่ ล้ วให้ มีศกั ยภาพและสร้ างรายได้ เพิมขึน

เลขานุการทีประชุมอ่านคําถามจาก
นายอภิรุม ปั ญญาพล ผู้ถือหุ้น

: คาดว่า จะซื อหุ้น ได้ กี เปอร์ เซ็ น ต์ และทาง บมจ.ศุภาลัย จะยอมขาย
หรื อไม่

นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: - คาดหวัง ว่ า จะซื อได้ เพิ ม จนกระทัง ทํ า ให้ ก ารถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ
ก้ าวข้ า ม 25 % ของจํ า นวนหุ้น ทังหมดของ MK อย่ างไรก็ ดี ถ้ า มี
คนขายทังหมดก็ยินดีทีจะซือ
- กรณี กลุม่ บมจ.ศุภาลัย ซึง เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน MK รายหนึง ได้
ทราบจากการอ่านหนังสือพิมพ์ บริ ษัทฯ ไม่ร้ ู จกั เป็ นการส่วนตัวและ
ไม่เคยหารื อกัน แต่จะเห็นได้ ว่ามีการเพิมสัดส่วนขึนเรื อย ๆ ตังแต่ปี
2559 จนถึงปั จจุบนั อย่างชัดเจน อนึง แผนธุรกิจที MK ดําเนินการ
อยู่ทาง กลุ่ม บมจ.ศุภาลัย ในฐานะผู้ถือหุ้นน่าจะพอใจในผลการ
ดําเนินงาน

เลขานุการทีประชุมอ่านคําถามจาก
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น

: ภายหลังซือหุ้นของ MK ครังนีแล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ องลงทุนเพิมใน MK อีก
เท่าไร และจะได้ กําไรจากการถือหุ้นเท่าไร

นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: - 5 ปี ที ผ่านมา MK ไม่มี การเรี ยกเงิ นลงทุนเพิ มเลย แต่ ที มบริ หารได้
ทยอยขายทรั พย์ สินที มี อยู่ มากกว่า 3,000 ล้ านบาท เพื อนํ าเงิ นไป
ลงทุนหรื อทําธุรกิจใหม่ ๆ โดยค่อย ๆ ขายเพือให้ ได้ ราคาทีดี
- บริ ษั ท ฯ ได้ หุ้ น MK มาในครั งแรกโดยการแลกหุ้ น มี ต้ น ทุ น หุ้ นละ
ประมาณ 6 บาท ปั จจุบนั ต้ นทุนตําเฉลีย กว่า 5 บาท

เลขานุการทีประชุมอ่านคําถามจาก
นายสมเจตน์ เตชะอินทราวงศ์ ผู้ถือหุ้น

: ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ อยู่ทีกี เปอร์ เซ็นต์ และคาดหวังว่ากีปี MK
จะสร้ างผลตอบแทนมากกว่าต้ นทุนของบริ ษัทฯ

นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: - ต้ นทุนทางการเงินมีทงตั
ั วเงินระยะสัน อัตราดอกเบียประมาณ 3 %
และตัว เงินระยะยาว อัตราดอกเบียประมาณ 5 % กว่า
- สํ าหรั บ ผลตอบแทนนัน หากทุ ก อย่ างเป็ นไปตามแผนธุ รกิ จที ทํ า
ประมาณการไว้ ที มผู้บริ หารคาดว่าผลตอบแทนน่ าจะดี โดยหาก
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พิ จารณ าจากธุ ร กิ จสุ ข ภาพซึ ง พร้ อมที จ ะดํ าเนิ น การ โดยมี
องค์ประกอบครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมทีจะให้ บริ การ ขึนอยู่ทีทีมบริ หารจะ
สามารถบริ หารงานเพือทํากําไรต่อผู้ถือหุ้น MK ได้ หรื อไม่
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น

