วันที่ 3 เมษายน 2558
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
2. รายงานประจาปี และงบการเงินประจาปี 2557
3. ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
4. สารสนเทศการเข้ า ลงทุนซือ้ สิทธิ การเช่าช่วงที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ใน
โครงการบางกอกฟรี เทรดโซน
5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
6. ข้ อบังคับบริ ษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
7. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
8. ประวัติกรรมการอิสระ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
9. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ อง
คราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ นสมควรให้ ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้นรั บรองรายงานการประชุ ม สามัญผู้ ถื อหุ้ น
ประจาปี 2557

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็ นคณะกรรมการ: เห็น สมควรให้ ที่ประชุม รั บรองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดของงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี ซึ่งได้ จดั ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สืบเนื่องจากงบการเงินของ
บริ ษัท งวดประจาปี 2557 ที่ได้ มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้ านี ้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ แต่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีกาไรสะสม จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไร
สะสม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญทังหมด
้
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 24,703,960 บาท กาหนด
จ่ายเงินปั นผลวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะกาหนดวันให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปั นผล และกาหนด
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการ
ปิ ดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ จ่ายเงินปั นผล
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี หรื อ ตาม
ความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ
ของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมเลือกตังกรรมการที
้
่ครบวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอี ก
วาระหนึง่ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้ แก่
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ของหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการบริ ษัทประจาปี 2558 ซึ่ง
เป็ นค่าตอบแทนที่มีอตั ราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ดังนี ้
รายละเอียด
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม/ครัง้
50,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

ค่ าตอบแทนรายปี
800,000 บาท
280,000 บาท
100,000 บาท
70,000 บาท

เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจัดทาโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ วา่ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในปี 2558 ที่นาเสนอข้ างต้ น อยู่ในระดับ
ที่ใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน้ า 2

รายละเอียด

1.
2.
3.
4.

ค่ าตอบแทนเฉลี่ยต่ อคนต่ อปี ของ
หมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและ
หลักทรัพย์ ปี 2555

ค่ าตอบแทนเฉลี่ยต่ อคนต่ อปี
ของบริษัท ปี 2557

1,051,643 บาท

1,050,000 บาท

กรรมการ

779,860 บาท

373,750 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

196,700 บาท

200,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

133,292 บาท

145,000 บาท

ประธานกรรมการ

ทังนี
้ ้ กรรมการบริ หารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมแต่งตัง้ นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5035 หรื อ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรื อ นายนิติ
จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรื อ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3427 ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2558 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาตังแต่
้ ปี 2551
สาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2558 เห็นสมควรให้ ที่ประชุมกาหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,400,000
บาทต่อปี และไม่มีคา่ บริ การอื่น
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2557

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2558

เปลีย่ นแปลง

1,352,300 บาท

1,400,000 บาท

เพิ่มขึ ้น 47,700 บาท
หรื อ 3.53 %

ทังนี
้ ้ บริ ษัท บริ ษัทย่อย และกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย
และกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมแต่งตัง้ นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรื อ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรื อ
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรื อ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2558 โดยกาหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติลงทุนซือ้ สิทธิการเช่ าช่ วงที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ใน
โครงการบางกอกฟรี เทรดโซน
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมอนุมตั ิการลงทุนซื ้อสิทธิ การเช่าช่วงที่ดินพร้ อมอาคาร
คลังสินค้ า/โรงงาน (เพิ่มเติ ม) ในโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน พื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคาร 45,004 ตาราง
เมตร โดยตังอยู
้ ่บนที่ดินเนื ้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 55.25 ตารางวา ซึ่งเป็ นพื ้นที่บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 4495
หน้ า 3

ตังอยู
้ ่ที่ตาบลบางเสาธง กิ่งอาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นระยะเวลาประมาณ 24 ปี 11 เดือน
(ประมาณการ ณ สิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ สิทธิการเช่าจะสิ ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2582) ในวงเงินไม่เกิน
715,000,000 บาท จากบริ ษัท ชัยนันท์ -บางพลี พาร์ คแลนด์ จากัด (“CBP”) ซึ่งเป็ นเป็ นเจ้ าของโครงการ
บางกอกฟรี เทรดโซน และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
โดยโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน ตังอยู
้ ่ถนนการเคหะแห่งชาติบางพลี ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ โครงการบางกอกฟรี เทรดโซน มีเนื ้อที่ดินทังโครงการประมาณ
้
1,003 ไร่ แบ่งเป็ นพื ้นที่
ขายประมาณ 653 ไร่ และระบบสาธารณูปโภคประมาณ 350 ไร่ โดยพื ้นที่โครงการทังหมดแบ่
้
งออกเป็ น 2
โซน ได้ แก่ พื ้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมทัว่ ไป (General Zone) ประมาณ 564-0-88.5 ไร่ และพื ้นที่เขต
ปลอดอากร (Free Trade Zone) ประมาณ 429-0-97.5 ไร่
ทังนี
้ ้ การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศการได้ ม าหรื อจาหน่ายไป โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 34.34 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงิ นรวม
ประจาปี 2557 ของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเมื่อรวมการคานวณขนาดรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินจาก
CBP เมื่อเดือนธันวาคม 2557 แล้ วมีขนาดของรายการรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 75.55 จึงถือเป็ นรายการ
ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (“ประกาศฯ เรื่องการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) คือเป็ นการตกลงเข้ าทารายการระหว่าง
บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน โดยมีมลู ค่าของรายการเท่ากับร้ อยละ 50
หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้ อยละ 100
ดังนัน้ ในกรณีนี ้บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ตลอดจนต้ องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ สารสนเทศการเข้ าลงทุนซื ้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดิ นพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการ
บางกอกฟรี เทรดโซน รวมทังรายละเอี
้
ยดของโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 ของ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิ ดอากรแสตมป์โดยถูกต้ องเรี ยบร้ อยดังกล่าวต่อประธานในที่
ประชุม และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
ทังนี
้ ้ รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
เป็ นไปตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
หน้ า 4

