
 

 

 
 
 
 

วันท่ี 24 มีนาคม 2560 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

2. รายงานประจ าปี และงบการเงินประจ าปี 2559 
3. ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 
4. สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด 
5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 6. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ 
 7. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
 8. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 
กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และ
ได้จัดท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดและได้
เผยแพรไ่ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความ
ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฎตาม  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 

การลงมติ :  มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการด าเนินงานในปี 2559 มีรายละเอียด
ตามทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัท ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

- ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีพิจารณาอนุมัติ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับส้ินป ี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2559 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข                     

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของงบการเงินแสดงไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงมติ :  มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล   

วัตถุประสงค์และเหตุผล :    

- ตามที่บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 155.47 ล้านบาท และไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามนัยมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบริษัทมหาชน และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 38 

- ในปี 2559 บริษัทจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีจ านวน 8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.15 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีเข้าเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และมีก าไรสุทธิหลังการจัดสรร จ านวน 147.47 ล้านบาท บริษัทจึง
สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  
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- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 
2559 และจ่ายเงินปันผลดังนี้ 
1. จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 จ านวน 8 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 

5.15 ของก าไรสุทธิของปี โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 34.80 
ล้านบาท 

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 24.70 ล้านบาท โดยจ่าย
จากก าไรสุทธิ (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิ
ยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว บริษัท
พิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อให้การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บรษิัท 

3. บริษัทก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และ
ก าหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีการปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 
2560 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปีผ่านมา ดังนี้ 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 155.47 82.60 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 247,039,600 247,039,600 
3. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.10 0.30 

-  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - 0.20 
-  เงินปันผล (บาท/ต่อหุ้น) 0.10 0.10 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 24.70 74.11 
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 15.89 89.72 

การลงมติ :  มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจ านวน
กรรมการทีจ่ะออก แบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
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2. กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับฉลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ ผู้ออกจาก
ต าแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

3. บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว 

4. กรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีดังต่อไปนี ้

ล าดับที ่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารง   
ต าแหน่งกรรมการ 

1 ดร.วีรพงษ์    รามางกูร กรรมการอิสระ 11 ปี 8 เดือน 
2 นายยจูีน      เอส.เดวิส กรรมการ  14 ปี 10 เดือน 
3 นายณัฐวุฒิ  เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ       4 ป ี

5. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่ง รวมถึง เพศ อายุ 
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งเห็นควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และ
มีประสบการณ์กว้างขวาง  

6. ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฎตาม        
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้ารับ
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. ดร.วีรพงษ์    รามางกูร กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 
2. นายยจูีน      เอส.เดวิส กรรมการ  (ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 
3. นายณัฐวุฒิ  เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ     (ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 

การลงมติ :  มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคงจ านวนกรรมการเท่าเดิม 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. ปัจจุบันจ านวนกรรมการของบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน แยกเป็นดังนี ้

กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  จ านวน 7 ท่าน  
ต าแหน่งกรรมการว่างลง    จ านวน 1 ท่าน 
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โดยต าแหน่งที่ว่างลง 1 ท่าน ได้รับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติ
ให้บริษัทขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 (แทนนายเคนเนธ ลี ไวท์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558)  

2. บริษัทยังอยู่ระหว่างสรรหากรรมการใหม่ แทนต าแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากการสรรหาคัดเลือกกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกระบวนการท่ีค่อนข้างใช้เวลา 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติให้คงจ านวนกรรมการเท่าเดิม จ านวน 8 ท่าน 
เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาที่จะสามารถคัดเลือกกรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสม ทีม่ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  

การลงมติ :  มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 ก าหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน แสดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2559  

3. จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2558 ซึ่งจัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2559 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉล่ีย
ของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้ 

 
รายละเอียด 

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของ
หมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและ

หลักทรัพย์ ปี 2558 

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ของบริษัท ปี 2559 * 

1. ประธานกรรมการ 1.69 ล้านบาท 1.05 ล้านบาท 
2. กรรมการ 0.57 ล้านบาท 0.37 ล้านบาท 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 0.36 ล้านบาท 0.20 ล้านบาท 
4. กรรมการตรวจสอบ 0.24 ล้านบาท 0.15 ล้านบาท 
หมายเหตุ:   * ค านวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ ค านวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 5 ครั้ง 
ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี 

(2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ค านวณจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจ านวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วย
ค่าตอบแทนรายปี 
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4. คณะกรรมการบริษัทขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที ่เท่ากับ ปี 2559 

รายละเอียด ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง 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 
5. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน* 25,000 บาท - 
6. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน* 20,000 บาท - 

หมายเหตุ :  * คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับอนุมัติ แต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
1/2560 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

ทัง้นี้  กรรมการบริหารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 

การลงมติ :  มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี 

2. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 
2551 เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการท างานท่ีน่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2560 และมีค่าสอบบัญชีไม่เกิน 
1,455,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น   

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 
2559 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี  
2560 

เปล่ียนแปลง 

1,435,000 บาท 1,455,000 บาท  เพิม่ขึ้น 20,000 บาท หรือ 1.39% 

ทั้งนี้ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้ 
1. นางนิสากร ทรงมณี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 