: - สืบเนืองจากผู้ถือหุ้นก่อนหน้ า เกียวกับอัตราดอกเบียทังระยะสันและ
ระยะยาว หากมี การต่ อตัว (Refinance) ซึ งปั จจุ บันอัตราดอกเบี ย
ค่อนข้ างสูง บริ ษัทฯ จะต้ องจ่ายอัตราดอกเบียประมาณเท่าไร
- จากเอกสารของ IFA หน้ า 19 ระบุแหล่งเงินทุนทีใช้ ในการซือหุ้น MK
ครังนี เป็ นเงินกู้ทงหมด
ั
แต่เนืองจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีภาระเงินกู้รวม
ประมาณ 1,300 ล้ านบาท จากเดิมสัดส่วนหนีสินต่อทุนอยูท่ ี 0.48 เท่า
หากมีการกู้เงินเพือซือหุ้น MK ทังหมด จะเพิมเป็ น 1.49 เท่า พิจารณา
ว่าค่อนข้ างสูง ขอให้ ช่วยชีแจง
- มีความมัน ใจแค่ไหนทีจะซือหุ้น MK ได้ ทงหมด
ั
เนืองจากเอกสาร IFA
ราคาทีจะเสนอซือไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท แต่ราคาตามบัญชีประมาณ
6.5 บาท ซึงซือถูกว่าประมาณ 4 บาทกว่า และหากซือไม่ได้ ตามที
บริ ษัทฯ คาดหวังไว้ จะดําเนินการอย่างไร และหากซือได้ ทงหมดจะทํ
ั
า
ให้ ห้ นุ MK ไม่มี Free float ซึงอาจผิดเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะ
ทําให้ MK ถูกเพิ กถอนจากตลาดหลักทรั พย์ ฯ ผู้ถือห้ นรายย่อยของ
MK จะได้ รับความเดือดร้ อน จะดําเนินการอย่างไร
- รายงาน IFA หน้ า 18 เห็นได้ ว่ารายได้ การขาย MK ค่อนข้ างขึน ๆ ลง ๆ
เช่ น ปี 2560 รายได้ ประมาณ 2,700 ล้ านบาท ปี 2561 รายได้
ประมาณ 4,100 ล้ านบาท ปี 2562 รายได้ ประมาณ 3,900 ล้ านบาท
สําหรับปี 2563 ช่วง 6 เดือนแรก รายได้ ลดลงเหลือประมาณ 1,200
ล้ านบาท และจากเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด - 19 มีผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
มาก โดยบริ ษัทส่วนใหญ่ จะแย่ลง มากกว่า 10% ดังนัน จึงประมาณ
ว่า MK ในช่วง 6 เดื อนหลัง รายได้ ไม่น่าจะถึ ง 1,000 ล้ านบาท รวม
รายได้ ทงหมดของปี
ั
2563 ประมาณ 2,000 – 2,200 ล้ านบาท จึงไม่
น่าจะเป็ นไปตามทีบริ ษัทฯ ประมาณการไว้

นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: - เดื อ นสิ งหาคม ปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารขายทรั พ ย์ สิ น ในโครงการ
บางกอกฟรี เทรดโซนเข้ ากองทรัสต์ฯ ทําให้ มีเงินสดประมาณ 1,000
ล้ านบาท จึงคาดว่าจะไม่ต้องกู้เงินเพือซือหุ้น MK ในครังนี
- คาดว่าจะมีคนขายหุ้น MK ให้ แก่บริ ษัทฯ ในสัดส่วนทีทําให้ บริ ษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 25 % ของจํานวนหุ้นทังหมด ซึงหากบริ ษัทฯ ถือได้ เกิน
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กว่า 25% แล้ ว บริ ษั ทฯ สามารถซือหุ้น MK ได้ ตงแต่
ั 25 % – ไม่เกิ น
50 % ในราคาใดก็ได้ แต่ในการทํา Tender Offer ครังนี ต้ องใช้ ราคา
ตลาดฯสูงสุดมาให้ เป็ นราคาเสนอซื อ ดังนัน ประเมินว่าไม่น่าจะใช้
เงิ นกู้ เพราะปั จจุบันถื อหุ้น 18.8% ต้ องการอีกประมาณ 7% ใช้ เงิ น
ประมาณ 300 ล้ านบาท สําหรับปั ญหาเรื อง Free float คงจะไม่เกิดขึน
- จากการดํ าเนิ นงานของ MK ที เน้ นขายอสังหาริ มทรั พย์ ในแนวราบ
เกื อบ 100 % ไม่มีคอนโดมิ เนี ยมตามแนวรถไฟฟ้า พิจารณาว่าการ
ดําเนินธุรกิจน่าจะเป็ นไปตามแผน นอกจากนี เดือนสิงหาคม ปี 2563
บริ ษั ทย่อยของ MK ได้ ทํ าการขายทรั พย์ สินในโครงการบางกอกฟรี
เทรดโซนเข้ ากองทรั สต์ ฯ เหมื อนกับบริ ษั ทฯ ซึงขายรวมกันทังหมด
ประมาณ 220,000 ตารางเมตร (บริ ษั ท ฯ ขายประมาณ 89,000
ตารางเมตร และ MK ขายประมาณ 130,000 ตารางเมตร) ซึงจะทําให้
ผลตอบแทนสําหรับไตรมาส 3/2563 ของ MK น่าจะดีด้วย
เลขานุการทีประชุมอ่านคําถามจาก
นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น

: - MK มีการจ่ายปั นผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.11 บาท ดังนัน ราคาเสนอ
ซือสุดท้ ายที บริ ษัทฯ จะกําหนดเป็ นเท่าไร
- งบประมาณทีจะซือหุ้น MK ทังหมดประมาณ 2,700 ล้ านบาท ได้ รับ
วงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินแล้ วหรื อยัง

นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: - การจ่ายปั นผลดังกล่าว ถือเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ทีแล้ ว เนืองจากมี
การดีเลย์ จากกรณี โรคระบาดโควิท – 19 และ MK ได้ กําหนดว่าถ้ ามี
การขายทรัพย์สนิ ได้ จะจ่ายปั นผล
- ราคาเสนอซือหุ้น MK ทีขอมติทีประชุมครังนีไว้ ไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท
สําหรับราคาสุดท้ ายต้ องพิจารณาอีกครัง
- บริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั ง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ทิ ส โก้ จํ า กั ด เป็ นที ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึง ได้ เซ็นต์สญ
ั ญาเงินกู้ดงั กล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว

นายศักดิZชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น

: ขอสอบถาม IFA ว่ าทํ าไมรั บ ซื อหุ้ น MK ที ราคาไม่ เกิ น 3.10 บาท แต่
ประเมินราคาหุ้น MK ไว้ สงู ประมาณ 7.24 -9.28 บาท เหมาะสมอย่างไร
ควรจะซือทีราคาสูงกว่านีหรื อไม่

นายพงศ์ภคั สุทธิพงศ์
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

: - ราคาประเมิน คือ ราคายุติธรรมที IFA ประเมิน ส่วนราคาตลาด คือ
ราคาทีผ้ ูจะซือจะขายพอใจทีจะซือขาย คนละราคา จะเห็นได้ ว่า
ราคาที IFA ไม่ต้องทําอะไรเลย คือราคาตามบัญชี ซึงเท่ากับ 6.24
บาท แปลได้ ว่า ราคาตามบัญชีของ MK สูงกว่าราคาทีซือขายกว่า
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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- อย่ างไรก็ ดี ราคาหุ้ นกลุ่ม อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
ส่วนใหญ่ ซื อขายตํ ากว่าราคาตามบัญชี เนื องจากราคาซื อขายใน
ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ มี เรื องของความรู้ สึก ความต้ องการ และความ
เสีย งของแต่ละคนไม่เท่ากัน
- ราคาที IFA ทําเป็ นราคาประเมินเป็ นราคาตามบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง
รายการ (Adjusted Book Value Approach) เช่ น ราคาที ดิ น ราคา
ทรัพย์สนิ ทีขายเข้ ากองทรัสต์ฯ เป็ นต้ น
- สําหรับวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) เป็ นการประเมิ นที conservative ที สุด เนื องจาก
พิ จารณาจาก project ต่าง ๆ ที ดํ าเนิ นการอยู่ ซึงราคานี เป็ นราคา
ประเมิน มิใช่ราคาตลาด
นายศักดิZชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น

: การลงบัญ ชี จ ะเป็ นอย่ า งไร กรณี ซื อหุ้ น MK ทํ า ให้ ถื อ เกิ น 25% กั บ
ถือไม่เกิน 25 %

นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: หากวันสุดท้ ายของการรับเสนอซือทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้น MK เกิน 25%
แต่ไม่ถึง 50 % จะลงบัญชีอีกแบบหนึง แต่ถ้าหากถือเกิน 50 % จะต้ อง
ทํางบการเงินรวม

นายวราห์ สุจริ ตกุล
กรรมการ

: - ชีแจงเพิมเติมว่า การซือหุ้นราคาถูกจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษั ทฯ และได้ ประเมิ น สถานการแล้ วว่าควรดํ าเนิ นการในช่ วงที
เหตุการไม่ค่อยดี ราคาหุ้นไม่แพง เพราะไม่ต้องการใช้ เงินเยอะ ด้ วย
ประสงค์แค่จะได้ ถือหุ้นข้ าม 25% เท่านัน เพือเป็ น strategic defense
เนืองจากมีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ อืนซือเพิมขึนเรื อย ๆ อย่างชัดเจน
- นอกจากนี ได้ ป ระเมิ นว่ าทํ าไมผู้ถื อหุ้ น MK จึ งไม่ ขายราคาที IFA
ประเมิ นซึงเป็ นราคาที สูงกว่าราคาตลาดหลักทรั พย์ ฯ จะเห็ นว่าไม่
สามารถขายได้ หรื อหากขายได้ ราคาก็จะลดลงอย่างมาก ดังนัน การ
ดําเนินการครังนี จึงเป็ นทางเลือกสําหรับผู้ถือหุ้น MK ทีต้องการขาย
(exit) ช่องทางหนึง

นายศักดิZชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น

: การบันทึกบัญชีทําอย่างไร เนืองจากซือหุ้นมา 18.8% ราคาหุ้นละ 6 บาท
บันทึกด้ อยค่ามาตลอด เพราะปั จจุบนั ราคาหุ้นละ 3 บาท

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

: การบันทึกบัญชีโดยวิธีรับรู้ ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจาก MK ไม่มีการบันทึก
การด้ อยค่า
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นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น

: ขอเสนอให้ ใช้ สิทธิ ประธาน ขอให้ ลงมติ เนื องจากเปิ ดให้ ซักถามมาเป็ น
ระยะเวลานาน และคณะกรรมการได้ ตอบคําถามชัดเจนแล้ ว

เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการทีประชุม ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท มัน คงเคหะการ จํากัด (มหาชน) รวมทังพิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์ หรื อบุคคลที นาย
วรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมาย ตามรายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น ซึง มติวาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง 3 ใน W
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย ทังนี ไม่
ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียในวาระนี
มติ ทีประชุม อนุมตั ิ การเข้ าซือหุ้นสามัญของ บริ ษัท มัน คงเคหะการ จํากัด (มหาชน) รวมทังพิจารณาอนุมตั ิ
การมอบอํานาจให้ นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์ หรื อบุคคลที นายวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมาย ตามรายละเอียดทีเสนอ
ข้ างต้ น ดังนี
มติท# ลี ง
T.
U.
V.
W.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที#ลงมติ
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที#มา
(U หุ้น = U เสียง)
ประชุมและใช้ สิทธิออกเสียง
217,480,332
99.9995
1,138
0.0005
0
0.0000
0
0.0000

