
 

 

 
 

วนัท่ี 3 เมษายน 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2557  
 2. รายงานประจ าปี และงบการเงินประจ าปี 2557 
 3.  ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 4. สารสนเทศการเข้าลงทุนซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลงัสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ใน

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 
5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
6. ข้อบงัคบับริษัท (เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 7. รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุและการมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 8. ประวตัิกรรมการอิสระ บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) 
 9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ในวนัองัคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค ห้อง
คราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขท่ี 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557  
ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2557  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดของงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแสดงไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล สืบเนื่องจากงบการเงินของ
บริษัท งวดประจ าปี 2557 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี ้บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ แต่ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีก าไรสะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสม   ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัทัง้หมด ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 24,703,960 บาท ก าหนด
จ่ายเงินปันผลวนัจนัทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และก าหนด
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการ
ปิดสมดุทะเบียน ภายหลงัจากผา่นการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล 
 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรือตาม
ความเหมาะสม หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ที่ประชุมเลือกตัง้กรรมการที่ครบวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึง่ โดยกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ได้แก่  

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกรู 
2. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 
3. นายยจีูน เอส. เดวิส 

 

ทัง้นี ้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ที่ประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2558 ซึ่ง
เป็นคา่ตอบแทนที่มีอตัราเทา่กบัคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2557 ดงันี ้
 

รายละเอียด ค่าเบีย้ประชุม/ครัง้ ค่าตอบแทนรายปี 
1. ประธานกรรมการ 50,000 บาท 800,000 บาท 
2. กรรมการ 25,000 บาท 280,000 บาท 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 
4. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 70,000 บาท 

 

เมื่อพิจารณาจากข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจดัท าโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จะเห็นได้วา่คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2558 ที่น าเสนอข้างต้น อยู่ในระดบั
ที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเงินทุนและหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายละเอียด 

ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปีของ
หมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและ

หลักทรัพย์ ปี 2555 

ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปี
ของบริษัท ปี 2557  

1. ประธานกรรมการ 1,051,643 บาท                            1,050,000 บาท 

2. กรรมการ 779,860 บาท   373,750 บาท 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 196,700 บาท 200,000 บาท 

4. กรรมการตรวจสอบ 133,292 บาท 145,000 บาท 

 
ทัง้นี ้กรรมการบริหารทกุทา่นขอสละสทิธิไมรั่บคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปีดงักลา่วข้างต้น  

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ที่ประชุมแต่งตัง้ นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 5035 หรือ ดร.ศภุมิตร  เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ    
จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขทะเบียน 3427 ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แตปี่ 2551 

ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปี 2558 เห็นสมควรให้ที่ประชุมก าหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,400,000 
บาทตอ่ปี และไมม่ีคา่บริการอื่น  

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2557 คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2558 เปลีย่นแปลง 

1,352,300 บาท 1,400,000 บาท  เพิ่มขึน้ 47,700 บาท         
หรือ 3.53 % 

ทัง้นี ้บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทย่อย 
และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสยีใดๆ กบัผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  เห็นสมควรให้ที่ประชุมแต่งตัง้ นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร.ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 โดยก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีไมเ่กิน 1,400,000 บาทตอ่ปี 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลงทุนซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ใน
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมตัิการลงทุนซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคาร
คลงัสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน  พืน้ที่ใช้สอยภายในอาคาร 45,004 ตาราง
เมตร โดยตัง้อยู่บนที่ดินเนือ้ที่ 43 ไร่ 1 งาน 55.25 ตารางวา ซึ่งเป็นพืน้ที่บางสว่นของโฉนดที่ดินเลขที่ 4495  
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ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นระยะเวลาประมาณ  24 ปี 11 เดือน 
(ประมาณการ ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่สทิธิการเช่าจะสิน้สดุวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2582) ในวงเงินไม่เกิน 
715,000,000 บาท จากบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด (“CBP”) ซึ่งเป็นเป็นเจ้าของโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน และไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ   
โดยโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ตัง้อยู่ถนนการเคหะแห่งชาติบางพลี ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มีเนือ้ที่ดินทัง้โครงการประมาณ 1,003 ไร่  แบ่งเป็นพืน้ที่
ขายประมาณ 653 ไร่ และระบบสาธารณูปโภคประมาณ 350 ไร่ โดยพืน้ที่โครงการทัง้หมดแบ่งออกเป็น 2 
โซน ได้แก่ พืน้ท่ีเขตประกอบการอตุสาหกรรมทัว่ไป (General Zone) ประมาณ 564-0-88.5 ไร่ และพืน้ที่เขต
ปลอดอากร (Free Trade Zone) ประมาณ 429-0-97.5 ไร่ 