2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 

3. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ  
4. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 
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โดยผู้สอบบัญชีทุกคนดังกล่าวมีคุณสมบัติท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท 
กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น 
จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยมีค่า
สอบบัญชีประจ าปีไม่เกิน 1,455,000 บาท 

การลงมติ :  มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่  บริษัท ชัยนันท์-บางพลี    
พาร์คแลนด์ จ ากัด 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :    

บริษัทพิจารณาที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์ค
แลนด์ จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 ตารางเมตร ในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซนให้กับบริษัท  โดยสัญญาเช่าที่บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัดมีกับ
เจ้าของที่ดิน ได้แก่ วัดปากน้ าและวัดมงคลนิมิตร จะสิ้นสุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2582 และ 8 มกราคม 
2583 ตามล าดับ และสัญญาเช่าช่วงระหว่างบริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด กับ บริษัทจะ
หมดในเดือนธันวาคม 2582  ปัจจุบัน บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัดอยู่ระหว่างการเจรจา
กับเจ้าของที่ดินเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ประมาณ 14 ปี และ เมื่อขยายอายุการเช่าได้ส าเร็จ 
บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัดยินดีที่จะต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน
ให้กับบริษัทเช่นกัน ในครั้งนี้ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัดเจรจาขอกู้เงินจากบริษัทใน
วงเงินไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  3 ปี 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5ต่อปี ทั้งนี้ สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท 
ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้
แก่บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด ตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ :  มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดงักล่าวตอ่ประธานในที่
ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไป
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นผู้ที่มีสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 มีนาคม 2560 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 โดยมติคณะกรรมการ 

                                               
 (นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์) 

 กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานท่ี 
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้อง

คราวน์ 1-4 ชั้น 21 เลขท่ี 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร   
 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. ดร. วีรพงษ ์ รามางกูร ประธานกรรมการ 
2. นายวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน ์ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายยจูีน เอส. เดวิส กรรมการ 
4. นายวราห ์ สุจริตกุล กรรมการ 
5. นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายอัครรัตน ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณัฐวุฒ ิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ารว่มเขา้ประชุม 
1. นางนิสากร ทรงมณี  Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั  
2. นางสาวสุดามาศ สุตังคานุ   Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
3. นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟนิันซ่า จ ากัด (บริษัทในเครือ) ท าหน้าที่ชี้แจงการ 

 ด าเนินการประชมุ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
4. นางสิริพรรณ ลีวานันท ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซา่ จ ากัด (มหาชน) 
5. นายจกัรชัย พันธุ์รอด ทนายความ ส านักงานท่ีปรึกษากฎหมาย จดูิซซัส ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการ 

 นับคะแนน  

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
การด าเนินการประชุม พร้อมกับน าเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
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1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน 
- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา 
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ 
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบตัรลงคะแนนท้ังหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่น าส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่

เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย  
- ขอให้ผู้ถือหุ้นท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้ว

จึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย” 
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย  

2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง  
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหน่ึงมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้ 
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง 
- ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
3. การสอบถามและแสดงความเห็น 

- กรุณาแจ้งความจ านง โดยยกมือขึ้น 
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง 

4. คุณจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความจาก ส านักงานท่ีปรึกษากฎหมาย จูดิซซัส ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการ 
 นับคะแนนในแต่ละวาระ 

 
จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วม

ประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งส้ินจ านวน 67 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
147,897,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.87 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็น 
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับน าเสนอท่ีประชุมเป็น presentation ดังต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือนัดประชุมแล้ว  

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใดๆ เกี่ยวกับรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นด้วย               147,526,584 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.742 

 ไม่เห็นด้วย                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 

 งดออกเสียง           381,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.258 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา
บริษัทมีรายได้รวม 944 ลบ. เพิ่มขึ้น 734.6 ลบ. เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีก าไรซึ่งเป็นรายการพิเศษ 432.2 ลบ. (ก าไรจากการ
จ าหน่าย บลจ.ฟินันซ่า (FAM) , ก าไรจากการจ าหน่าย บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ (PD) , ก าไรจากการจ าหน่ายพื้นที่
ส านักงาน และก าไรจากการจ าหน่ายสมาชิก SET TFEX และ TCH) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 441.5 ลบ. มีการรับรู้ส่วน
แบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 69 ลบ. สรุปว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิในปี 2558 จ านวน 562.8 ลบ. หรือ
คิดเป็นก าไรสุทธิ 2.28 บาทต่อหุ้น 

ส าหรับฐานะทางการเงนิของกลุ่มฟินันซ่า ณ ส้ินปี 2558 ประกอบด้วย สินทรัพย์รวมจ านวน 3,534.8 ลบ. เพิ่มขึ้น
จ านวน 1,006.7 ลบ. จากปีก่อน หนี้สินจ านวน 1,423.9 ลบ. เพิ่มขึ้นจ านวน 526.2 ลบ. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 
2,110.9 ลบ. เพิ่มขึ้นจ านวน 480.5 ลบ. 