หมายเหตุ : วาระนี มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึนอีก จํานวน 30,901 หุ้น
วาระที# 3

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

กรรมการผู้จัดการชีแจงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 30 ของ
กําไรสุทธิ หลังหักภาษี หรื อตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใด และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังคราว เมือเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรพอสมควรทีจะทําเช่นนันได้ และเมือได้
จ่ายปั นผลแล้ วกําหนดให้ บริ ษัทรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 6/2563 เมือวันที 15 กันยายน 2563 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากผลการดําเนินงาน ตังแต่วนั ที 1 มกราคม - 30 มิถนุ ายน 2563 และกําไรสะสม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิน 51.88 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลภายในวันที 14 ตุลาคม 2563

สิ งทีส ่งมาด้วย 1

หน้า 15

จากนัน กรรมการผู้จดั การ ได้ สอบถามทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนําใด ๆ หรื อไม่
นายศักดิZชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น

: กําไรส่วนหนึง ทีจ่ายจากกําไรสะสม จ่ายในอัตราภาษี ทีไปขอคืนได้ เท่าไร

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

: จ่ายจากกําไรสุทธิทีไม่ได้ เสียภาษี เนืองจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
เป็ นรายได้ ทีไม่เสียภาษี

เลขานุการทีประชุมอ่านคําถามจาก
นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น

: การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เป็ นการจ่ายชดเชยเมือช่วงต้ นปี ทียกเลิก
ไป ใช่หรื อไม่

คุณวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: สถานการณ์ ที ผ่านมาทํ าให้ บ ริ ษั ท ฯ ชะลอการจ่ายปั น ผล ซึงการจ่า ย
ดังกล่าวถื อ ว่า เป็ น ผลการดํ า เนิ น งานปี ที แ ล้ ว สํา หรั บ การจ่ า ยปั น ผล
สําหรับปี 2563 จะพิจาณาอีกครัง อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังคงต้ องการใช้
เงินทํา Tender Offer ก่อน

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการทีประชุมชีแจงว่า วาระนีเป็ นวาระเพือทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง
โหวต และขอสรุปว่าทีประชุมนีรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามทีเสนอ
วาระที# 4

พิจารณาเรื#องอื#นๆ (ถ้ ามี)

กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื องอืน ๆ ทีจะเสนอต่อทีประชุมพิจารณาหรื อไม่ ซึง ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
เสนอวาระเพือพิจารณาเรื องอืน ๆ
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิมเติมในวาระทีผา่ นมา ดังนี
ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

: - การเข้ าซือหน่วยลงทุนกองทรัสต์ฯ จากเดิมทีระบุไว้ ประมาณ U
กว่าล้ านบาท แต่จากทีเห็นในรายงานมีการลงทุนถึงกว่า X ล้ าน
บาท เพราะเหตุใด
- Neo จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือใด

คุณวรสิทธิZ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จดั การ

: - การเข้ าลงทุ น ในกองทรั ส ต์ ฯ มากขึ น ถื อ เป็ นการบริ ห ารเงิ น
นอกจากนี บริ ษั ท ฯ และ MK มี ข้ อตกลงที จ ะต้ องเข้ าถื อ หน่ ว ย
กองทรัสต์ฯ ไม่น้อยกว่า 20%
- Neo มีการแปลงสภาพหนีเป็ นหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัทฯถือประมาณ 13%
และคาดว่าจะเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯต้ นปี หน้ า
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ประธานทีประชุมได้ สอบถามทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกียวกับการ
ดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทเพิมเติมอีกหรื อไม่ เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงได้ กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทีได้ สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครังนีและสนใจซักถามเรื องต่าง ๆ และได้ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงลายมือชือ…………………………………………………ประธานทีประชุม
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

ลงลายมือชือ…………………………………………………ผู้บนั ทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)
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สิ#งที#ส่งมาด้ วย 2
รายงานประจําปี และงบการเงินประจําปี 2563

สิ#งที#ส่งมาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ท# ไี ด้ รับการเสนอชื#อเป็ นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ข้ อมูลของผู้ท# ไี ด้ รับการเสนอชื#อเป็ นกรรมการ
ชื#อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทของกรรมการที#เสนอแต่ งตัง8
ตําแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

วันที#ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนปี ที#ดาํ รงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

นายอัครรั ตน์ ณ ระนอง
67 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
13 มกราคม 2554
10 ปี

 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
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท
จํานวน 2 แห่ง
จดทะเบียนอื#น
2560 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท แม็ทชิง แม๊ กซ์ไมซ์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื#นที#ไม่ ใช่ จํานวน 4 แห่ง
บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั - กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท วินด์ เอนเนอร์ ยี โฮลดิง จํากัด
2560 – ปั จจุบนั
- กรรมการ กรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน และกรรมการการ
ลงทุน บริ ษัท กรุ งไทย-แอคซ่า ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กลุ่มบริ ษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากัด
2554 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด
สิ งทีส ่งมาด้วย 3