อนึง่ บริ ษัทได้ กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็ นผู้ที่มีสิทธิใน
การเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2558
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จดั การ

หน้ า 5

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา กรุ งเทพ สาทร ห้ องสาทร 1 ชัน้
M เลขที่ 36 ถนนนราธิวาส-ราชนคริ นทร์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
นายยูจีน เอส. เดวิส
นายวราห์ สุจริ ตกุล
นายเคนเนธ ลี ไวท์
นายวิทยา เวชชาชีวะ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ผู้ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่วมเข้ าประชุม
1. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

หุ้นส่วน บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

2. นายกษิ ติ เกตุสรุ ิ ยงค์

ผู้จดั การ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

3. คุณกิตติมา คมเศวต

ตัวแทนจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด (บริ ษัทในเครื อ) ทาหน้ าทีช่ ี ้แจง

4. นายจักรชัย พันธุ์รอด

การดาเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ทนายความสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย จูดิซซัส ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน

ก่อนเปิ ดการประชุม คุณกิตติมา คมเศวต ตัวแทนจาก บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับการ
ดาเนินการประชุม พร้ อมกับนาเสนอ presentation แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน
- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ หรื อที่ได้ รับมอบฉันทะมา
- ไม่นบั คะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้ าหน้ าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทังหมด
้
ตามแนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

หน้า 1

การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ที่นาส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่
เหลือจะนับเป็ นผู้ที่เห็นด้ วย
- ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน
แล้ วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้ วย”
- ผู้ที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนถือว่าเป็ นผู้ที่เห็นด้ วย
2. หลักเกณฑ์การเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ จะใช้ คะแนนเสียงที่มอี ยูท่ งหมด
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ มากกว่าหรื อน้ อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูง สุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่ากับ
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในแต่
้
ละครัง้
- ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. การสอบถามและแสดงความเห็น
- กรุณาแจ้ งความจานง โดยยกมือขึ ้น
- กรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
4. คุณจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความจาก สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย จูดิซซัส ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนนในแต่ละวาระ
-

จากนัน้ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่ วม
ประชุม และแถลงว่า มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
้ ้นจานวน 55 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงั ้ สิ ้น
115,454,352 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 46.74 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานจึงได้ กล่าวเปิ ดประชุม และได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมพร้ อมกับนาเสนอที่ประชุมเป็ น presentation ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

กรรมการผู้จดั การได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2556 และได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว
กรรมการผู้จดั การ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ เกี่ยวกับรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ ขอให้ ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ รั บรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
115,885,152 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.80
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
236,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.20
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

