
 
 

1 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครั�งที� 40 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดีที�  10 เมษายน 2557  

ณ ห้องคอลมัน์ 1 ชั�น 2 อาคารคอลมัน์ ทาวเวอร์ เลขที� 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

       
เปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

กรรมการ และผู้บริหารที�ร่วมประชุม  

1. นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี  ประธานกรรมการ เป็นประธานในที"ประชุม 
2. นายโชคชยั อกัษรนนัท ์  รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายสดาวธุ เตชะอุบล  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
4. นายสุรพล ขวญัใจธญัญา  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
      ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
5.   พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช  กรรมการ 
6.  นางอุไร ร่มโพธิหยก  กรรมการ 
7.  นายสุวชิญ โรจนวานิช  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
8.  นายบุญชยั โชควฒันา  กรรมการอิสระ 
9.  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา  กรรมการอิสระ 
10.  นางสาวประภา ปูรณโชติ     กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
11.  นางจิราพร บุญวานิช  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
12.  นางพณัณรัชต ์บรรพโต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
13.  นายทอมมี" เตชะอุบล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
14.  นายณฐัวฒิุ ธรรมจารี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
15.  นายกิตติคม สุทธิวงศ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
16.  นางรจิตพร มนะเวส   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส/  

  เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการในที"ประชุม  
 
ผู้สอบบัญชีที�ร่วมประชุม 
1. นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์  บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
2. นางสาวรฐาภทัร์ ลิ?มเจริญ  บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
  

ที�ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม) 

1. นายเทพชล โกศล    บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคนซี" จาํกดั 
2. นางสาวพลัภา ชยัอาญา  บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคนซี" จาํกดั 
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ประธานกล่าวเปิดประชุมและเลขานุการบริษทัไดแ้ถลงวา่ ณ เวลาเปิดการประชุมครั? งนี?  มีผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมรวม  95 ราย แบ่งเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 45  ราย และผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 50 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้  94,951,655  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79.1264 ซึ" งเป็นจาํนวนหุน้ที"เกินกวา่ 1 
ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที"จาํหน่ายไดท้ั?งหมดครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั พร้อมกนันี?ไดชี้?แจงวธีิ
ปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ หลงัจากนั?นจึง
ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี?  
 

วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั-งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2556 

ประธานเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั? งที" 1/2556 เมื"อ
วนัที" 29 กรกฎาคม 2556 ซึ"งเอกสารไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้จึงไดเ้สนอใหที้"ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที�ประชุม 

ที"ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั? งที" 1/2556  เมื"อวนัที" 
29 กรกฎาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัต่อไปนี?  

 

วาระที� 2     รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556  

ประธานแถลงวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมและใน
รายงานประจาํปี ซึ" งไดส่้งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ไดท้ราบแลว้ จึงเสนอให้ผูถื้อหุน้ลงมติรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 ซึ" งมีรายละเอียดดงันี?  
 

“ในรอบปี  2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ� งปีแรกมีเสถียรภาพที�ดี   ตลาดเงิน  ตลาด
ทุนมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรกต็าม ภาพดังกล่าวได้แปรเปลี�ยนไปในช่วงครึ� งปีหลัง แม้ว่า
เศรษฐกิจโลกและสภาวะการเงินของสหรัฐอเมริกาจะปรับตัวดีขึ1น แต่ปัจจัยสําคัญที�มีผลกระทบมากที�สุด
ต่อเศรษฐกิจการเงินและภาคธุรกิจของประเทศไทย เริ� มจากกลางปี คือ ความผันผวนของสภาวะการเงิน
โลก ตามด้วยปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศที�ทวีความรุนแรงมากขึ1น ตั1งแต่ตอนต้นของไตร
มาสที�สี�  และยืดเยื 1อยาวนานจนถึงสิ1นปี ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตลาดเงินและตลาดทุนช่วงครึ� งปี
หลังปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก  