หน้า 1

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริ ษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
5 ปี ย้ อนหลัง
2544 – 2560
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
2556 – 2559
- กรรมการ บริ ษัท เอฟโวลูชนั แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2563)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที#อาจทํา - ไม่มี ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
9 ครัง จากทังหมด 9 ครัง
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครัง จากทังหมด 5 ครัง
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
3 ครัง จากทังหมด 3 ครัง
กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํ ากับ ดูแ ลกิ จการ แล้ วเห็นว่า นายอัค รรั ต น์ ณ ระนอง เป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสมเป็ นอย่ างยิง มี ป ระสบการณ์ กว้ างขวาง และเป็ นผู้มีคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามทีได้ กําหนดไว้ ตามกฎหมายทีเกี ยวข้ อง ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
แล้ วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้ เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง อย่างไรก็ดี เหตุผลและความจําเป็ นในการแต่งตังกรรมการ

อิสระทีดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนืองกัน เนืองจาก นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็ นบุคคลทีมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการตามทีกฎหมายกําหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจเหมาะสมกับบริ ษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งได้ ให้ ข้อเสนอแนะ
และความเห็นทีเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทมาโดยตลอด

สิ งทีส ่งมาด้วย 3

หน้า 2

ข้ อมูลของผู้ท# ไี ด้ รับการเสนอชื#อเป็ นกรรมการ
ชื#อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทของกรรมการที#เสนอแต่ งตัง8
ตําแหน่ งปั จจุบันในบริษัท
วันที#ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนปี ที#ดาํ รงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
55 ปี
ไทย
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
15 กันยายน 2563
4 เดือน
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ ด้ านการเงิน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี บริ การธุรกิจด้ านการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูรการกํากับดูแลกิจการสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน (2559)

การดํารงตําแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื#น
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื#นที#
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา
5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2563)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที#อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

สิ งทีส ่งมาด้วย 3

- ไม่มี จํานวน 2 แห่ง
2562 – ปั จจุบนั

- นายกสมาคมผู้ใช้ ดจิ ิทลั ไทย

2554 - ปัจจุบนั

- กรรมการผู้อํานวยการ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง จากทังหมด 3 ครัง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ แล้ วเห็นว่า นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสมเป็ นอย่างยิง มีประสบการณ์กว้ างขวาง ตลอดจนเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามทีได้ กําหนดไว้ ตามกฎหมายทีเกียวข้ อง

หน้า 3

ข้ อมูลของผู้ท# ไี ด้ รับการเสนอชื#อเป็ นกรรมการ
ชื#อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ประเภทของกรรมการที#เสนอแต่ งตัง8
ตําแหน่ งปั จจุบันในบริษัท
วันที#ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

นายวรภัค ธันยาวงษ์
56 ปี
ไทย
กรรมการ
กรรมการ
26 เมษายน 2561

จํานวนปี ที#ดาํ รงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท

2 ปี 9 เดือน

คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ ด้ านการเงิน
University of Missouri, Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี วทิ ยาการจัดการด้ านระบบคอมพิวเตอร์
Oklahoma State University Stillwater ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (2554)
- Role of the Nomination and Governance Committee (2555)
 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (2558)

การดํารงตําแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื#น
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื#นที#
ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี จํานวน 2 แห่ง
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 2555 - 2559
5 ปี ย้ อนหลัง

- Member of Development Committee, FIFA
- ทีปรึกษาอาวุโส
บริ ษัท แมคคินซีแอนด์คอมพานี, อิงค์ ไทยแลนด์ จํากัด
- กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2563)

- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที#อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริษัท

- ไม่มี -

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
6 ครัง จากทังหมด 9 ครัง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ แล้ วเห็ น ว่ า นายวรภัค ธั น ยาวงษ์ เป็ นผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสมเป็ น อย่ างยิ ง มี ป ระสบการณ์ กว้ างขวาง ตลอดจนมี คุณ สมบัติการเป็ น กรรมการ
ครบถ้ วนตามทีได้ กําหนดไว้ ตามกฎหมายทีเกียวข้ อง

สิ งทีส ่งมาด้วย 3

หน้า 4

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
(ที#มคี วามเข้ มกว่ าข้ อกําหนดขัน8 ตํ#าของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ)
1) หุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะ
ทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานัก งานสอบบัญ ชี ซึงมีผ้ สู อบ
บัญ ชี ของบริ ษั ท บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ทร่ วม หรื อ นิติ บุค คลทีอาจมี ความขัดแย้ งสังกัด อยู่ เว้ น แต่จะได้ พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการ
เงิน ซึง ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ทังนี ในกรณีทีผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ น
ผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมี
นัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อ
ถือหุ้นเกิ นร้ อยละหนึงของจํ านวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

