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2) แผนยายสํานักงานของ FC 
ภายหลังเขาซื้อกิจการเงินทุน FC มีแผนที่จะยายสํานักงาน ณ ปจจุบันไปอยูในพื้นที่อาคารสํานักงานเดียวกันกับกลุม   

ฟนันซา เพ่ือความสะดวกในการบริหารงาน โดยในเดือนสิงหาคม 2545 ไดทําการซ้ือพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานในอาคารทิสโก 
ทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ ในราคารวม ประมาณ 37.11 ลานบาท จาก ธนาคารแสตนดารด ชารเตอรด นครธน จํากัด
(มหาชน) พื้นที่ดังกลาวมีท่ีตั้งอยูบนชั้นที ่15 มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 951 ตารางเมตร   

 

7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี-    

8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

(ก) หุนสามัญ 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2545 จํานวน 500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 5 บาท โดยเปนทุนท่ีเรียกชําระแลวจํานวน 320 ลานบาท และ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี บริษัทฯ 
จะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน 500 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

   
8.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2545 มีดังนี้ 

 กลุมผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

 กลุมนายยูจีน เอส.เดวิส และ นาย วรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน*  

1 Morgan Stanley & Co. International Limited (ในนามของ FIA*)     21,830,000 34.1% 

2 นาย วรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน       4,880,000 7.6% 

3 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน       4,500,000 7.0% 

4 นาย ยูจีน เอส.เดวิส       4,400,000 6.9% 

 รวมกลุมนายยูจีน เอส.เดวิส และ นาย วรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน 35,610,000 55.6% 

 ผูถือหุนกลุมอ่ืน  

5 นาย วรธร  โภคาชัยพัฒน       8,000,000 12.5% 

6 นางสาว ประไพพิศ  ประดิษฐเวคิน       7,400,000 11.6% 

7 นางสาว ยุพดี  เทพเรืองชัย      7,367,000 11.5% 

8 นาง สายสวลีย  วัชรศิริธรรม       3,343,200 5.2% 

9 อ่ืนๆ       2,279,800 4.0% 

รวม    64,000,000 100.0%
หมายเหต:ุ * FIA เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตางประเทศ มีผูถือหุนใหญประกอบดวยนาย ยูจีน เอส.เดวิส และ นาย วรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษ ีหรือ ตามความ
เหมาะสม หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใดและการจายเงินปนผลนัน้ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญ อน่ึง ผูถือหุนท่ีไดรับเงินปนผลจากกําไรสุทธิในสวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

 

9. โครงสรางการจัดการ 
9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท 

โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ มี
รายละเอียดดังน้ี 

 
 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

1. นาย ยูจีน เอส. เดวิส ประธานกรรมการ  
2. นาย วรสิทธิ ์โภคาชัยพัฒน กรรมการผูจัดการ  
3. นาย วราห สุจริตกุล กรรมการ 
4. นาย เคนเนธ ลี ไวท  กรรมการ 
5. นาย วิทยา เวชชาชีวะ กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
6. นาง กรรณกิาร งามโสภี กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นาย วีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
  
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทประกอบดวย กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของ

บริษัท ยกเวนกรรมการตรวจสอบไมมีอํานาจลงลายมือช่ือ  

 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 4 ทาน ประกอบดวย 
1. นาย ยูจีน เอส. เดวิส ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร  
2. นาย วรสิทธิ ์โภคาชัยพัฒน กรรมการผูจดัการและกรรมการบริหาร  
3. นาย วราห สุจริตกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 
4. นาย เคนเนธ ลี ไวท  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ประกอบดวย 

1.       นาย วิทยา เวชชาชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.       นาง กรรณกิาร งามโสภี กรรมการตรวจสอบ 
3.       นาย วีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 
 
 

 

 