กรรมการผู้จดัการชี้แจงเพิม่เตมิถงึผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้

 บล.ฟินันซ่า (FSL) มีรายได้ 248 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จา่ย 187.8 ลบ. มีผลก าไรสุทธิ 51.4 ลบ. และมีผลก าไร
รวมในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 216.9 ลบ. 

 บจ.ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ (FFM) มีรายได้ 66.1 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จา่ย 98.6 ลบ. มีผลขาดทุนสุทธิ 
32.5 ลบ. และมีผลก าไรรวมในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษทัย่อย จ านวน 9.6 ลบ. 

 บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) มีรายได้ 1,708.3 ลบ. ต้นทุนและค่าใชจ้่าย 1,494.7 ลบ. มีผลก าไรสุทธิ 137.8 ลบ.  
 บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) มีรายได้ 3,996.5 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จา่ย 3,235.8 ลบ. มีผลก าไรสุทธิ 626.7 

ลบ. 
 บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ (PD) ซึ่งขายออกไปให้ MK ในช่วงส้ินปี มีรายได้ 271.1 ลบ. ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยจ่ายรวม 234.3 ลบ. 
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จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะน าใดๆ หรือไม่เมื่อ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2558 

ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ  

วาระที ่3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและ

บริษัทย่อยส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระ
ที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ผู้รับมอบฉันทะ  

: จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการลงทุนของบริษัท อยากทราบว่า
โอกาสและความเส่ียงของบริษัทจะเปล่ียนแปลงอย่างไร 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: โดยรวมคาดว่าความเส่ียงของบริษัทไม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนัก 
ดังนี ้
1. มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 100% จ านวน 2 บริษัท 

-  บล.ฟินันซ่า ซึ่งธุรกิจหลักๆ จะด าเนินงานด้านวาณิชธนกิจ 
และ Wealth Management โดยไม่มีเงินลงทุนใน port หุ้น 

-  บจ.ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ เป็นการลงทุนในต่างประเทศ 
หลัก ๆ จะลงทุนในกองทุน Stripe 6 จ านวน 5,000,000 USD 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงทยอยรับเงินคืน 

2. ส าหรับ PD เดิมถือหุ้นอยู่ 36.38% ได้ด าเนินการแลกหุ้นกับ MK 
โดยได้รับหุ้น MK จ านวน 7.15% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ MK ซึ่ง 
MK เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือว่าเป็นหลักทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องหากจะขายต่อก็มี โอกาสที่จะขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์  
 

นายสมพร เชาว์สมบัติ  
ผู้ถือหุ้น 

: ก าไรต่อหุ้นส่วนใหญ่จะมาจากเงินลงทุน จึงอยากทราบว่าหากตัดเงิน
ลงทุนออกไป ก าไรต่อไตรมาสจะอยู่ประมาณเท่าไร 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: จากรายได้ 944.0 ลบ. จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวประมาณ 
432.2 ลบ. ได้แก่ การจ าหน่าย FAM,การแลกหุ้น PD กับ MK, การ
จ าหน่ายพื้นที่ส านักงาน และการจ าหน่ายสมาชิก SET TFEX และ 
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TCH โดยหากพิจารณารายได้หลักจะเกิดจากการลงทุน,รายได้ด้าน
วาณิชธนกิจ,รายได้ด้าน Wealth Management,รายได้ค่าเช่าพื้นที่
โรงงานและคลังสินค้า และรายได้เงินปันผล เป็นต้น ซึ่ง ผลการ
ด าเนินงานจะอยู่ที่ประมาณ 350 ลบ./ปี อย่างไรก็ดี บริษัทพยายามที่
จะปรับโครงสร้างรายได้ให้เป็นรายได้ประจ ามากขึ้น 
 

นายสมพร เชาว์สมบัติ  
ผู้ถือหุ้น 

: การแลกหุ้น PD กับ MK ในอัตราหุ้นละ 6.15 บาท คิดว่าสูงเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้น MK ในตลาดหลักทรัพย์  

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: จะเห็นได้ว่าหลังจากการแลกหุ้นบริษัท มีก าไรจากการแลกหุ้น
ประมาณ 91 ลบ. ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนใน PD ประมาณ 326 ลบ. แต่
มูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 400 ลบ. ในขณะท่ีทาง MK พิจารณาว่า
มูลค่าหุ้นที่แท้จริงของ MK อยู่ที่ราคาหุ้นละ 6.15 บาท 
 

ผู้ถือหุ้นรายหน่ึง : รายได้ค่าเช่าที่เกิดขึ้น หมายถึง ค่าเช่าที่เกิดจาก PD ใช่หรือไม่ 
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: ไม่ใช่ แต่เป็นรายได้การท่ีบริษัทมีพื้นท่ีประมาณ 89,000 ตรม. ในสิทธิ
การเช่าโรงงานและคลังสินค้า ของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งมี
ลูกค้าเป็นผู้เช่า โดยมี PD เป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนท่ีให้ 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และ

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย               148,090,484 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.743 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000  

งดออกเสียง           381,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.257  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2558 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อน
หน้านี้ บริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิประจ าปี 2558 จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้น
ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินท้ังสิน 24,703,960 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และก าหนดรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลัง
จากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
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จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมวา่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  