         /ในช่วงครึ" งปี... 
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ในช่วงครึ� งปีแรกที�ตลาดเงิน ตลาดทุนเอื1ออํานวย บริษัทสามารถกาํหนดกลยุทธ์รองรับการ
เจริญเติบโตของตลาดได้อย่างถกูต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้กองทุนประเภท Target Fund ที�จัดตั1ง
ขึ1นในช่วงไตรมาสแรกบรรลุเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาอันสั1นหลายกองทุน รวมถึงกองทุนตราสารทุน 
และกองทุนผสมก็มีผลประกอบการเป็นที�น่าพอใจและมีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในกองทุนของ
บริษัทเป็นอย่างมาก ทาํให้ผลประกอบการบริษัทครึ� งปีแรกสูงกว่าเป้าหมายที�กาํหนดไว้   

แม้ว่าในช่วงครึ� งปีหลังสถานการณ์ทางการเงินในประเทศจะถดถอยและผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์การเมืองจะรุนแรงมากขึ1นก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทที�สะสมมาตั1งแต่ครึ� งปีแรก  
ประกอบกับการปรับกลยุทธ์รองรับการปรับตัวลงของตลาดได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ผลประกอบการ
โดยรวมตลอดทั1งปีของบริษัทยงัอยู่ในเกณฑ์ที�ดีมาก  สูงกว่าเป้าหมายที�กาํหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ โดยงบ
การเงินรวมของบริษัทในปี 2556  ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 1,179.05 ล้านบาท เพิ�มขึ1นจากปี 
2555 ที�บริษัทมีรายได้รวม 829.14 ล้านบาท เพิ�มขึ1นประมาณ 349.91  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
42.20 ขณะที� ค่าใช้จ่ายรวมปี 2556  อยู่ ที�  755.71  ล้านบาท เพิ�มขึ1นจากปี 2555 ที� มีค่าใช้จ่ายรวม 
571.01 ล้านบาท เพิ�มขึ1นประมาณ 184.70 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 32.35  ทาํให้บริษัทมีกาํไรสุทธิ 
340.83 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 2.84 บาทต่อหุ้น ซึ�งเพิ�มขึ1นจากปี 2555 ที�มีกาํไรสุทธิ 197.85 ล้านบาท หรือ
เท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเพิ�มขึ1นประมาณ 142.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.27  

ปัจจัยสําคัญที�ทาํให้บริษัทมีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ1นในปี 2556  คือ ประสิทธิภาพด้านการกาํหนดกล
ยุทธ์จัดตั1งกองทุนที�เหมาะสมทั1งประเภทกองทุนและระยะเวลาที�จัดตั1ง ความสําเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนให้บรรลุเป้าหมายที�กําหนดไว้ การบริหารการตลาดและการส่งเสริมการขายที� ดี รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการที�ได้รับจากการจัดตั1งกองทุนใหม่ รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประกอบ
กับการบริหารจัดการองค์กรที�มีประสิทธิภาพ      

 ในรอบปี  2556  บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 198 กองทุน ประกอบด้วยกองทุน
รวมในประเทศและต่างประเทศ 92 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 18 กองทุน กองทุนสํารองเลี1ยง
ชีพ 33   กองทุนและกองทุนส่วนบุคคล 55 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  333,918 ล้านบาท โดยเป็น
กองทุนที�จัดตั1งขึ1นใหม่จาํนวนทั1งสิ1น 59 กองทุน เพิ�มทุน 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 40,456.22 ล้าน
บาท  ประกอบด้วยกองทุนรวม 23 กองทุน กองทุนสํารองเลี1ยงชีพ 1 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 35 
กองทุน  

ในส่วนของการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมต่อสังคม  บริษัทได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรการกุศลต่างๆ โดยการบริจาคเงิน และสิ� งของจาํเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ ด้อยโอกาสและขาด
แคลน  เช่น บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส  บริจาคอุปกรณ์การศึกษา เช่น เครื� อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา รวมทั1งสร้างห้องสมุด และบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ผ่าน
มูลนิธิออมสินเพื�อสังคม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ทั1งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 
เป็นต้น 

/บริษทัตระหนกั.... 
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บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล  มีการกาํกับ
ดูแลกิจการที� ดี  ส่งเสริมจริยธรรมในการทํางาน  โดยดาํเนินการปลูกฝังหลักบรรษัทภิบาลให้เป็น
วฒันธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื�องจากปี 2555   โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการอบรมเกี�ยวกับหลักการและ
แนวทางปฏิบัติของการกาํกับดูแลกิจการที� ดีให้กับพนักงานเป็นระยะ  ทั1งนี1 เพื�อเป็นการสื�อสารการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวกับพนักงานเป็นประจาํ  เพื�อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ทันสมยั  ซึ�งเป็นปัจจัยสาํคัญของการพัฒนาบริษัทอย่างยั�งยืน 