สิ งทีส ่งมาด้วย 3

หน้า 5

สิ#งที#ส่งมาด้ วย 4 : ข้ อบังคับ
บริษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน)
(เฉพาะส่ วนที#เกี#ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น)
หมวดที# 5. การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือและลงลายมือชือของผู้มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด
ทังนี หนังสือมอบฉันทะจะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกําหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย
ได้ ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึงชั วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสื อ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี หุ้นทีบริ ษัทถืออยูน่ นั ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึเ ป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ห้ นุ หนึง มีเสียงหนึง เสียง
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึง เสียงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนีให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํ า แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญา เกี ย วกับ การให้ เช่ ากิ จการของบริ ษั ท ทังหมด หรื อบางส่ว น
ทีสําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อ การรวมกิจการกับบุคคล
อืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิมทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
(ช) เรื องอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
ทังนี หุ้นทีบริ ษัทถืออยูน่ นั บริ ษัทไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง กรุณานําเอกสารดังต่อไปนีมาแสดงเพือสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุม
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ
หรื อใบขับขี
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว ให้ แสดงใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง
(3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แสดงสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึง รับรองความ
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน ใบขับขี ใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าวทีเข้ าร่วมประชุม
(4) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ แสดงสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรอง ทีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแสดง
ใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวทีเข้ าร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะแต่งตังบุคคลอืนให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
ข้ อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะตาม สิง ทีสง่ มาด้ วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะทีลงนามและปิ ดอากร
แสตมป์ โดยถูกต้ องเรี ยบร้ อยดังกล่าวต่อประธานในทีประชุม และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้ องนําเอกสารดังต่อไปนีมาแสดง
(1) กรณี ผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ แสดงสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตร
ประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มอบฉันทะ
(2) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ให้ แสดงสําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบฉันทะ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แสดงสําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลผู้มอบ
ฉันทะ ซึงรับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือชือของนิติบคุ คลนันๆ และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนา
ใบขับขี หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อํานาจลงลายมือชือของนิติบคุ คลนันๆ
(4) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ แสดงสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรอง ทีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบ
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดิน ทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชือของนิติบคุ คลนันๆ
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ทังนี ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี หรื อใบต่างด้ าว
หรื อหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้ วย
เพือเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น ในกรณี ทีผ้ ถู ื อหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ และมีความ
ประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชือ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
กํากับดูแลกิจการ ซึงไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระทีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครังนี ยกเว้ น วาระที 6 เรื อง พิจารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และ วาระที 7 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
หรื อ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กํ าหนดค่าตอบแทน และกํ ากับดูแล
กิจการ ซึงไม่มีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นในครังนี ยกเว้ น วาระที 7 เรื อง พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี 2564 ของบริ ษั ท เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณี ทีกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใด
ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน ทังนี โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้ อมเอกสารประกอบไปที นางสาววิภา นิลโสภณ บริ ษัท ฟิ นันซ่า จํากัด (มหาชน) เลขที 48/48 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ชัน 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 และให้ ถึงบริ ษัทก่อนวันที 22 เมษายน 2564
เพือจะได้ ดําเนินการตรวจสอบเอกสารให้ เรี ยบร้ อยก่อนวันประชุม และเพือความรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรื อคําถามเกียวกับการมอบฉันทะขอให้ ทา่ นสอบถามได้ ที นางสาววิภา นิลโสภณ
โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทําการ
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หน้า 2

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็ นแบบที�ง่ายไม่ ซับซ้ อน)

ติดอากร
แสตมป์
�� บาท

เขียนที�
วันที�

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที�
อําเภอ/เขต

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

อายุ

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(3) กรรมการอิสระตามรายชื�อดังนี �
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
สุขมุ วิท
ตําบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
นายชาญมนู สุมาวงศ์
นครไชยศรี
ตําบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์

อายุ

อายุ
67
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
64
ถนนนครไชยศรี
10300

เสียง ดังนี �
เสียง
เสียง

ปี
อยูบ่ ้ านเลขที�
อําเภอ/เขต
หรือ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที�
อําเภอ/เขต
หรือ

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(2)

ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิ นนั ซ่า จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
� �นรวม
หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น

เดือน

ปี

ปี

อยูบ่ ้ านเลขที� 256 ซอยสุขมุ วิท 55
อําเภอ/เขต
วัฒนา
หรือ
อยูบ่ ้ านเลขที� 634/2
อําเภอ/เขต
ดุสิต

(ทังนี
� � นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง� นี � ยกเว้ น วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
�
�ออกตามวาระ และ วาระที� 7
เรื� อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง� นี � ยกเว้ น วาระที� 7 เรื� อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2564 ทังนี
� � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื�อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี
2564 ในวัน ที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ ง เทพ ลุม พิ นี พาร์ ค ห้ อ งคราวน์ 1 - 3 ชัน� 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้ วย
กิจการใดที�ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน� ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

หมายเหตุ:
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ลงชื�อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื�อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื�อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
หน้า 1 ของจํ านวน 1 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํ หนดรายการต่ างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป์
�� บาท

เขียนที�
วันที�

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที�
อําเภอ/เขต

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิ นนั ซ่า จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
� �นรวม
หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ�
หุ้น
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)

(2)