นายสุธิตศกัดิ์ ธนโชติปรมัตถ์  
นางประภาพรรณ อินนัดดา  
ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง 

: ตามนโยบายบริษัทแจ้งว่าจะจ่ายเงินปันผล 30% ของก าไรสุทธิหลัง
หักภาษี ขอทราบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะจ่ายเงิน ปันผลใน
ครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีก 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: ก าไรท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่น าไปซื้อพื้นที่ให้เช่าเพิ่มเติมและซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ของ FSS ส่วนการเสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มนั้น ขอรับไป
พิจารณาในคราวต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 

0.10 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน 24,703,960 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 

ในการรับเงินปันผล และก าหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยก าหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย               144,064,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.753 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม) 

ไม่เห็นด้วย                       4,833,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.246  

งดออกเสียง           1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001  

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ 

แทน ต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทได้
ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  โดยในปีนี้มีกรรมการที่
จะต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวราห์ สุจริตกุล นายวิทยา เวชชาชีวะ และนายอัครรัตน์ ณ ระนอง (กรรมการทั้ง 
3 ท่าน มิได้เข้าร่วมประชุมในวาระน้ี) โดยกรรมการผู้จัดการได้น าเสนอประสบการณ์การท างานและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้
ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการท้ัง 3 ท่านต่อผู้ถือหุ้น 

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระ

หนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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1. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 
เห็นดว้ย 148,512,084 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 99.740 
ไม่เหน็ดว้ย 1,400 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 0.001 
งดออกเสียง 385,200 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 0.259 

 

2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 
เห็นดว้ย 148,897,584 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 99.999 
ไม่เหน็ดว้ย 100 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 1,000 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 0.001 

 

3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 
เห็นดว้ย 148,487,684 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 99.724 
ไม่เหน็ดว้ย 30,000 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 0.020 
งดออกเสียง 381,000 เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 0.256 

5.2 พิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปีนับ

แต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

กรรมการผู้จัดการผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในระบบตลาดหลักทรัพย์เรื่องการถึงแก่กรรมของคุณ
เคนเนธ ลี ไวท์ ท าให้มีต าแหน่งกรรมการว่างลง แต่การสรรหาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกระบวนการที่
ค่อนข้างใช้เวลา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายเวลาการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี 
นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง
ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ต าแหน่งกรรมการที่ว่าง

ลงออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

เห็นด้วย               148,867,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.979  

ไม่เห็นด้วย                       30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.020  

งดออกเสียง           1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001  
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2559 ซึ่ง 
เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2558 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่าน ขอสละสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง 
 

: จากงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อยากทราบว่าท าไม
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพิ่มขึ้นประมาณ 316% จากปีที่แล้ว 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: ส่วนที่เพิ่มขึ้นจะเกิดจากค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งจะรวมถึงบริษัทย่อย
ด้วย โดยค่าตอบแทนผู้บริหารจะผันแปรตามผลการด าเนิน โดยจะเห็น
ได้จากว่าผลการด า เนินงานก็ เพิ่มขึ้นประมาณ 300% ส าหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอในครั้งนี้มิได้เพิ่มขึ้น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้ 

เห็นด้วย               148,867,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.979  

ไมเ่ห็นด้วย                       30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.020  

งดออกเสียง           1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001  

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ ง นางนิสากร  
ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3809 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2559  
โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน  1,435,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด จะท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ส าคัญของบริษัทด้วย  โดยผู้สอบบัญชีจาก  

รายละเอียด ค่าเบีย้ประชุม/ครัง้ ค่าตอบแทนรายป ี
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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บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ท่ีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ท าหน้าที่มาแล้ว
หลายปี 

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมวา่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่  

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ผู้รับมอบฉันทะ 

: อยากทราบสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 35,000 บาท ทั้ง ๆ ที่มีการขาย
บริษัทย่อยไปแล้ว 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: ส่วนหนึ่งเป็นการปรับขึ้นเนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย               148,897,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999  

ไม่เห็นด้วย                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000  

งดออกเสียง           1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001  

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 กรรมการผู้จดัการได้สอบถามที่ประชุมวา่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามเพิม่เติมหรือไม ่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ผู้รับมอบฉันทะ 
 

: ตามที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตจ านงในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขอให้ชี้แจงความคืบหน้า 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าระบบงาน 

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 
ประธานกรรมการ 
 
 

: บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด
ไว้อยู่แล้ว ทั้ง เรื่องความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และอื่นๆ  และจะ
ด าเนินการให้ทันตามก าหนด 

นายกอบคุณ เธียรปรีชา 
ผู้ถือหุ้น 

: ขอทราบแนวทางการด าเนินงานของบริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และ 
ตามที่ตั้งเป้า ROE ไว้ 15% ไม่ทราบว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะไป
ถึงเป้า 
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นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