ทัง้นี ้การท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมี
ขนาดรายการสงูสุดเท่ากับร้อยละ 34.34 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวม
ประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และเมื่อรวมการค านวณขนาดรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดินจาก 
CBP เมื่อเดือนธนัวาคม 2557 แล้วมีขนาดของรายการรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75.55 จึงถือเป็นรายการ
ประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 (“ประกาศฯ เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) คือเป็นการตกลงเข้าท ารายการระหว่าง
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย กบับคุคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน โดยมีมลูคา่ของรายการเท่ากบัร้อยละ 50 
หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100 

ดงันัน้ ในกรณีนีบ้ริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตลอดจนต้องด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

ทัง้นี ้สารสนเทศการเข้าลงทนุซือ้สทิธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลงัสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน รวมทัง้รายละเอียดของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
วาระที่ 9      พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น หากผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อยดงักลา่วตอ่ประธานในที่
ประชมุ และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

ทัง้นี ้รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ 
เป็นไปตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 



หน้า 5 

อนึง่ บริษัทได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 เป็นผู้ที่มีสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 โดยมติคณะกรรมการ 

                                               
 (นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์) 

 กรรมการผู้จดัการ 
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       สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 

ประชมุเมื่อวนัองัคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร ห้องสาทร 1 ชัน้ 
M เลขที่ 36 ถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการ 
2. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายยจีูน เอส. เดวิส กรรมการ 
4. นายวราห์ สจุริตกลุ กรรมการ 
5. นายเคนเนธ ล ีไวท์ กรรมการ 
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
8. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์            กรรมการอิสระ 

ผู้ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมเข้าประชมุ 

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ                 หุ้นสว่น บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสั ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

2. นายกษิติ เกตสุริุยงค์                              ผู้จดัการ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสั ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

3. คณุกิตตมิา  คมเศวต                             ตวัแทนจากบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั (บริษัทในเครือ) ท าหน้าทีชี่แ้จง 

                                                            การด าเนินการประชมุ และวิธีการออกเสยีงลงคะแนน  
4. นายจกัรชยั  พนัธุ์รอด                            ทนายความส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย จดูิซซสั ท าหน้าที่เป็นสกัขีพยาน 

                          ในการนบัคะแนน 
 

ก่อนเปิดการประชุม คุณกิตติมา คมเศวต ตวัแทนจาก บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัการ
ด าเนินการประชมุ พร้อมกบัน าเสนอ presentation แก่ผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1. หลกัเกณฑ์และวิธีการนบัคะแนน 
- 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ หรือที่ได้รับมอบฉนัทะมา 
- ไมน่บัคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ 
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด ตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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- การนบัคะแนน จะนบัจากผู้ ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่น าสง่บตัรลงคะแนน สว่นที่
เหลอืจะนบัเป็นผู้ที่เห็นด้วย  

- ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน 
แล้วจึงเก็บบตัรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย” 

- ผู้ที่ไมส่ง่บตัรลงคะแนนถือวา่เป็นผู้ที่เห็นด้วย  
2. หลกัเกณฑ์การเลอืกตัง้กรรมการบริษัท 

- 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง  
- ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่จะใช้คะแนนเสยีงที่มอียูท่ัง้หมด เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้กรรมการคนใดคนหนึง่มากกวา่หรือน้อยกวา่กรรมการคนอื่นๆ ไมไ่ด้ 
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้ รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่ากับ

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในแตล่ะครัง้ 
- ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะ

พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
3. การสอบถามและแสดงความเห็น 

- กรุณาแจ้งความจ านง โดยยกมือขึน้ 
- กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบ ก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

4. คณุจกัรชยั พนัธุ์รอด ทนายความจาก ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย จดูิซซสั ท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการ 
                       นบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

 

จากนัน้ ดร.วีรพงษ์ รามางกรู ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วม
ประชุม และแถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ จ านวน  55  ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
115,454,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.74  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจึงได้กลา่วเปิดประชมุ  และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ด าเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระการประชมุพร้อมกบัน าเสนอท่ีประชมุเป็น presentation ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556  

กรรมการผู้จดัการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อ
วนัท่ี 25 เมษายน 2556 และได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุแล้ว  

กรรมการผู้จดัการ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ เก่ียวกบัรายงาน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้ จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่  25 
เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 เห็นด้วย               115,885,152    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80 
 ไม่เห็นด้วย                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 งดออกเสียง           236,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผา่นมา
บริษัทมีรายได้รวม  260.1 ล้านบาท สว่นต้นทนุและค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 337.5 ล้านบาท ลดลง 111.6 ล้านบาท มีการรับรู้
สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม 153.5 ล้านบาท  มีคา่ใช้จ่ายภาษี 2.0 ล้านบาท สรุปวา่บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงาน
ก าไรสทุธิในปี 2556 จ านวน 74.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรสทุธิ  0.32 บาทตอ่หุ้น  