หน้า 2

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2556

กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทในรอบปี 2556 ที่ผา่ นมา
บริ ษัทมีรายได้ รวม 260.1 ล้ านบาท ส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายรวมจานวน 337.5 ล้ านบาท ลดลง 111.6 ล้ านบาท มีการรับรู้
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่วม 153.5 ล้ านบาท มีคา่ ใช้ จ่ายภาษี 2.0 ล้ านบาท สรุปว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลการดาเนินงาน
กาไรสุทธิในปี 2556 จานวน 74.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นกาไรสุทธิ 0.32 บาทต่อหุ้น
สาหรับฐานะทางการเงินของกลุม่ ฟิ นนั ซ่า ณ สิ ้นปี 2556 ประกอบด้ วยสินทรัพย์รวมจานวน 1,966.5 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 162.2 ล้ านบาทจากปี ก่อน หนี ้สินจานวน 361.2 ล้ านบาท ลดลง 125.5 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท 1,605.3
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 287.7 ล้ านบาท
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงเพิ่มเติมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
„ บล.ฟิ นนั ซ่า มีรายได้ 119.0 ล้ านบาท ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย 114.0 ล้ านบาท มีผลกาไรสุทธิ 3.3 ล้ านบาท
„ บจ.ฟิ นันซ่า ฟั นด์ แมเนจเม้ นท์ มีรายได้ 9.2 ล้ านบาท ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ าย 54.3 ล้ านบาท มีผลขาดทุน
สุทธิ 42.4 ล้ านบาท
„ บลจ.ฟิ นนั ซ่า มีรายได้ 123.4 ล้ านบาท ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย 138.5 ล้ านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 15.4 ล้ านบาท
„ บล.ฟิ นันเซีย ไซรัส มีรายได้ 2,434.8 ล้ านบาท ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย 1,869 ล้ านบาท มีผลกาไรสุทธิ 399.9
ล้ านบาท บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจาก บล.ฟิ นนั เซีย ไซรัส ซึง่ ถือหุ้นประมาณ 25.26 % ประมาณ 100 ล้ านบาท
„ บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ (PD) มีรายได้ 433.6 ล้ านบาท ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย 156.3 ล้ านบาท มีผล
กาไรสุทธิ 127.3 ล้ านบาท บริ ษัทถือหุ้นประมาณ 37 %
กรรมการผู้จัดการได้ อธิบายธุรกิจของ PD ผ่าน presentation ว่าประกอบธุรกิจให้ เช่าและเช่าซื ้ออาคาร
คลังสินค้ า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน (BFTZ) ภาพรวมของโครงการ BFTZ Master Plan ณ 31 ธันวาคม 2556
ประกอบด้ วย Custom Free Zone จานวน 429-0-97.5 ไร่ BOI Zone จานวน 345 ไร่ General Zone จานวน 564-0-88.5 ไร่
และ TICON จานวน 195-1-13 ไร่ ซึง่ รวมทังโครงการประมาณ
้
1,000 ไร่ โดย 300 ไร่ บริ ษัท ชัยอนันต์ -บางพลี พาร์ คแลนด์
จากัด ใช้ ทาถนน และอีก 700 ไร่ ใช้ พฒ
ั นาได้ ซึง่ ปั จจุบนั คงเหลือ 500 ไร่
พื ้นที่ได้ รับการพัฒนาแล้ ว จานวน 119,709 ตารางเมตร (ตรม.) มีผ้ เู ช่าแล้ วประมาณ 95 % ประกอบด้ วย
ลูกค้ าจานวน 71 ราย และแบ่งสัดส่วนเป็ นชาวญี่ปนุ่ ประมาณ 40% ยุโรป 17% ไทย 29%
จากงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นัน้ PD มีกาไรสุทธิ จานวน
127.3 ล้ านบาท เนื่องจากปี ที่ผา่ นมามีรายได้ ที่เกิดจากการขายพื ้นทีใ่ ห้ แก่ TICON
นอกจากนี ้ ได้ เสนอขายพื ้นที่พฒ
ั นาแล้ วให้ แก่กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ประมาณ 72,000 ตารางเมตร ซึ่งการ
จัดตังดั
้ งกล่าวได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน กลต. เรี ยบร้ อยแล้ ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอสภาพตลาดดีขึ ้นเพื่อกองทุนจะได้ ขาย
หน่วยลงทุน
จากนัน้ กรรมการผู้จัดการ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ
หรื อไม่
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คุณสุริยนต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้ างของโครงการ BFZT ว่ามีใครบ้ าง
และหาก PD หากเกิดปั ญหาไม่สามารถขายได้ จะต้ องเพิ่มทุนอีกหรื อไม่ และจากงบการเงินแสดงว่าปี 2557 จะเน้ นธุรกิจ
M&A ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้ าอย่างไร เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า เดิมโครงการนี ้พัฒนาโดย บริ ษัท ชัยอนันต์ -บางพลี พาร์ คแลนด์ จากัด ซึง่ ได้ รับสิทธิ
การเช่าจากเจ้ าของที่ดิน คือ วัดมงคลนิมิตร วัดปากน ้าภาษี เจริ ญ และมูลนิธิสงฆ์ พื ้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ สัญญาเช่า
คงเหลือประมาณ 26 ปี ต่อมา PD เซ้ งพื ้นที่บางส่วน จาก บริ ษัท ชัยอนันต์ -บางพลี พาร์ คแลนด์ จากัด ประมาณ 700 ไร่ ซึ่ง