: ทางผู้บริหารก าลังพยายามท าให้ถึงเป้าอยู่  

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 
ประธานกรรมการ 

: กล่าวเสริมว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคร่วมถึงประเทศไทย
อยู่ในภาวะขาลง ขณะที่รายรับจากการส่งออกของประเทศหดตัวลง
เรื่อยๆ  ซึ่งส่งผลกระทบในการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ก็แย่ลงเกือบทั้งหมด ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงก าหนดให้บริษัทระมัดระวังในการลงทุน 
 

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธาน  
ที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้สนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าว 
ปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 

                                                     (- ลายเซ็น -) 
 ลงลายมือชื่อ…………………………………………………ประธานท่ีประชุม 
 (ดร. วีรพงษ์ รามางกูร) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3   

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ และคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 

ชื่อ - สกุล ดร. วีรพงษ์ รามางกูร 
อายุ 73 ปี  
ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

11 ปี 8 เดือน  

คุณวุฒิทางการศึกษาและ 
การฝึกอบรม 

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  Webster University, USA 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  University of Pennsylvania, USA 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  University of Pennsylvania, USA 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Certification Program (2547)   

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                           
       บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

จ านวน 3 บริษัท   
1. ประธานกรรมการ  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
3. กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 2 บริษัท   
1. ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
2. กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย    

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

-ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท 

ในปี 2559  ดร. วีรพงษ์ รามางกูร  
- ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง  จากการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  

ชื่อ - สกุล นายยูจีน เอส. เดวิส 
อายุ 61 ปี  
ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการบริหาร 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

14 ปี 10 เดือน  

คุณวุฒิทางการศึกษาและ 
การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  New York 
University, USA 

 ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝรั่งเศส   
 University of Virginia, Charlottesville, USA 
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program  (2549) 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 
 

ปัจจุบัน  
 
 

- กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

การถือหุ้นในบริษัท 2.635% 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

-ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 2 บริษัท   
1. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
2. กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท 

ในปี 2559  นายยูจีน เอส. เดวิส 
- ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง  จากการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  

ชื่อ - สกุล นายณัฐวุฒิ  เภาโบรมย์ 
อายุ 52 ปี  
ต าแหน่งที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

4 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษาและ 
การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ City University Seattle, USA 
 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ประกาศนียบัตร  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- Director Accreditation Program (2547) 
- Audit Committee Program (2548) 
- Role of the Compensation Committee (2551) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปีย้อนหลัง 
 

ปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ ากัด 
บริษัท แม็ทช่ิง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการฝ่ายการเงิน   
บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด 

- รองประธานกรรมการ  บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากัด 
- กรรมการบริหาร  บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จ ากัด 
- ประธานกรรมการ  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง 
- กรรมการ  บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน)  

 2546 -2555     
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
- บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
- โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

จ านวน 2 บริษัท   
1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท แม็ทช่ิง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 7 บริษัท   
1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ ากัด 
2. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  

บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 

3. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั 

4. รองประธานกรรมการ  บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากัด 
5. กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จ ากัด 
6. ประธานกรรมการ  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง 
7. กรรมการ  บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท 

ในปี 2559  นายณัฐวุฒิ  เภาโบรมย์   
- ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
- ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 4 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

(ที่มคีวามเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต่ าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 
1) หุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง  โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  หน้า 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

สารสนเทศการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงนิกู้แก่ บริษัท ชัยนนัท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากดั 
 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
รูปแบบเงินกู้ แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด ในวงเงินไม่เกินกว่า100 ล้านบาท ระยะเวลาการให้
เงินกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มท ารายการบางส่วนประมาณเดือนพฤษภาคม 
2560 หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน / ผู้ให้กู ้ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้รับการสนับสนุนทางการเงิน /ผู้กู้ บริษัท ชัยนันท-์บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากดั 

 ความสมัพันธ ์ บริษัท ชัยนันท-์บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากดั เป็นบริษัทท่ีให้เชา่ชว่ง
อาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 ตารางเมตร ในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน ใหก้ับบริษทัฯ 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1  ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ 

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 
ตารางเมตร ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ให้กับบริษัทฯ   โดยสัญญาเช่าที่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ 
จ ากัด มีกับเจ้าของที่ดิน ได้แก่ วัดปากน้ าและวัดมงคลนิมิตร จะส้ินสุดในวันที่ 25ธันวาคม 2582 และ 8 มกราคม 
2583 ตามล าดับ และสัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด กับ บริษัทฯ จะหมดใน
เดือนธันวาคม 2582ปัจจุบัน บริษัท ชัยนันท-์บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด อยู่ระหว่างเจรจากบัเจ้าของที่ดินเพื่อต่ออายุ

สัญญาเช่าออกไปอีก ประมาณ 14 ปี และเมื่อขยายอายุการเช่าได้ส าเร็จ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ 
จ ากัดยินดีที่จะต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงานให้กับบริษัทฯ เช่นกัน  บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์ค
แลนด์ จ ากัด มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนส าหรับการเจรจาและการลงทุนภายในโครงการ  บริษัท ชัยนันท์ -
บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด จึงเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินมายังบริษัทฯ ในวงเงินกู้ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท 
ระยะเวลาการให้วงเงินกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อป ี  
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3.2 ขนาดของรายการ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด ถือเป็นรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลอื่นในจ านวนที่มีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมี
มูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ  โดยคิดเป็นมูลค่า
รายการร้อยละ 4.95 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 

4. รายละเอียดของผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 
50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
500,000,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจบริหารพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และเขตปลอดอากร 
ภายใต้ชื่อโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน โดยโครงการตั้งอยู่ถนนบางนาตราด กม. 23 จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้น
ที่ดินประมาณ 1,000 ไร่ ส าหรับประกอบกิจการคลังสินค้าและโรงงานเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตปลอดอากร 

บางกอกฟรีเทรดโซนได้รับอนุมัติเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร ส าหรับผู้ประกอบกิจการ
โรงงานหรือคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ภายในเขตปลอดอากร จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีสินค้า
น าเข้าและส่งออก ยกเว้นภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0  ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของเขตปลอดอากร ซึ่งประกาศโดยกรมศุลกากร 

บางกอกฟรีเทรดโซนเป็นพื้นที่สีม่วง และได้รับใบอนุญาตเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ท าให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ผู้ประกอบการท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเบา และไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2)ได้ โดยใช้ระยะเวลา
และกระบวนการในการด าเนินการขอเปิดโรงงานส้ันกว่าการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 

ทั้งยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอ
ไอ) ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในโครงการ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่าง 3 -8 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับประเภทอุตสาหกรรม ที่ส าคัญโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนค านึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยโครงการได้
จัดพื้นที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการท้ังหมดเป็นพื้นที่สีเขียว พ้ืนท่ีส่วนกลางและสาธารณูปโภค 

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด มีดังนี้ 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด 

ชื่อบริษัท บริษัท ชัยนันท-์บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริหารพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และเขตปลอดอากร 

ที่ตั้งบริษัท 1 ซอยลาดพร้าว 80 (แยกจันทิมา 7) ถนนลาดพร้าว แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0105536073906 
วันจดทะเบียนบริษัท 29 มิถุนายน 2536 
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4.2 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที ่28 กุมภาพันธ์ 2560 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายเชิญชยั นิยมานุสร กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
2. นางนันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา กรรมการ 
3. นายธงธัช เกษมสวุรรณ กรรมการ 

4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้นจดทะเบียน ร้อยละของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

1. นายธงธัช เกษมสวุรรณ 26,583,333 53.16 
2. นางนันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา 20,333,334 40.67 
3. นางนภสร ประนิช 1,458,333 2.92 
4. การเคหะแหง่ชาต ิ 1,000,000 2.00 
5. นายเชิญชยั นิยมานุสร 625,000 1.25 

รวม 50,000,000 100 

4.4 สรุปฐานะทางการเงิน 
หน่วย : พันบาท 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2555 

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2556 

ณ วันที ่
31 ธนัวาคม 2557 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย ์     
สินทรัพย์หมุนเวียน 468,824,.87 1,129,326.49  712,154.71 736,600.02 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,602,977.76 1,933,707.21 2,420,345.77 2,621,672.84 

รวมสินทรัพย์ 2,071,802.64 3,063,033.71 3,132,500.48 3,358,272.86 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน 186,843.26 1,221,549.88 827,509.56 501,001.64 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,107,150.65 2,235,395.08 2,718,250.68 3,242,935.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (222,191.27) (393,911.26) (413,259.76) (385,663.78) 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 2,071,802.64 3,063,033.71 3,132,500.48 3,358,272.86 

 
หน่วย : พันบาท 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี 2555 ส าหรับปี 2556 ส าหรับปี 2557 ส าหรับปี 2558 

รายได้รวม 102,974.41 155,497.93 166,101.88 201,205.48 

ค่าใช้จา่ยรวม 91,191.90 313,805.86 145,047.04 167,049.93 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 8,558.52 (171,719.99) (19,348.50) 27,595.98 
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1  มูลค่าสิ่งตอบแทน 

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด จะช าระคืนเงินกู้ตามที่ได้เบิกใช้จริง (วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) 
และดอกเบี้ย (สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับ) ประมาณ 19.50 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ค านวณจาก
เงินกู้ 100 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี) ให้แก่บริษัทฯ (ค านวณตั้งแต่ 5/2560 - 4/2563) 

5.2 วิธีการช าระเงิน 

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด จะช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ส าหรับเงินต้นจะช าระตาม
ระยะเวลาการกู้ที่จะก าหนดในแต่ละครั้งของการเบิกเงินกู้  

6. เหตุผลและที่มาของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าวของ
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89 ,024 
ตารางเมตร ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ให้กับบริษัทฯ   โดยสัญญาเช่าที่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ 
จ ากัด มีกับเจ้าของที่ดิน ได้แก่ วัดปากน้ าและวัดมงคลนิมิตร จะส้ินสุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2582 และ 8 มกราคม 
2583 ตามล าดับ และสัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด กับ บริษัทฯ จะหมดใน
เดือนธันวาคม 2582  ปัจจุบัน บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด อยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อต่อ