ส าหรับฐานะทางการเงินของกลุม่ฟินนัซา่ ณ สิน้ปี 2556 ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมจ านวน 1,966.5 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 162.2 ล้านบาทจากปีก่อน หนีส้นิจ านวน 361.2 ล้านบาท ลดลง 125.5 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,605.3 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 287.7 ล้านบาท  

กรรมการผู้จดัการชีแ้จงเพิ่มเติมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้ 
„ บล.ฟินนัซา่ มีรายได้ 119.0 ล้านบาท ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 114.0 ล้านบาท มีผลก าไรสทุธิ 3.3 ล้านบาท  
„ บจ.ฟินนัซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ มีรายได้ 9.2 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 54.3 ล้านบาท มีผลขาดทุน

สทุธิ 42.4 ล้านบาท 
„ บลจ.ฟินนัซา่ มีรายได้ 123.4 ล้านบาท ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 138.5 ล้านบาท มีผลขาดทนุสทุธิ 15.4 ล้านบาท 
„ บล.ฟินนัเซีย ไซรัส มีรายได้ 2,434.8 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,869 ล้านบาท มีผลก าไรสทุธิ 399.9 

ล้านบาท บริษัทมีสว่นแบง่ก าไรจาก บล.ฟินนัเซีย ไซรัส ซึง่ถือหุ้นประมาณ 25.26 % ประมาณ 100 ล้านบาท  

„ บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ (PD) มีรายได้ 433.6 ล้านบาท ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 156.3 ล้านบาท มีผล

ก าไรสทุธิ 127.3 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นประมาณ 37 %  

 กรรมการผู้จัดการได้อธิบายธุรกิจของ PD ผ่าน presentation ว่าประกอบธุรกิจให้เช่าและเช่าซือ้อาคาร
คลงัสนิค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) ภาพรวมของโครงการ BFTZ  Master Plan ณ 31 ธันวาคม 2556 
ประกอบด้วย Custom Free Zone จ านวน  429-0-97.5 ไร่ BOI Zone จ านวน 345 ไร่ General Zone จ านวน 564-0-88.5 ไร่ 
และ TICON จ านวน 195-1-13 ไร่  ซึง่รวมทัง้โครงการประมาณ 1,000 ไร่ โดย  300 ไร่ บริษัท ชยัอนนัต์-บางพลี พาร์คแลนด์ 
จ ากดั ใช้ท าถนน และอีก 700 ไร่ ใช้พฒันาได้ ซึง่ปัจจบุนัคงเหลอื 500 ไร่ 

พืน้ท่ีได้รับการพฒันาแล้ว จ านวน 119,709 ตารางเมตร (ตรม.) มีผู้ เช่าแล้วประมาณ 95 % ประกอบด้วย
ลกูค้าจ านวน 71 ราย และแบง่สดัสว่นเป็นชาวญ่ีปุ่ น ประมาณ 40% ยโุรป 17% ไทย 29%  

 จากงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นัน้ PD มีก าไรสุทธิ จ านวน 
127.3 ล้านบาท เนื่องจากปีที่ผา่นมามีรายได้ที่เกิดจากการขายพืน้ทีใ่ห้แก่ TICON 

นอกจากนี ้ ได้เสนอขายพืน้ที่พฒันาแล้วให้แก่กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 72,000 ตารางเมตร ซึ่งการ
จดัตัง้ดงักล่าวได้รับอนุมตัิจากส านกังาน กลต. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอสภาพตลาดดีขึน้เพื่อกองทุนจะได้ขาย
หนว่ยลงทนุ  

 จากนัน้ กรรมการผู้ จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ 
หรือไม ่
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คณุสริุยนต์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามเก่ียวกบัโครงสร้างของโครงการ  BFZT ว่ามีใครบ้าง 
และหาก PD หากเกิดปัญหาไม่สามารถขายได้ จะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และจากงบการเงินแสดงว่าปี 2557 จะเน้นธุรกิจ 
M&A ไมท่ราบวา่มีความคืบหน้าอยา่งไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

กรรมการผู้จดัการชีแ้จงวา่ เดิมโครงการนีพ้ฒันาโดย บริษัท ชยัอนนัต์-บางพล ี พาร์คแลนด์ จ ากดั ซึง่ได้รับสทิธิ
การเช่าจากเจ้าของที่ดินคือ  วดัมงคลนิมิตร วดัปากน า้ภาษีเจริญ และมูลนิธิสงฆ์ พืน้ที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ สญัญาเช่า
คงเหลือประมาณ 26 ปี ต่อมา PD เซ้งพืน้ที่บางสว่น จาก บริษัท ชยัอนนัต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากดั ประมาณ 700 ไร่ ซึ่ง
พฒันาก่อสร้างอาคารได้ สว่นท่ีเหลอื ประมาณ 300 ไร่ บริษัท ชยัอนนัต์-บางพล ีพาร์คแลนด์ จ ากดั ในฐานะผู้ได้รับใบอนญุาต
ได้จดทะเบียนกบักรมศลุกากรซึง่จะต้องจดัเป็นท าถนนและสาธารณปูโภค 