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที�
อําเภอ/เขต
หรือ

อายุ

ปี
อยูบ่ ้ านเลขที�
อําเภอ/เขต
หรือ

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(3) กรรมการอิสระตามรายชื�อดังนี �
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
สุขมุ วิท
ตําบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
นายชาญมนู สุมาวงศ์
นครไชยศรี
ตําบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์

เสียง ดังนี �
เสียง
เสียง

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

ถนน
จังหวัด

เดือน

อายุ
67
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
64
ถนนนครไชยศรี
10300

ปี

ปี

อยูบ่ ้ านเลขที� 256 ซอยสุขมุ วิท 55
อําเภอ/เขต
วัฒนา
หรือ
อยูบ่ ้ านเลขที�
634/2
อําเภอ/เขต
ดุสิต

(ทังนี
� � นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ไม่
มีส่วนได้ เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง� นี � ยกเว้ น วาระที� 6 เรื� อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
�
�ออกตามวาระ และ วาระที� 7
เรื� อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง� นี � ยกเว้ น วาระที� 7 เรื� อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2564 ทังนี
� � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื�อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2564 ในวัน ที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุม พิ นี พาร์ ค ห้ อ งคราวน์ 1 - 3 ชัน� 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง� นี � ดังนี �
วาระที�

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

1

เรื�อง
(ก)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง� ที� 1/2563 เมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2563
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้า 1 ของจํ านวน � หน้า

วาระที�

2

เรื�อง

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563

วาระที�

3

เรื�อง

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่ อย สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที�

4

เรื�อง

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

วาระที�

5

เรื�อง

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563

(ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย

วาระที�

6

เรื�อง
(ก)
(ข)

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
การแต่งตังกรรมการทั
�
งชุ
� ด
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
�
นรายบุคคล
ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย
ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย
ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

นายวรภัค ธันยาวงษ์
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที�

7

เรื�อง
(ก)
(ข)

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที�

8

เรื�อง
(ก)
(ข)

พิจารณาแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2564
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

หน้า 2 ของจํ านวน � หน้า

วาระที�

9

เรื�อง

พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ ามี)

(ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
� ถกู ต้ อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
กิจการใดที�ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที�ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้ าได้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื�อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื�อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื�อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
�
อกตังกรรมการทั
�
งชุ
� ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
�
นรายบุคคล
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

หน้า 3 ของจํ านวน � หน้า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2564
ในวันที�
29 เมษายน 2564
เวลา
14.30 น.
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน� 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และ
สถานที�อื�นด้ วย
วาระที�

วาระที�

วาระที�

วาระที�

วาระที�

วาระที�

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

เรื�อง
(ก)
(ข)

เรื�อง
(ก)
(ข)

เรื�อง
(ก)
(ข)

เรื�อง
(ก)
(ข)

เรื�อง
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เรื�อง

พิจารณาเลือกตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

หน้า 1 ของจํ านวน � หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที�ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง� ให้
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ติดอากร
แสตมป์
�� บาท

เขียนที�
วันที�
(1) ข้ าพเจ้ า
สํานักงานตังอยู
� เ่ ลขที�
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง� เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิ นนั ซ่า จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
� �นรวม
หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ�
หุ้น
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
อายุ

ปี
อยูบ่ ้ านเลขที�
อําเภอ/เขต
หรือ

อายุ

ปี
อยูบ่ ้ านเลขที�
อําเภอ/เขต
หรือ

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(3) กรรมการอิสระตามรายชื�อดังนี �
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
สุขมุ วิท
ตําบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
นายชาญมนู สุมาวงศ์
นครไชยศรี
ตําบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(2)

เดือน

อายุ
67
คลองตันเหนือ
10110
อายุ
64
ถนนนครไชยศรี
10300

ปี

ปี

เสียง ดังนี �
เสียง
เสียง

อยูบ่ ้ านเลขที� 256 ซอยสุขมุ วิท 55
อําเภอ/เขต
วัฒนา
หรือ
อยูบ่ ้ านเลขที�
634/2
อําเภอ/เขต
ดุสิต

(ทังนี
� � นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ไม่มีสว่ น
ได้ เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง� นี � ยกเว้ น วาระที� 6 เรื� อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
�
�ออกตามวาระ และ วาระที� 7 เรื� อง
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
กํากับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง� นี � ยกเว้ น วาระที� 7 เรื� อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ทังนี
� � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทน)
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื�อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ใน
วันที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน� 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง� นี � ดังนี �
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
�
�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

เสียง
เสียง
หน้า 1 ของจํ านวน 4 หน้า

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง� นี � ดังนี �
วาระที� 1
เรื�อง
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง� ที� 1/2563 เมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2563
(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
(ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที�

2

เรื�อง

วาระที�

3

เรื�อง

(ก)
(ข)

พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่ อย สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

วาระที�

4

เรื�อง

วาระที�

5

เรื�อง

(ก)
(ข)

วาระที�

6
(ก)
(ข)

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื�อง
พิจารณาเลือกตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
การแต่งตังกรรมการทั
�
งชุ
� ด
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
�
นรายบุคคล
ชื�อกรรมการ

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

เสียง
เสียง
เสียง

หน้า 2 ของจํ านวน 4 หน้า

ชื�อกรรมการ

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ชื�อกรรมการ

นายวรภัค ธันยาวงษ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที�

7
(ก)
(ข)