อายุสัญญาเช่าออกไปอีก ประมาณ 14 ปี และเมื่อขยายอายุการเช่าได้ส าเร็จ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์ค
แลนด์ จ ากัดยินดีที่จะต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงานให้กับบริษัทฯ เช่นกัน  บริษัท ชัยนันท์-บางพลี 
พาร์คแลนด์ จ ากัด มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนส าหรับการเจรจาและการลงทุนภายในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อ
ขยายอายุการเช่าส าเร็จ บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาในสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ยาวนานขึ้น  

7. ขั้นตอนการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

7.1  นโยบาย ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ระหว่าง บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด ผู้เช่าที่ดินกับเจ้าของที่ดินได้แก่ วัดปากน้ าและวัดมงคลนิมิตร  
กับบริษัทฯ ที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 ตารางเมตร ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่ง
ตั้งอยู่บนท่ีดินดังกล่าว  

7.2  ผู้มีอ านาจอนุมัติและวงเงินของการให้กู้ยืม 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 วงเงินของการให้กู้ยืม  วงเงินกู้ไม่เกินจ านวน 100 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะได้รับ 

    (ค านวณระยะเวลา 3 ปีเต็ม) เป็นเงินประมาณ 19.5 ล้านบาท 
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7.3 ปัจจัยพิจารณาความสามารถในการช าระคนืหนี้ของนิติบคุคลอื่น 

บริษัทชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด มีรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคจากผู้ประกอบการที่เช่า
พื้นที่ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และจากการขายสิทธิการเช่าช่วงที่ดินอีกบางส่วน และเมื่อได้รับการต่อสัญญา
เช่าจากเจ้าของที่ดิน บริษัทชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด สามารถเรียกค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการต่ออายุ
สัญญาสิทธิการเช่าช่วงจากบริษัทฯ ได้      

7.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ 

บริษัท ชัยนันท์ฯ จะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยจ านวนเงินที่ขอกู้ในแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท 
ระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 180 วัน บริษัทฯ ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 6.50% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบ้ีย
ที่บริษัทฯ ออกตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ รวมถึงในกรณีหากมีการผิดสัญญา บริษัทฯ สามารถเรียกร้องเงินดังกล่าวคืนได้ 
พร้อมทั้งจะได้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากเงินท่ีให้กู้ยืม 

ส าหรับผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะมีรายได้จากดอกเบี้ยรับ รวมถึงการมีสิทธิ์
ในการต่อสัญญาสิทธิการเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน เมื่อบริษัทชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัดต่อสัญญา
กับเจ้าของที่ดินได้  

7.5  แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัทฯ ออกตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ และจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน วงเงินกู้ไม่เกินจ านวน 100 ล้านบาท รวมถึงอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 6.5 ต่อปี รวมเป็นเงินประมาณ 19.5 ล้านบาท 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ในรูปของดอกเบี้ย และสิทธิ์ในการต่ออายุสิทธิการเชา่ชว่งออกไปเป็นระยะเวลา
เท่ากับท่ีบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด จะได้รับการต่อสัญญาจากเจ้าของที่ดิน โดยบริษัท ชัยนันท์-บาง
พลี พาร์คแลนด์ จ ากัด จะเรียกค่าตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าช่วงเท่ากับราคาทุนบวกส่วนต่างอีกร้อยละ 15   

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีความเห็นว่า การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งในรูป
ของรายได้ดอกเบี้ย และเมื่อมีการต่ออายุสิทธิการเช่าช่วง บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาในสร้างรายได้ให้แก่
บริษัทฯ ยาวนานขึ้น  

11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อ 10 

- ไม่มี - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อบังคับ 

บริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
 

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบ
ฉันทะต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด ท้ังน้ีหนังสือมอบ
ฉันทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าปร ะชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่ น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ท้ังนี้ หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่น้ัน ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ         
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
ท้ังนี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่น้ัน บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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รายละเอียดการแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉนัทะ และหนังสือมอบฉันทะ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาน าเอกสารดังต่อไปน้ีมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ 
(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง 
(3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบขับขี่ ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวท่ีเข้าร่วมประชุม 

(4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  ให้แสดงส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงใบต่างด้าว หรือ
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวท่ีเข้าร่วมประชุม 

หากผู้ถือหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้อง
เรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในท่ีประชุม และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมาแสดง 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบ
ฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่ง
รับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ันๆ  และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล
น้ันๆ 

(4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  ให้แสดงส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว 
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ 

ท้ังน้ี ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือ
หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย  

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นาย วิทยา เวชชาชีวะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ หรือนายอัครรัตน์ ณ ระนอง 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ท้ังน้ี โปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปท่ี นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 48/48 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันท่ี 20 เมษายน 
2560 เพื่อจะได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ
ผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ท่ี  นางสาววิภา นิลโสภณ               
โทร. 0-2697-3780 ในเวลาท าการ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 1  ของจ านวน 1 หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
 

เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 

 (2)  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 

 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้ 
  นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่    27/2 ซอยสุขุมวิท 33 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110 หรือ 

  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่    256  ซอยสุขุมวิท 55 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110  

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ และนายอัครรัตน์ ณ ระนอง 
เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น
วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1 -3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  )  

   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
     

เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ์  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