กรณีผู้ ถือหุ้นนัน้ ประกอบด้วย PD  กลุม่แนชเชอรัลพาร์ค ผู้ ถือหุ้นเดิมจากบริษัท ชยัอนนัต์ บางพลี จ ากดั และ
กลุม่เบญจรงคกุล ส าหรับการเพิ่มทุนนัน้ ค่อนข้างมัน่ใจว่าจะไม่เพิ่มทนุ  เพราะหาก PD ไม่สามารถขายทรัพย์สินให้กองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ได้ บริษัทได้เจรจาขายให้แก่กองทนุตา่งประเทศอีกทางหนึง่ด้วย ซึง่ราคาอาจจะไมด่ีกวา่แตม่ีข้อจ ากดัน้อยกวา่ 
เช่น ไมต้่องถือหนว่ยลงทนุ 25% และจะท าให้ cash flow มากขึน้ เป็นต้น 

ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่    สอบถามวา่สทิธิการเช่าที่วางมดัจ าไปแล้วนัน้ คือพืน้ที่ 700 ไร่ 
ที่กลา่วหรือไม ่การขายสทิธิการเช่าให้แก่กองทนุอสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินได้เมื่อไร  ซึง่กรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงว่า PD เป็นผู้
เซ้งพืน้ที่เปล่าทัง้หมดประมาณ  700 ไร่ เมื่อ 2 ปีก่อน และได้เซ้งต่อให้ TICON ประมาณ 200 ไร่ และจะเซ้งให้กองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ ประมาณ 70 ไร่ หรือ 72,000 ตารางเมตร  สว่นที่เหลือจะพฒันาต่อไป กรณีของบริษัทที่จะลงทนุในสิทธิการ
เช่าตามวาระท่ี 8 นัน้ เพื่อลงทนุในสทิธิการเช่าพืน้ท่ีที่สร้างเสร็จแล้ว ส าหรับการขายสิทธิการเช่าให้แก่กองทนุอสงัหาริมทรัพย์
รอสภาวะตลาดเอือ้อ านวย 

 

ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง    สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการจดัท าสาธารณปูโภคเป็นของใคร 
และค่าเช่าส่วนของ warehouse และ factory เป็นอย่างไร ซึ่งกรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงว่าบริษัท ชยัอนนัต์-บางพลี พาร์ค
แลนด์ จ ากดั ท าถนนหลกั ตามที่ได้จดทะเบียนกบักรมศลุกากร หากมากกวา่นัน้เราเป็นผู้ด าเนินการ  กรณีคา่เช่าเฉลี่ยทัง้หมด 
ประมาณ 170 บาท/ ตรม./เดือน ในขณะที่ค่าเช่าโรงาน อยู่ระหว่าง 200 -220 บาท/ ตรม./เดือน และคลงัสินค้า ค่าเช่าอยู่
ระหวา่ง 155-160 บาท/ ตรม./เดือน  

 

คณุวราห์ สจุริตกลุ กรรมการ ได้ชีแ้จงกรณี M&A ในปี 2557 ว่าจาก pipe line ที่มีอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วง แต่จะ
หว่งเร่ืองมลูคา่ของผู้ซือ้ผู้ขาย ซึง่ราคาอาจะลดลง สง่ผลให้งานลา่ช้า 

 

คณุสถาพร ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามกรณีความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้เนื่องจากอะไร  และผลขาดทนุของ FFM และ FAM จะแก้ไขอย่างไร ซึ่งกรรมการผู้จดัการชีแ้จงกรณี PD ว่าค่า
ก่อสร้างประมาณ  11,000 บาท/ตารางเมตร รายได้คา่เช่า 170 บาท/ตารางเมตร ต้องใช้เงินค่าก่อสร้างจ านวนมาก  ประกอบ
กบัรายได้จากการขายให้กองทนุลา่ช้ากวา่ที่ก าหนด  

 

กรณี FFM เดิมเป็นบริษัทที่เด่นของเรา มีการบริหารกองทนุในต่างประเทศซึ่งได้รับค่าธรรมเนียม ค่อนข้างดี  
ปัจจุบนัอยู่ในช่วงการก่อตัง้กองทุน อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อลงทุนในต่างประเทศ และมีการลงทุนในกองทุน Stripe 6 
ประมาณ 5 ล้านเหรียญ ซึง่อยูใ่นช่วงทยอยรับเงินลงทนุ 
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กรณี FAM  เป็นบริษัทบริหารกองทุนรวม กองทนุสว่นบคุคล และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งมีช่องทางการ
จ าหนา่ยน้อย ปัจจบุนัพยายามหารายได้อื่นเพิ่มเติมจากการขาย เช่น บริหารกองทนุพลงังานซึง่เป็นกองทนุเฉพาะ รับงานเป็น
นายทะเบียนของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