พัฒนาก่อสร้ างอาคารได้ ส่วนที่เหลือ ประมาณ 300 ไร่ บริ ษัท ชัยอนันต์ -บางพลี พาร์ คแลนด์ จากัด ในฐานะผู้ได้ รับใบอนุญาต
ได้ จดทะเบียนกับกรมศุลกากรซึง่ จะต้ องจัดเป็ นทาถนนและสาธารณูปโภค
กรณีผ้ ถู ือหุ้นนัน้ ประกอบด้ วย PD กลุม่ แนชเชอรัลพาร์ ค ผู้ถือหุ้นเดิมจากบริ ษัท ชัยอนันต์ บางพลี จากัด และ
กลุม่ เบญจรงคกุล สาหรับการเพิ่มทุนนัน้ ค่อนข้ างมัน่ ใจว่าจะไม่เพิ่มทุน เพราะหาก PD ไม่สามารถขายทรัพย์สินให้ กองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ได้ บริ ษัทได้ เจรจาขายให้ แก่กองทุนต่างประเทศอีกทางหนึง่ ด้ วย ซึง่ ราคาอาจจะไม่ดีกว่าแต่มีข้อจากัดน้ อยกว่า
เช่น ไม่ต้องถือหน่วยลงทุน 25% และจะทาให้ cash flow มากขึ ้น เป็ นต้ น
ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามว่าสิทธิการเช่าที่วางมัดจาไปแล้ วนัน้ คือพื ้นที่ 700 ไร่
ที่กล่าวหรื อไม่ การขายสิทธิการเช่าให้ แก่กองทุนอสังหาริ มทรัพย์จะดาเนินได้ เมื่อไร ซึง่ กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงว่า PD เป็ นผู้
เซ้ งพื ้นที่เปล่าทัง้ หมดประมาณ 700 ไร่ เมื่อ 2 ปี ก่อน และได้ เซ้ งต่อให้ TICON ประมาณ 200 ไร่ และจะเซ้ งให้ กองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ ประมาณ 70 ไร่ หรื อ 72,000 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือจะพัฒนาต่อไป กรณีของบริ ษัทที่จะลงทุนในสิทธิการ
เช่าตามวาระที่ 8 นัน้ เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าพื ้นที่ที่สร้ างเสร็ จแล้ ว สาหรับการขายสิทธิการเช่าให้ แก่กองทุนอสังหาริ มทรัพย์
รอสภาวะตลาดเอื ้ออานวย
ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าค่าใช้ จ่ายในการจัดทาสาธารณูปโภคเป็ นของใคร
และค่าเช่าส่วนของ warehouse และ factory เป็ นอย่างไร ซึ่งกรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัท ชัยอนันต์ -บางพลี พาร์ ค
แลนด์ จากัด ทาถนนหลัก ตามที่ได้ จดทะเบียนกับกรมศุลกากร หากมากกว่านันเราเป็
้
นผู้ดาเนินการ กรณีคา่ เช่าเฉลี่ยทังหมด
้
ประมาณ 170 บาท/ ตรม./เดือน ในขณะที่ค่าเช่าโรงาน อยู่ระหว่าง 200 -220 บาท/ ตรม./เดือน และคลังสินค้ า ค่าเช่าอยู่
ระหว่าง 155-160 บาท/ ตรม./เดือน
คุณวราห์ สุจริ ตกุล กรรมการ ได้ ชี ้แจงกรณี M&A ในปี 2557 ว่าจาก pipe line ที่มีอยู่แล้ วไม่น่าเป็ นห่วง แต่จะ
ห่วงเรื่ องมูลค่าของผู้ซื ้อผู้ขาย ซึง่ ราคาอาจะลดลง ส่งผลให้ งานล่าช้ า
คุณสถาพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกรณีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างของโครงการ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ เนื่องจากอะไร และผลขาดทุนของ FFM และ FAM จะแก้ ไขอย่างไร ซึ่งกรรมการผู้จดั การชี ้แจงกรณี PD ว่าค่า
ก่อสร้ างประมาณ 11,000 บาท/ตารางเมตร รายได้ คา่ เช่า 170 บาท/ตารางเมตร ต้ องใช้ เงินค่าก่อสร้ างจานวนมาก ประกอบ
กับรายได้ จากการขายให้ กองทุนล่าช้ ากว่าที่กาหนด
กรณี FFM เดิมเป็ นบริ ษัทที่เด่นของเรา มีการบริ หารกองทุนในต่างประเทศซึ่งได้ รับ ค่าธรรมเนียม ค่อนข้ างดี
ปั จจุบนั อยู่ในช่วงการก่อตังกองทุ
้
น อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อลงทุนในต่างประเทศ และมีการลงทุนในกองทุน Stripe 6
ประมาณ 5 ล้ านเหรี ยญ ซึง่ อยูใ่ นช่วงทยอยรับเงินลงทุน
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กรณี FAM เป็ นบริ ษัทบริ หารกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งมีช่องทางการ
จาหน่ายน้ อย ปั จจุบนั พยายามหารายได้ อื่นเพิ่มเติมจากการขาย เช่น บริ หารกองทุนพลังงานซึง่ เป็ นกองทุน เฉพาะ รับงานเป็ น
นายทะเบียนของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามว่าบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะจ่ายปั นผลในปี หน้ าได้ หรื อไม่ ซึง่
กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่าขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ และขอรับไว้ พิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2556 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยสาหรั บ
ปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้จัดการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมรั บรองงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี (Annual Report) และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมในวาระ
ที่ 2 ซึง่ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท
และบริษัทย่ อยสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง

127,043,753 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.81 (มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม)

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

236,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.19

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ ายเงินปั นผล และอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิจากผลประกอบการประจาปี 2556
แต่บริ ษัทยังคงต้ องดารงสถานะทางการเงินเพื่อการดาเนินธุรกิจในปี ต่อไป จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมอนุมตั ิงดการจ่ายเงิน
ปั นผล และอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิสว่ นหนึง่ จานวน 22.60 ล้ านบาท ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี หรื อตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็ นอื่น ใด และการจ่ายเงิ นปั น ผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิน งานปกติ ของบริ ษั ทอย่างมี
นัยสาคัญ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลและอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิสว่ นหนึง่ จานวน 22.60 ล้ าน
บาท ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายด้ วย
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อแนะนาใด ๆ หรื อไม่

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

หน้า 5

คุณสุริยนต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ มของธุรกิจด้ านวาณิชธนกิจ (IB)
และธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) เป็ นอย่างไร และจะจ่ายปั นผลได้ หรื อไม่ ซึ่ง คุณวราห์ สุจริ ตกุล กรรมการ
ได้ ชี ้แจงว่าธุรกิจ IB ‟ เปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย ๆ แต่โชคดีเราทางาน IB หลาย ๆ แบบจึงสามารถรองรับได้ ซึ่ง แนวโน้ มยังไปได้
กรณีธุรกิจ Brokerage ที่ผ่านมาเราเป็ นบริ ษัทแรกที่รวมกิจการ เนื่องจากธุรกิจนี ค้ ่า fee ต่าเกินไป แต่หาก quality ของ
research ดีขึ ้น ค่า fee ก็จะดีขึ ้น อย่างไรก็ดี ที่ผา่ นมามีบริ ษัทใหม่จานวน 4 แห่ง ทาให้ แข่งขันสูง ผลประกอบการปี นี ้ไม่ค่อยดี
แต่ก็ดีกว่า 5 ปี ที่แล้ ว กรณีการจ่ายปั นผลขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จดั การจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติ งดการจ่ ายเงินปั นผล และอนุ มัติจัดสรรกาไรสุทธิ จานวน 22.60
ล้ านบาท ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

127,042,353 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

237,400 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.19

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง

99.81 (มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม)

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทได้
กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการของบริ ษัทจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ โดยในปี นี ้มีกรรมการที่
จะต้ องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายเคนเนธ ลี ไวท์ นายวิทยา เวชชาชีวะ และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ โดยกรรมการ
ผู้จดั การได้ นาเสนอประสบการณ์การทางานและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการทัง้
3 ท่านต่อผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลื อกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็ น
รายบุคคล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่ านกลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระ
หนึ่ง ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
(1)

นายเคนเนธ ลี ไวท์
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

กรรมการ

127,042,353 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.81 (มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม)
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

237,400

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.19

หน้า 6

(2)

นายวิทยา เวชชาชีวะ
เห็นด้ วย

127,042,353 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.81 (มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม)

ไม่ เห็นด้ วย

0

งดออกเสียง
(3)

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

237,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.19

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
เห็นด้ วย

กรรมการ

127,040,353 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.81 (มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม)

ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

กรรมการ

0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

239,400

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.19

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557

กรรมการผู้จดั การได้ เสนอต่อที่ประชุม ให้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทในปี 2557 ซึ่งเป็ น
อัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2556 ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม/ครัง้
50,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

ค่ าตอบแทนรายปี
800,000 บาท
280,000 บาท
100,000 บาท
70,000 บาท

ทังนี
้ ้ กรรมการบริ หารทุกท่าน ขอสละสิทธิ์ไม่รับค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ดังกล่าวข้ างต้ น
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุ มัติ ค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง

127,042,353

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.81 (มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม)

1,400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

236,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.19

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2557
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ พิจารณาแต่งตัง้ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรื อ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
3427 หรื อ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3809หรื อ นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 5035 จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2557
โดยกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริ ษัทไม่เกิน 1,352,300 บาทต่อปี ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1
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โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จะทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยที่สาคัญของบริ ษัทด้ วย โดยผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ทาหน้ าที่
มาแล้ วหลายปี
ทังนี
้ ้ บริ ษัท บริ ษัทย่อย และกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย
และกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามประการใดหรื อไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จดั การจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2557
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

127,043,753

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.81 (มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม)

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

236,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.19

พิจารณารับทราบแผนการลงทุนซือ้ สิทธิการเช่ าช่ วงที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/โรงงานในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน

กรรมการผู้จัดการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อพิจารณารับทราบแผนการลงทุนซื ้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้ อม
อาคารคลังสินค้ า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน โดยมีรายละเอียดสรุปเพิ่มเติมจากวาระข้ างต้ น ได้ ดงั นี ้
ลักษณะรายการ