     
(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 

 (2)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 
 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้ 
  นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่    27/2 ซอยสุขุมวิท 33 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110 หรือ 

  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่    256  ซอยสุขุมวิท 55 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110  

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ และนายอัครรัตน์ ณ ระนอง 
เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น
วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1 -3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
     

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  

  วาระที ่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 

  วาระที ่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

      

  วาระที ่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที ่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที ่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

     ชื่อกรรมการ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ นายยูจีน เอส.เดวิส 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที ่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคงจ านวนกรรมการเท่าเดิม 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที ่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

      

      



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 

  วาระที ่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที ่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี    

พาร์คแลนด์ จ ากัด 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

      

  วาระที ่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ 
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ 
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
           
           
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
     
หมายเหตุ:    

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
     



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี     2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. 
ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

     
  วาระที ่  เรื่อง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  
  วาระที ่  เรื่อง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่  เรื่อง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่  เรือ่ง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระที ่  เรื่อง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
  วาระที ่  เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ  

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

     
เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ์  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 

 (2)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 
 (3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้ 
  นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่       27/2 ซอยสุขุมวิท 33 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110 หรือ 

  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่    256  ซอยสุขุมวิท 55 
ถนน     สุขุมวิท ต าบล/แขวง    คลองตันเหนือ อ าเภอ/เขต    วัฒนา 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10110  

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ และนายอัครรัตน์ ณ ระนอง 
เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น
วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค  ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 
   หุ้นสามัญ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
   หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที ่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
        
  วาระที ่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

 
   

ชื่อกรรมการ 
 
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 

 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 
    ชื่อกรรมการ นายยูจีน เอส.เดวิส  
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
    ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
       
    ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที ่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคงจ านวนกรรมการเท่าเดิม 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
 

 
วาระที ่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี    

พาร์คแลนด์ จ ากัด 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

  วาระที ่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ 
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ 
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง 
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน 
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   

ลงช่ือ  
ผู้รับมอบ
ฉันทะ 

   (  ) 
      
   

ลงช่ือ  
ผู้รับมอบ
ฉันทะ 

   (  ) 
      
หมายเหตุ: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 1 ของจ านวน 2 หน้า 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันที ่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30  น. 
ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า  กรุงเทพ   ลุมพินี พาร์ค   ห้องคราวน์ 1-3   ชั้น 21   เลขที่ 952   ถนนพระราม 4   กรุงเทพมหานคร   
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
      
  วาระที ่  เรื่อง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระที ่  เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
     



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  หน้า 2 ของจ านวน 2 หน้า 

    ชื่อกรรมการ   
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
       
    ชื่อกรรมการ   
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
       
    ชื่อกรรมการ   
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
     
    ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้า 1 ของจ านวน 2 หน้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้)  

ชื่อ – สกุล นายวิทยา เวชชาชีวะ 
อายุ 80 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 

19 มิถุนายน 2545 

ที่อยู่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท  Harvard Law School, Harvard University (LL.M.) 

 ปริญญาตรีและโท   
 Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.)  
 Barrister-at-Law, Gray’s Inn 
 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Role of Chairman (2544) 
-  Director Accreditation Program (2549) 
-  Audit Committee Program (2549) 
-  Monitoring the Internal Audit Function (2551) 

ประสบการณ์การท างาน 2545 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด  
 ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
 -  บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 -  บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
 ประธาน  บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ 
2552 - ม.ค.2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 -  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ ากัด 
2534 - 2535 ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
2531 เอกอัครราชทูตประจ าสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ 
2527 เอกอัครราชทูตประจ าเบลเยี่ยมและสหภาพยุโรป 
 กระทรวงการต่างประเทศ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครั้งนี้ 

วาระที่ 7    เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้า 2 ของจ านวน 2 หน้า 

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้) 

ชื่อ – สกุล นายอัครรัตน์ ณ ระนอง 

อายุ 63 ปี  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

วันที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งในคณะกรรมการฯ 

11 มกราคม 2554 

ที่อยู่ 256  ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

คุณวุฒิทางการศึกษาและ 

การฝึกอบรม 

 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ    Marshall University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
          - ประกาศนียบัตร  Audit Committee Program (2547) 
          - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2550) 
          - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (2550) 
          - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2556) 
 ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 6 (2551) 

ประสบการณ์การท างาน 2554 -  ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด  
                                 ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
 - บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
2554 -  ปัจจุบัน       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด  
2558 – ปัจจุบัน       กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จ ากัด  
มิ.ย 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ  บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แม็ทช่ิง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
  สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    
  บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
2556 – มิ.ย 2559     กรรมการ   บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
2554 – ม.ค.2558   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
                              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ ากัด 
2554 –2556 อาจารย์ประจ า  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
2553 - 2554 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่

เสนอในการประชุมในครั้งนี้ 

วาระที่ 7    เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  

แผนที่ของสถานที่จดัประชุม 

 

โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพนิีพาร์ค 

 

 ที่ตั้งโรงแรม :  เลขที ่952 ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร     โทรศัพท์ : 66 2 632 9000 

 การเดนิทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานสีีลม / 

   รถประจ าทางสาย 4, 47 

 

 

 