 

ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามวา่บริษัทมีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลในปีหน้าได้หรือไม ่ซึง่
กรรมการผู้จดัการชีแ้จงวา่ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ และขอรับไว้พิจารณาตอ่ไป     

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 

 

ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับ
ปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

กรรมการผู้ จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี (Annual Report) และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งตอ่ที่ประชุมในวาระ
ที่ 2 ซึง่ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว  

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
และบริษัทย่อยส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ 

เห็นด้วย               127,043,753 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

งดออกเสียง           236,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผล และอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิจากผลประกอบการประจ าปี 2556 

แต่บริษัทยงัคงต้องด ารงสถานะทางการเงินเพื่อการด าเนินธุรกิจในปีต่อไป จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนมุตัิงดการจ่ายเงิน    
ปันผล และอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิสว่นหนึง่ จ านวน 22.60 ล้านบาท ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  

 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรือตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลและอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิสว่นหนึง่ จ านวน 22.60 ล้าน
บาท ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายด้วย    

 

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใด ๆ หรือไม ่
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คณุสริุยนต์  ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเก่ียวกับแนวโน้มของธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ ( IB) 
และธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Brokerage) เป็นอย่างไร และจะจ่ายปันผลได้หรือไม่ ซึ่ง คณุวราห์ สจุริตกุล กรรมการ 
ได้ชีแ้จงว่าธุรกิจ IB ‟ เปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ แต่โชคดีเราท างาน IB หลาย ๆ แบบจึงสามารถรองรับได้ ซึ่งแนวโน้มยงัไปได้ 
กรณีธุรกิจ Brokerage ที่ผ่านมาเราเป็นบริษัทแรกที่รวมกิจการ เนื่องจากธุรกิจนีค้่า fee ต ่าเกินไป แต่หาก quality ของ 
research ดีขึน้ คา่ fee ก็จะดีขึน้ อยา่งไรก็ดี ที่ผา่นมามีบริษัทใหมจ่ านวน 4 แหง่ ท าให้แขง่ขนัสงู ผลประกอบการปีนีไ้ม่ค่อยดี 
แตก็่ดีกวา่ 5 ปีที่แล้ว กรณีการจ่ายปันผลขึน้อยูก่บัผลประกอบการ 

 

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ งดการจ่ายเงนิปันผล  และอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ จ านวน 22.60 
ล้านบาท ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย               127,042,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย                       237,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19  

งดออกเสียง           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
กรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทได้

ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
จะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ แตก่รรมการดงักลา่วอาจถกูเลือกกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  โดยในปีนีม้ีกรรมการที่
จะต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ นายเคนเนธ ล ีไวท์ นายวิทยา เวชชาชีวะ และนายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ โดยกรรมการ
ผู้จดัการได้น าเสนอประสบการณ์การท างานและคณุวฒุิทางการศกึษาของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการทัง้ 
3 ทา่นตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดซกัถาม กรรมการผู้ จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็น
รายบคุคล  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หน่ึง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 
(1) นายเคนเนธ ลี ไวท์      กรรมการ  

เห็นด้วย 127,042,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.81  (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย               0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00   

งดออกเสียง      237,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.19 
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 (2) นายวิทยา  เวชชาชีวะ กรรมการ  

เห็นด้วย 127,042,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.81  (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00   

งดออกเสียง      237,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.19 
 

(3) นายณัฐวุฒ ิ เภาโบรมย์ กรรมการ  

เห็นด้วย 127,040,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.81  (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00   

งดออกเสียง      239,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.19 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

กรรมการผู้จดัการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2557 ซึ่งเป็น
อตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนในปี 2556 ดงันี ้

 
 
 
 
 
ทัง้นี ้กรรมการบริหารทกุทา่น ขอสละสทิธ์ิไมรั่บคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายปีดงักลา่วข้างต้น 
จากนัน้ กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม ่

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้

เห็นด้วย                127,042,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.81  (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย                     1,400    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

งดออกเสียง                236,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.19 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2557 
กรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตัง้ ดร. ศภุมิตร เตชะ-

มนตรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3427 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809หรือ นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขทะเบียน 5035 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2557 
โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทไม่เกิน 1,352,300 บาทต่อปี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช   