:

การลงทุนซื ้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรี เทรด
โซน

วัตถุประสงค์

:

เพื่อประกอบธุรกิจพื ้นที่ให้ เช่าอาคารคลังสินค้ า และอาคารโรงงาน

มูลค่าการลงทุน

:

ไม่เกินกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยวิธี Income Approach โดยมีมูลค่าการ
ลงทุนทังหมดไม่
้
เกิน 800 ล้ านบาท

ผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้ รับ

:

รายได้ ค่าเช่าพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและโรงงานจากผู้เช่า โดยมีเป้าหมายอัตราผลตอบแทน
เบื ้องต้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 8

แหล่งเงินทุนที่ใช้

:

ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 33.33 จะมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการ และส่วนที่เหลือจะมาจากการ
กู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัท

:

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ แผนการลงทุนซือ้ สิทธิ การเช่าช่วงที่ดินพร้ อมอาคาร
คลังสินค้ า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรี เทรดโซน และได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนดังกล่าว และนารายละเอียดผล
การศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิดาเนินการอีกครัง้ ก่อนทารายการ

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1
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ระยะเวลาที่จะเกิด
รายการ

:

คาดว่า ภายในไตรมาส 4 ของปี 2557

จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามประการใดอีกหรื อไม่
ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามค่าเช่าต่อปี ประมาณเท่าไร ซึง่ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า
ไม่มี เพราะ PD ทาการเซ้ งโดยปั จจุบนั เหลือประมาณ 26 ปี และสาหรับการลงทุนข้ างต้ น บริ ษัทจะเข้ าทาสัญญากับ บริ ษัท
ชัยอนันต์-บางพลี พาร์ คแลนด์ จากัด เพื่อลดการเช่าช่วงหลายทอด
ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามว่าหากได้ รับอนุมตั ิครัง้ นี ้ จะดาเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่ง
กรรมการผู้จดั การชีแ้ จงว่า จะทาการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะลงทุน และเสนอให้ ต่อกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ
พิจารณาก่อนทารายการ โดยวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบที่ประสงค์ให้ ผ้ ลู งทุนทราบว่าเดิมบริ ษัทมีการรับรู้ รายได้ จากส่วนแบ่ง
กาไรขาดทุนที่ไปลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ แต่ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ ผ้ ถู ื อหุ้นรับทราบว่ารายได้ ของบริ ษัทจะมาจากค่าเช่า
โดยตรง
ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามว่าปี นี ้บริ ษัทจะมีกาไรหรื อไม่ และต้ นทุนหุ้นกู้ประมาณกี่
เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งกรรมการผู้จัดการชีแ้ จงว่าขึ ้นอยู่กับผลประกอบการของ PD ซึ่งเป็ นบริ ษัทหลัก สาหรั บ ต้ นทุนหุ้นกู้ประมาณ
4-5 เปอร์ เซ็นต์
ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับร้ อยละ 8 นัน้ คงที่และ
ทุกปี หรื อไม่ ซึง่ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่าเป็ นผลประโยชน์จากการประเมินในปั จจุบนั
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จดั การจึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว รั บทราบ แผนการลงทุ นซือ้ สิทธิการเช่ าช่ วงที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/
โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณา

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

หน้า 9

ประธานที่ประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุม
จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้ และได้ สนใจซักถามเรื่ องต่าง ๆ และได้ กล่าวปิ ด
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.33 น.

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

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1

หน้า 10

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
รายงานประจาปี และงบการเงินประจาปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ชื่อ - สกุล
อายุ
ตาแหน่ งที่จะเสนอแต่ งตัง้
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

ประสบการณ์ การทางาน

การถือหุ้นในบริษัท
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
71 ปี
ประธานกรรมการ
9 ปี 8 เดือน

นิตศิ าสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ Webster University, U.S.A
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร University of Pennsylvania, U.S.A
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประธานกรรมการ บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
- ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษัท ทางด่วน กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริ ษัท มติชน จากัด (มหาชน)







-ไม่มีจานวน 4 บริ ษัท
1. ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริ ษัท ทางด่วน กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระ บริ ษัท มติชน จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ จานวน 2 บริ ษัท
1. ประธานกรรมการ บริ ษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จากัด
บริษัทจดทะเบียน
2. ประธานกรรมการ โรงพยาบาล บางมด จากัด
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทาให้ เกิด -ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการของ ในปี 2557 บริ ษัทได้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
บริษัท
ซึง่ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ได้ เข้ าร่ วมประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3

หน้า 1

ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ชื่อ - สกุล
อายุ
ตาแหน่ งที่จะเสนอแต่ งตัง้
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
51 ปี
กรรมการผู้จดั การ
12 ปี 7 เดือน
 ปริ ญญาโท คอมพิวเตอร์ และการบริ หารระบบข้ อมูล
Bentley College, U.S.A
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการบริ หารธุรกิจ
Carnegie-Mellon University, U.S.A

