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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 
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คณะผูบริหาร 

ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

1. นาย ยูจีน เอส. เดวิส ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
2. นาย วรสิทธิ ์โภคาชัยพัฒน กรรมการผูจัดการ   
3.       นางสาว ประไพพิศ ประดิษฐเวคิน ประธานเจาหนาท่ีฝายบริหารจัดการ  
 (ควบคุมดูแลงานทางดานการบัญชีและการเงินดวย)   
4.       นาย ธีรัชย ประทุมสุวรรณ   ผูอํานวยการฝายการลงทุน 
5.       นางสาว รัชนี มหัตเดชกุล ผูอํานวยการฝายการลงทุน 
6. นาง เคโกะ เซบาตะ ผูอํานวยการฝายการลงทุน 

 (รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ) 
 
โครงสรางการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีจัดการบริษัทฯ ใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน 
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กํากับและควบคุมดูแลใหฝาย
บริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน
เปนสําคัญ รวมท้ังมีอํานาจมอบหมายแตงต้ังกรรมการจาํนวนหนึง่ใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ 
นาย วรสิทธิ ์โภคาชัยพัฒน

ฝายการลงทุน 
(Direct Investment)  

ฝายบริหารจัดการและบัญชี  
(Operation & Accounting)  

นาย ธีรัชย ประทุมสุวรรณ 
ผูอํานวยการฝายการลงทุน

นางเคโกะ  เซบาตะ 
ผูอํานวยการฝายการลงทุน

นางสาว รัชนี มหัตเดชกุล 
ผูอํานวยการฝายการลงทุน

นางสาว ประไพพิศ ประดิษฐเวคิน 
ประธานเจาหนาท่ีฝายบริหารจัดการ 

(Chief  Operating Officer) 

หนวยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)  
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หลายอยาง ทั้งนี ้คณะกรรมการไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯมีอํานาจดําเนินการเร่ืองตางๆ ของ
กิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน ท้ังน้ี
กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง

ไดรับอนมัุติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
 
และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุน
กัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
ทั้งนี ้หุนท่ีบริษัทฯถืออยูน้ัน บริษัทฯไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสนิเช่ือใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใช
จายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 500 ลาน
บาท หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 
(ข) จัดต้ังโครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก

การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัทฯ ในตําแหนงท่ีไมสูงกวาตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ 

(ค) มีอํานาจแตงต้ัง ถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ  
(ง)    มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 
 
(จ)    กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป และงบประมาณ

รายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และ
แนวทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติแลว 

(ฉ)      ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 



บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 33 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และกําหนดใหรายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ 
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึง่มีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

  
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท 
 

(ก)  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
(ข) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
(ค) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
(จ) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกีย่วโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
(ฉ)  จัดทํารายงานการกํากับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษทั ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ช) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจ ดําเนินการเปนผูบริหารงานจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 
รวมท้ังมีอํานาจดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจนใหอํานาจกรรมการ
ผูจัดการในการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาท่ีจัดการและดําเนินการแทนกรรมการผูจัดการใน
เร่ืองท่ีจําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ ซ่ึงอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ   
 

ท้ังน้ีการมอบอํานาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลท่ีไดรับการ
มอบหมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนมัุติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

 
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา อยางไร
ก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  
พ.ศ.2535  และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณา 
ประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง โดย ณ วันท่ี 19 
มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีกรรมการท่ีมาจากกลุมผูถือหุนรายใหญจํานวน 2 ทาน คือ นาย ยูจีน เอส. เดวิส และ นาย วรสิทธิ์ 
โภคาชัยพัฒน จากจาํนวนกรรมการบริษัทฯท้ังหมด 7 ทาน 
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ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษทัฯ จะกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

o ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 

o ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะใชคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท้ังหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดแต
จะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากกวาหรือนอยกวา กรรมการคนอ่ืนๆไมได  

o บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

รายการ จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงินป 2544      
(ลานบาท) 

รายละเอยีดคาตอบแทน 

กรรมการ (ฐานะกรรมการ)  6 -ไมมี- เบ้ียประชุม 

กรรมการและผูบริหาร (ฐานะผูบริหาร) 6 2,847,500 เงนิเดือน เงนิชดเชย เงนิโบนัส
  

 อน่ึง ในป 2545 บริษัทฯมีการแตงต้ังกรรมการและผูบริหารบริษัทชุดใหมทําใหมีกรรมการเพ่ิมข้ึนจาก 6 ทานในป 
2544 เปนจํานวน 7 ทานในป 2545 (ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2545) และ มีกรรมการ (ในฐานะผูบริหาร)และผูบริหาร
เปลี่ยนแปลงจาก 6 ทานในป 2544 เปนจํานวน 8 ทานในป 2545 (ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2545) 

 

คาตอบแทนอ่ืนๆ 

- ไมมี – 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเขาใจ บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอบริษัทและผูถือหุน และไดปฏิบัติตาม
ขอพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย อยางไรกต็าม คณะกรรมการยัง
มิไดปฏิบัติในเร่ืองการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) และคณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน
กรรมการ (Remuneration Committee) เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯยังมีจํานวนนอย แตไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือชวยดูแลระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามบทบาทและหนาท่ีท่ีกําหนด 

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย โดยบริษัทฯ ได
ดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และ
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535  
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9.6 บุคลากร 
  

จํานวนบุคลากรท้ังหมดแบงตามสายงานหลกัของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 
ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีบุคลากรท้ังสิ้นจํานวน 68 คน แบงตามสายงานหลัก เปน 7 สาย
งานดังนี ้
 
ลําดับท่ี ฝาย (จํานวนคน) FNS FSL FFM 
1. การลงทุน (Direct Investment) 6 - 8 
2. ซ้ือขายหลักทรัพย (Brokerage, Sale & Trader) - 8 - 
3. วาณิชธนกิจ (Investment Banking) - 18 2 
4. วิเคราะหหลักทรัพย (Research) - 4 1 
5. ปฏิบัติการและงานสนับสนุน  

(Operations,  Administration & Accounting) 
9 9 1 

6. หนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 1 - - 
7. กํากบัดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) - 1 - 
 รวม 16 40 12 

 
ผลตอบแทนของพนักงาน 
ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2544 แยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี ้

 
เงินเดือน   30.19 ลานบาท 
โบนัส      19.70 ลานบาท 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   0.89  ลานบาท 
รวม    50.78 ลานบาท 
   

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯมีแผนที่จะจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากร (Training Center) โดยจะมีการจัดอบรมใหกับพนักงานของบริษัทฯ บริษัท
ยอย และบริษัทในเครือ เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการใหคําปรึกษาทางการเงินและการลงทุน และให
พนักงานมีมาตรฐานการทํางานไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น 

 
10. การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2545 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2545 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เขา
รวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและตอบแบบประเมิน
ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ดวยตนเอง ในดานตางๆ 5 สวนคือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม (ตาม
เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) และมีความเห็นวา ในปจจุบัน บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและสอดคลองกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของ กลต. นอกจากน้ีคณะกรรมการยังมีความเห็นวา
บริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของ บริษัทฯและบริษัทยอยท่ีจะสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยอันเกิดจากการท่ีผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจเพียงพอ 

 
 