รายละเอียด ค่าเบีย้ประชุม/ครัง้ ค่าตอบแทนรายปี 
1. ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท 800,000 บาท 
2. กรรมการ 25,000 บาท 280,000 บาท 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 
4. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 70,000 บาท 
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โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด จะท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยที่ส าคญัของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ที่ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ท าหน้าที่
มาแล้วหลายปี 

 

ทัง้นี ้บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย 
และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสยีใดๆ กบัผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

 

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2557 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2557 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย                127,043,753 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.81  (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย                           0    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

งดออกเสียง                 236,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.19 
 

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบแผนการลงทุนซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เพื่อพิจารณารับทราบแผนการลงทนุซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อม
อาคารคลงัสนิค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน โดยมีรายละเอียดสรุปเพิ่มเติมจากวาระข้างต้น ได้ดงันี ้

ลกัษณะรายการ : การลงทนุซือ้สทิธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลงัสนิค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรด
โซน 

วตัถปุระสงค์ : เพื่อประกอบธุรกิจพืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้า และอาคารโรงงาน 

มลูคา่การลงทนุ : ไม่เกินกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยวิธี Income Approach โดยมีมูลค่าการ
ลงทนุทัง้หมดไมเ่กิน 800 ล้านบาท 

ผลประโยชน์ที่คาดวา่
จะได้รับ 

: รายได้ค่าเช่าพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและโรงงานจากผู้ เช่า โดยมีเป้าหมายอตัราผลตอบแทน
เบือ้งต้นอยูท่ี่ร้อยละ 8 

แหลง่เงินทนุท่ีใช้ : ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 33.33 จะมาจากแหลง่เงินทนุภายในกิจการ และสว่นท่ีเหลอืจะมาจากการ
กู้ยืมจากแหลง่เงินทนุภายนอกกิจการ 

ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคาร
คลงัสนิค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุดงักลา่ว และน ารายละเอียดผล
การศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิด าเนินการอีกครัง้ก่อนท ารายการ 
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ระยะเวลาที่จะเกิด
รายการ 

: คาดวา่ ภายในไตรมาส 4 ของปี 2557 

จากนัน้ กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามประการใดอีกหรือไม ่ 
 

ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามคา่เช่าตอ่ปีประมาณเทา่ไร ซึง่กรรมการผู้จดัการชีแ้จงวา่
ไม่มี เพราะ PD ท าการเซ้งโดยปัจจุบนัเหลือประมาณ 26 ปี และส าหรับการลงทนุข้างต้น บริษัทจะเข้าท าสญัญากบั บริษัท    
ชยัอนนัต์-บางพล ีพาร์คแลนด์ จ ากดั เพื่อลดการเช่าช่วงหลายทอด 

 

ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามวา่หากได้รับอนมุตัิครัง้นี ้จะด าเนินการอยา่งไรต่อไป ซึ่ง
กรรมการผู้จดัการชีแ้จงว่า จะท าการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะลงทุน และเสนอให้ต่อกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาก่อนท ารายการ  โดยวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบที่ประสงค์ให้ผู้ลงทนุทราบว่าเดิมบริษัทมีการรับรู้รายได้จากสว่นแบ่ง
ก าไรขาดทุนที่ไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ แต่ครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ที่จะให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่ารายได้ของบริษัทจะมาจากค่าเช่า
โดยตรง 

 

ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามวา่ปีนีบ้ริษัทจะมีก าไรหรือไม ่และต้นทนุหุ้นกู้ประมาณก่ี
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรรมการผู้จัดการชีแ้จงว่าขึน้อยู่กับผลประกอบการของ PD ซึ่งเป็นบริษัทหลกั ส าหรับต้นทุนหุ้นกู้ประมาณ        
4-5 เปอร์เซ็นต์ 

 

ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ สอบถามวา่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 8 นัน้ คงที่และ
ทกุปีหรือไม ่ซึง่กรรมการผู้จดัการชีแ้จงวา่เป็นผลประโยชน์จากการประเมินในปัจจบุนั 

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม   กรรมการผู้จดัการจึงได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบ แผนการลงทุนซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/
โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณา 
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 ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุม
จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และได้สนใจซักถามเร่ืองต่าง  ๆ  และได้กล่าวปิด
ประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 16.33 น. 