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทางาน
ปั จจุบนั
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า แคปปิ ตอล จากัด
- กรรมการ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า ฟั นด์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
- กรรมการ บริ ษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
- กรรมการ บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ชัยนันท์ เซอร์ วสิ กรุ๊ ป จากัด
- กรรมการ บริ ษัท โปร-เอ็ม จากัด
เม.ย.2552 กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นนั ซ่า จากัด
ม.ค.2558
2545 - 2550
กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
2545 - 2547
กรรมการ บริ ษัทเงินทุน ฟิ นนั ซ่า จากัด
2533 - 2534
ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท เชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย) จากัด
2531 ‟ 2533
หัวหน้ าฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริ ษัทเงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท
12.743%
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จานวน 1 บริ ษัท
1. กรรมการ บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ จานวน 5 บริ ษัท
1. กรรมการ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า แคปปิ ตอล จากัด
บริษัทจดทะเบียน
2. กรรมการ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า ฟั นด์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
3. กรรมการ บริ ษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
4. กรรมการ บริ ษัท ชัยนันท์ เซอร์ วสิ กรุ๊ ป จากัด
5. กรรมการ บริ ษัท โปร-เอ็ม จากัด
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทา -ไม่มีให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการของ ในปี 2557 บริ ษัทได้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ซึง่
บริษัท
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้ เข้ าร่ วมประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3

หน้า 2

ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ชื่อ - สกุล
อายุ
ตาแหน่ งที่จะเสนอแต่ งตัง้
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษาและ
การฝึ กอบรม

นายยูจีน เอส. เดวิส
59 ปี
กรรมการ
12 ปี 7 เดือน

ประสบการณ์ การทางาน

ปั จจุบนั

 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ New York
University, U.S.A
 ปริ ญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝรั่งเศส
University of Virginia, Charlottesville, U.S.A
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

2544-2550
2547 -2548
2532 - 2534
2530 - 2532
2527 - 2532
การถือหุ้นในบริษัท
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3

- กรรมการบริ หาร บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า ฟั นด์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
- กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
กรรมการ บริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัทเงินทุน ฟิ นันซ่า จากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เชสแมนแฮตตัน (ประเทศไทย) จากัด
ประธาน Asian Primary Dealers Committee of
U.S. Fixed Income Securities
ผู้อานวยการฝ่ ายตราสารหนี ้ First Boston Corp (Japan)

2.469%
รายละเอียดตามข้ างต้ น

-ไม่มีในปี 2557 นายยูจีน เอส. เดวิส ได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3 ครัง้ จากการ
ประชุมรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้

หน้า 3

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
สารสนเทศการเข้ าลงทุนซือ้ สิทธิการเช่ าช่ วงที่ดนิ พร้ อมอาคารคลังสินค้ า/โรงงาน (เพิ่มเติม)
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 : ข้ อบังคับ
บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
(เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น)
หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบ
ฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด ทังนี
้ ห้ นังสือมอบ
ฉันทะจะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัด ไปแล้ วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือ หุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทถืออยู่นนั ้ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึเ่ ป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ห้ นุ หนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การท า แก้ ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญา เกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมด หรื อ บางส่ วนที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ าจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทถืออยู่นนั ้ บริ ษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง กรุ ณานาเอกสารดังต่อไปนี ้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
(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 นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แสดงสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ใบขับขี่ ใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าวที่เข้ าร่ วมประชุม
(4) กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นนิ ติบุค คลที่ จดทะเบี ย นในต่า งประเทศ ให้ แ สดงส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท หนัง สื อ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสื อรั บรอง ที่อ อกไม่เกิน 12 เดือนก่อ นวันประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น พร้ อมรั บรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแสดงใบต่างด้ าว หรื อ
หนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าวที่เข้ าร่ วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้ อความและลง
ลายมือ ชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 และส่งมอบหนังสือ มอบฉันทะที่ลงนามและปิ ดอากรแสตมป์โดยถูกต้ อ ง
เรี ยบร้ อยดังกล่าวต่อ ประธานในที่ประชุม และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วม
ประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้ องนาเอกสารดังต่อไปนี ้มาแสดง
(1) กรณี ผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ แสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจา ตัว
ข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(2) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ให้ แสดงสาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบ
ฉันทะ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แสดงสาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึง่
รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนันๆ
้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตั วข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทางของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล
นันๆ
้
(4) กรณี ผ้ ูถือ หุ้น เป็ นนิ ติบุค คลที่จ ดทะเบีย นในต่า งประเทศ ให้ แ สดงส าเนาหนัง สื อ สาคัญ การจัด ตัง้ บริ ษัท หนัง สื อ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรั บรอง ที่อ อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น พร้ อมรั บรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิตบิ คุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว
หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อของนิตบิ คุ คลนันๆ
้
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อใบต่างด้ าว หรื อ
หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้ วย
เพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทลงมติแ ทน โปรดกรอกข้ อความในหนังสือ มอบฉันทะ และระบุชื่อ นาย วิทยา เวชชาชีวะ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ทัง้ นี ้ โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อม
เอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 และให้ ถึงบริ ษัทก่อนวันที่ 24 เมษายน 2558เพื่อจะได้ ดาเนินการตรวจสอบ
เอกสารให้ เรี ยบร้ อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัย
หรื อคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ ทา่ นสอบถามได้ ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-4094 ในเวลาทาการ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที่
วันที่
เดือน