วาระที�

8
(ก)
(ข)

วาระที�

9
(ก)
(ข)

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

เรื�อง

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื�อง

พิจารณาแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2564
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื�อง
พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ ามี)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
� ถกู ต้ อง และไม่
ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณี ที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉั นทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

หน้า 3 ของจํ านวน 4 หน้า

กิจการใดที�ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที�ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื�อ
(

ลงชื�อ
(

ลงชื�อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้ เฉพาะกรณี ที�ผ้ ูถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง� ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน�
2. หลักฐานที�ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
�
อกตังกรรมการทั
�
งชุ
� ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
�
นรายบุคคล
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิ จารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

หน้า 4 ของจํ านวน 4 หน้า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน)
2564
ในวันที�
29 เมษายน 2564
เวลา
14.30 น.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1 - 3 ชัน� 21 เลขที� 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และ
สถานที�อื�นด้ วย
วาระที�
(ก)
(ข)

วาระที�
(ก)
(ข)

วาระที�
(ก)
(ข)

วาระที�
(ก)
(ข)

วาระที�
(ก)
(ข)

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

เรื�อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื�อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื�อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื�อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื�อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

หน้า 1 ของจํ านวน 2 หน้า

วาระที�
(ก)
(ข)

สิ� งทีส� ่งมาด้วย 5

เรื�อง
พิจารณาเลือกตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

ชื�อกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

หน้า 2 ของจํ านวน 2 หน้า

สิ#งที#ส่งมาด้ วย 6
ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟิ นันซ่ า จํากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น)
ประวัติกรรมการอิสระ
ชื#อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

วันที#ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนปี ที#ดาํ รงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
ที#อยู่
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

การดํารงตําแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื#น

การดํารงตําแหน่ งในกิจการ
อื#นที#ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

สิ งทีส ่งมาด้วย 6

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
67 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
13 มกราคม 2554
10 ปี
เลขที 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
จํานวน 2 แห่ง
2560 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท แม็ทชิง แม๊ กซ์ไมซ์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
จํานวน 4 แห่ง
พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั - กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท วินด์ เอนเนอร์ ยี โฮลดิง จํากัด
2560 – ปั จจุบนั
- กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
บริ ษัทกรุ งไทย-แอคซ่า ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กลุ่มบริ ษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากัด
2554 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด

หน้า 1 ของจํ านวน  หน้า

ประสบการณ์ การทํางานใน
ระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2563)

2559 – เม.ย. 2561
2544 – 2560

2556 – 2559
- ไม่มี -

- ประธานกรรมการ บริ ษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท เอฟโวลูชนั แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที# - ไม่มี อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ กับบริษัท
การมีส่วนได้ เสียในวาระที#
วาระที 6 เรื อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
เสนอในการประชุมในครัง8 นี 8 วาระที 7 เรื อง พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
การมีส่วนได้ เสียพิเศษที#
- ไม่มี แตกต่ างจากกรรมการคน
อื#นๆ ในทุกวาระที#เสนอใน
การประชุม AGM ครัง8 นี 8
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563 - เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ

สิ งทีส ่งมาด้วย 6

9 ครัง จากทังหมด 9 ครัง
5 ครัง จากทังหมด 5 ครัง
3 ครัง จากทังหมด 3 ครัง
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ประวัติกรรมการอิสระ
ชื#อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

วันที#ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนปี ที#ดาํ รงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
ที#อยู่
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

การดํารงตําแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื#น

การดํารงตําแหน่ งในกิจการ
อื#นที#ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์ การทํางานใน
ระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

นายชาญมนู สุมาวงศ์
64 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
1 กุมภาพันธ์ 2561
2 ปี 11 เดือน
เลขที 364/2 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)
จํานวน 2 แห่ง
2562 - ปัจจุบนั
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 แห่ง
2561 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลธนบุรี บํารุ งเมือง จํากัด
2561 - 2562
- ผู้อํานวยการงานกฎหมาย บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2560 - 2562
- ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริ ษัทในเครื อ
2553 - 2559
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ 31 ธันวาคม 2563)
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที# - ไม่มี อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ กับบริษัท
การมีส่วนได้ เสียในวาระที#
วาระที 7 เรื อง พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
เสนอในการประชุมในครัง8 นี 8
การมีส่วนได้ เสียพิเศษที#
- ไม่มี แตกต่ างจากกรรมการคน
อื#นๆ ในทุกวาระที#เสนอใน
การประชุม AGM ครัง8 นี 8
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การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563 - เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ

สิ งทีส ่งมาด้วย 6

8 ครัง จากทังหมด 9 ครัง
5 ครัง จากทังหมด 5 ครัง
3 ครัง จากทังหมด 3 ครัง

หน้า 4 ของจํ านวน  หน้า

สิ#งที#ส่งมาด้ วย 7
แผนที#ของสถานที#จดั ประชุม
สถานที#ตงั 8 :

เลขที# 952 ถนนพระรามสี# กรุ งเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 66 2 632 9000

การเดินทาง :

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