  

 

 

                (- ลายเซ็น -) 

 ลงลายมือช่ือ…………………………………………………ประธานท่ีประชมุ 

 (ดร. วีรพงษ์ รามางกรู) 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

รายงานประจ าปี และงบการเงนิประจ าปี 2557 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3   

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

ช่ือ - สกุล ดร. วีรพงษ์ รามางกูร 
อายุ 71 ปี 
ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

9 ปี 8 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

 
 นิตศิาสตร์ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์  Webster University, U.S.A 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร  University of Pennsylvania, U.S.A 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  University of Pennsylvania, U.S.A 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification Program   
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนั  
 
 
 
 
 
 
 

-  ประธานกรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
-     ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
-      กรรมการ มลูนิธิสถาบนัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
-      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                 

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
-      กรรมการอิสระ บริษัท มตชิน จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

จ านวน 4 บริษัท   
1. ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ  บริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

 บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
4.      กรรมการอิสระ บริษัท มตชิน จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 2 บริษัท   
1. ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั     

2. ประธานกรรมการ โรงพยาบาล บางมด จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท 

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้                                           
ซึง่ ดร. วีรพงษ์ รามางกรู ได้เข้าร่วมประชมุจ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

ช่ือ - สกุล นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์   
อายุ 51  ปี  
ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการผู้จดัการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

12 ปี 7 เดือน  

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมลู  
   Bentley College, U.S.A 
   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 
   Carnegie-Mellon University, U.S.A 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 
 
เม.ย.2552 -  
ม.ค.2558 

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า แคปปิตอล จ ากดั 
-     กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
-     กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
-     กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

    -     กรรมการ บริษัท ชยันนัท์ เซอร์วสิ กรุ๊ป จ ากดั 

    -     กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จ ากดั     
กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ฟินนัซา่ จ ากดั 

2545 - 2550 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 
2545 - 2547 กรรมการ บริษัทเงินทนุ ฟินนัซา่ จ ากดั 
2533 - 2534 
2531 ‟ 2533 

ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท เชสแมนฮตัตนั (ประเทศไทย) จ ากดั 
หวัหน้าฝ่ายวเิคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทเงินทนุ ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 12.743%  
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

จ านวน 1 บริษัท   
1. กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 5 บริษัท    
1. กรรมการ  บริษัท ฟินนัซา่ แคปปิตอล จ ากดั 
2. กรรมการ  บริษัท ฟินนัซา่ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
3. กรรมการ  บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
4. กรรมการ บริษัท ชยันนัท์ เซอร์วสิ กรุ๊ป จ ากดั 
5. กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จ ากดั     

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท 

-ไม่มี-  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท 

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่  
นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ได้เข้าร่วมประชมุจ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 

ช่ือ - สกุล นายยูจีน เอส. เดวสิ 
อายุ 59 ปี 
ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

12 ปี7 เดือน 

คุณวุฒทิางการศกึษาและ 
การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหวา่งประเทศ  New York 
University, U.S.A 

 ปริญญาตรี ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝร่ังเศส   
           University of Virginia, Charlottesville, U.S.A 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program  สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

ปัจจบุนั              - กรรมการบริหาร บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ฟินนัซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั 

2544-2550        กรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2547 -2548       กรรมการ บริษัทเงินทนุ ฟินนัซา่ จ ากดั 
2532 - 2534      กรรมการผู้จดัการ 
                          บริษัท เชสแมนแฮตตนั (ประเทศไทย) จ ากดั  
2530 - 2532      ประธาน Asian Primary Dealers Committee of  
                          U.S. Fixed Income Securities 
2527 - 2532  ผู้อ านวยการฝ่ายตราสารหนี ้ First Boston Corp (Japan) 

การถือหุ้นในบริษัท 2.469% 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน/กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

รายละเอียดตามข้างต้น 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท 

ในปี 2557 นายยจีูน เอส. เดวสิ ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จากการ
ประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

สารสนเทศการเข้าลงทุนซือ้สทิธิการเช่าช่วงที่ดนิพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเตมิ)  

ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  หนา้ 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับ 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 

หมวดท่ี 5. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบ
ฉันทะต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด ทัง้นีห้นงัสือมอบ
ฉนัทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนดก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นัน้ ไม่นบัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึเ่ป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง 
มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ         
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด 
ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นัน้ บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ 

 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารดงัตอ่ไปนีม้าแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี 
(2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว ให้แสดงใบตา่งด้าวหรือหนงัสือเดนิทาง 
(3) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึง่รับรองความถูกต้อง

โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบขบัข่ี ใบตา่งด้าว หรือหนงัสือเดนิทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลดงักล่าวท่ีเข้าร่วมประชมุ 

(4) กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  ให้แสดงส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงใบต่างด้าว หรือ
หนงัสือเดนิทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลดงักล่าวท่ีเข้าร่วมประชมุ 

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้อ ง
เรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในท่ีประชุม และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชมุ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องน าเอกสารดงัตอ่ไปนีม้าแสดง 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ า ตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางของผู้มอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ให้แสดงส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบ
ฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

(3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึง่
รับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนัน้ๆ  และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล
นัน้ๆ 