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

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

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2)

อายุ

ถนน
จังหวัด

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

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

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี ้
นายวิทยา เวชชาชีวะ
อายุ 78
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
27/2 ซอยสุขมุ วิท 33
ถนน
สุขมุ วิท
ตาบล/แขวง
คลองตันเหนือ
อาเภอ/เขต
วัฒนา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10110
(ทังนี
้ ้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

หมายเหตุ:
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ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ์
หุ้น
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

อายุ
ถนน
จังหวัด

(2)

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3)

กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี ้
นายวิทยา เวชชาชีวะ
อายุ 78
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
27/2 ซอยสุขมุ วิท 33
ถนน
สุขมุ วิท
ตาบล/แขวง
คลองตันเหนือ
อาเภอ/เขต
วัฒนา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10110
(ทังนี
้ ้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่
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1

เรื่อง

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

(ก)
(ข)

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

หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

2

เรื่อง

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557

วาระที่

3

เรื่อง

พิ จ ารณารั บรองงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท
และบริษัทย่ อยสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(ก)
(ข)

วาระที่

วาระที่

4

5

เรื่อง

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล

(ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เรื่อง
(ก)

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชือ่ กรรมการ
เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

นายยูจีน เอส. เดวิส
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ให้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่
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6

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

7

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2558
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่

8

เรื่อง

พิจารณาอนุมัติลงทุนซือ้ สิทธิการเช่ าช่ วงที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ใน
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

(ก)
(ข)

เห็นด้ วย
วาระที่

9

เรื่อง
(ก)
(ข)

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

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

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

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

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)
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 7
หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2558
ในวันที่
28 เมษายน 2558
เวลา
ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง

14.30

น.

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
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ให้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 7

หน้า 4 ของจานวน 4 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)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต
(2)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

พ.ศ.

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

อายุ
ถนน
จังหวัด
อายุ
ถนน
จังหวัด

เดือน

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3)

กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี ้
นายวิทยา เวชชาชีวะ
อายุ 78
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
27/2 ซอยสุขมุ วิท 33
ถนน
สุขมุ วิท
ตาบล/แขวง
คลองตันเหนือ
อาเภอ/เขต
วัฒนา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10110
(ทังนี
้ ้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึง่ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ยกเว้ น
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2558
ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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เสียง
เสียง

หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1
เรื่อง
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
(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

วาระที่

3

เรื่อง

(ก)
(ข)

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริ ษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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
พิจารณาอนุมัติการจ่ 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

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง

หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

ชื่อกรรมการ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

นายยูจีน เอส. เดวิส
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่

6
(ก)
(ข)

เรื่อง
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
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 2558
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

เรื่ อง

(ก)
(ข)
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เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติลงทุนซือ้ สิทธิการเช่ าช่ วงที่ดินพร้ อมอาคารคลังสินค้ า/โรงงาน (เพิ่มเติม)
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

9
(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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉั นทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
2.
3.
4.
5.

ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 7
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2558
ในวันที่ 28 เมษายน 2558
เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
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เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
ให้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า
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ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น)
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒทิ างการศึกษา

นายวิทยา เวชชาชีวะ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
78 ปี
27/2 ซอยสุขมุ วิท 33 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
 ปริ ญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.)
 ปริ ญญาตรี และโท
Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.)
 Barrister-at-Law, Gray’s Inn
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน
2545 - ปั จจุบนั
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
2550 - ปั จจุบนั
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
2541 - ปั จจุบนั
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
- ประธาน บริ ษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริ ษัทในเครื อ
เม.ย. 2552 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ม.ค.2558
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นันซ่า จากัด
2534 - 2535
- ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
2531
- เอกอัครราชทูตประจาสหรัฐอเมริ กา
กระทรวงการต่างประเทศ
2527
- เอกอัครราชทูตประจาเบลเยี่ยมและสหภาพยุโรป
กระทรวงการต่างประเทศ
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอ วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ในการประชุมในครัง้ นี ้
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แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม

โรงแรม คราวน์ พลาซ่ า กรุ งเทพฯ ลุมพินีพาร์ ค
ที่ตงั ้ โรงแรม :

เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ กรุ งเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 66 2 6329000

การเดินทาง :

รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /
รถประจาทางสาย 4, 47
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