(4) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  ให้แสดงส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนังสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว 
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มี
อ านาจลงลายมือช่ือของนิตบิคุคลนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือใบต่างด้าว หรือ
หนงัสือเดนิทางของผู้ รับมอบฉนัทะด้วย 

เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ นายวิทยา เวชชาชีวะ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้นี ้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อม
เอกสารประกอบไปท่ี นางสาววภิา นิลโสภณ บริษัท ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวนัท่ี 24 เมษายน 2558เพ่ือจะได้ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารให้เรียบร้อยก่อนวนัประชุม และเพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสยั
หรือค าถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ ขอให้ทา่นสอบถามได้ท่ี นางสาววภิา นิลโสภณ โทร. 0-2697-4094 ในเวลาท าการ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

เขียนที่  
วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

อยูบ้่านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

     
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน)    

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

  
(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 (2)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดงันี ้
  นายวิทยา เวชชาชีวะ อาย ุ 78 ปี อยูบ้่านเลขที่    27/2 ซอยสขุมุวิท 33 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110  
(ทัง้นี ้นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้ยกเว้น
วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558) 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1 -3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
  
     
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  )  
    
   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

     
เขียนที่  
วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

อยูบ้่านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

     
(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 
 (2)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 
 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดงันี ้
  นายวิทยา เวชชาชีวะ อาย ุ 78 ปี อยูบ้่านเลขที่    27/2 ซอยสขุมุวิท 33 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110  
(ทัง้นี ้นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้ยกเว้น
วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการป ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
     

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
  

  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 
 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

  วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

      

  
 

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท               

และบริษัทย่อยส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
 

 
 

  
ชือ่กรรมการ 

 
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

           

     ชื่อกรรมการ นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

           

     ชื่อกรรมการ นายยูจีน เอส. เดวิส 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร 

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

           

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

           



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

 

  วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  

 

วาระที่ 

 

8 

 

เร่ือง 

 

พิจารณาอนุมัติลงทุนซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ใน

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
           

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และ 
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ 
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
           
           
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ  (  

   (  )   

       ลงช่ือ  
   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ  (  

   (  )    

       ลงช่ือ  
   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ  (  

   (  ) 
      
     
หมายเหต:ุ    

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 



 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

     
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 

     
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
     
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี     2558 ในวนัที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. 
ณ โรงแรมคราวน์พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

     
     
  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  
  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที่  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
  วาระที่  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

      
     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
     ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร 
      เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 

     
เขียนที่  
วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 
 (2)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 
 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดงันี ้
  นายวิทยา เวชชาชีวะ อาย ุ 78 ปี อยูบ้่านเลขที่       27/2 ซอยสขุมุวิท 33 
ถนน     สขุมุวิท ต าบล/แขวง    คลองตนัเหนือ อ าเภอ/เขต    วฒันา 
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์   10110  

(ทัง้นี ้นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึง่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ยกเว้น
วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558) 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 

ในวนัที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางสว่น คือ 
   หุ้นสามญั  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
   หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 

 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 
        
 

 
วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

 
   

ชื่อกรรมการ 
 
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 

 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
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ชื่อกรรมการ 
 
นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ 

 
 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
    ชื่อกรรมการ นายยูจีน เอส. เดวิส  
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
       
    ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  

 
วาระที่ 
 

8 
 

เร่ือง 
 

พิจารณาอนุมัติลงทุนซือ้สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม)            
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
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  วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไม ่
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ 
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง 
มติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน 
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
    
หมายเหต:ุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2558        ในวนัที ่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30  น. 
ณ โรงแรมคราวน์พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
  วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที่  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
    ชื่อกรรมการ   
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
    ชื่อกรรมการ   
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
    ชื่อกรรมการ   
     เหน็ด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
    ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
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ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น) 

 
ช่ือ – สกุล นายวทิยา เวชชาชีวะ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อายุ 78 ปี 
ท่ีอยู่ 27/2 ซอยสขุมุวทิ 33 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
คุณวุฒทิางการศกึษา  ปริญญาโท  Harvard Law School, Harvard University (LL.M.) 

 ปริญญาตรีและโท   
 Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.)  
 Barrister-at-Law, Gray’s Inn 
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Chairman 2000  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ประสบการณ์การท างาน 2545 - ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั 
2541 - ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั                        - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
                                    - ประธาน  บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ 
เม.ย. 2552 - - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค.2558  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ฟินนัซ่า จ ากดั 
2534 - 2535 - ปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
2531 - เอกอคัรราชทตูประจ าสหรัฐอเมริกา  
  กระทรวงการตา่งประเทศ 
2527 - เอกอคัรราชทตูประจ าเบลเย่ียมและสหภาพยโุรป 
  กระทรวงการตา่งประเทศ 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมในครัง้นี ้

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
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แผนที่ของสถานที่จดัประชุม 
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