 ในปี  2556 กรรมการที�ครบวาระออกมีจาํนวนทั1งสิ1น  5  คน กล่าวคือ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี   
นายสดาวธุ เตชะอุบล  พลตาํรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว  นายวชัรา ตันตริยานนท์ และนายธีร์ภัทร สูตะ
บุตร โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายสดาวธุ เตชะอุบล ได้รับการแต่งตั1งกลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีก
วาระหนึ�ง และพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช, นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ และนายบุญลือ ประเสริฐโสภา 
ได้รับการแต่งตั1งเป็นกรรมการแทนที�พลตาํรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว, นายวชัรา  ตันตริยานนท์ และนาย
ธีร์ภัทร สูตะบุตร ตามลาํดับ ทั1งนี1 คณะกรรมการขอขอบคุณ พลตาํรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว, นายวชัรา 
ตันตริยานนท์  และนายธีร์ภัทร สูตะบุตร ที�ได้ปฏิบัติหน้าที�กรรมการและให้การสนับสนุนกิจการของ
บริษัทเป็นอย่างดียิ�งตลอดระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   

คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า  ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัท รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั1งในประเทศและต่างประเทศ
ที�ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทมาโดยตลอด พร้อมกันนี1ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัท
ทุกคนที� ร่วมมือร่วมใจเป็นกาํลังสําคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
มั�นคงและต่อเนื�อง” 

มติที�ประชุม 

ที"ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัต่อไปนี?   

 

 

 

วาระที� 3      พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2556 
ประธานเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัประจาํปี 2556 ณ  

วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 ซึ" งระบุในรายงานประจาํปี และไดจ้ดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
/มติที"ประชุม... 
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มติที�ประชุม 

ที"ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี 
2556 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปนี?  

 

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจําปี 2556 

 ประธานแถลงต่อที"ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 
337.20 ลา้นบาท หรือ 2.81 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที"ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการประจาํปี  2556  ใหก้บัผูถื้อหุ้นในอตัรา 2.50  บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานที"จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั?งสิ?นจาํนวน 300 ลา้นบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 
120,000,000 หุน้ ตามรายชื"อผูถื้อหุ้นที"มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัองัคารที" 22 เมษายน 2557 และให้
รวบรวมรายชื"อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพุธที" 23  เมษายน 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที" 9 พฤษภาคม 
2557  

 อนึ"ง เมื"อจ่ายเงินปันผลแลว้ เงินส่วนของผูถื้อหุ้นจะเหลืออยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท ซึ" งเป็น
จาํนวนที"เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 

มติที�ประชุม 

ที"ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 2.50 บาท ต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานที"จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ทั?งสิ?นจาํนวน 300 ลา้นบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 120,000,000 หุน้ ตามรายชื"อผูถื้อหุ้นที"มีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผลในวนัองัคารที" 22 เมษายน 2557 และใหร้วบรวมรายชื"อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพุธที" 23 เมษายน 
2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที" 9 พฤษภาคม 2557 ที"ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัท ์ดงัต่อไปนี?  

/มีผูถื้อหุน้.... 
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วาระที�  5 พจิารณาเลอืกตั-งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  
(กรรมการผู้ที�มีส่วนได้เสียมิได้อยู่ในที�ประชุมในวาระนี1) 

 ประธานแถลงวา่ ในปีนี? มีกรรมการและกรรมการอิสระที"ครบกาํหนดออกตามวาระ 5 ท่าน  
ไดแ้ก่ 

กรรมการ จาํนวน 3 ท่าน   
- นายสุรพล ขวญัใจธญัญา  
- นายสุวชิญ โรจนวานิช  
- นายวรวทิย ์ชยัลิมปมนตรี 

 
 กรรมการอิสระ จาํนวน 2 ท่าน  

- ดร. โชคชยั อกัษรนนัท ์ 
- นายกริช อมัโภชน์  

 

ในโอกาสนี?  ประธานไดเ้สนอให้ที"ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั?งกรรมการและกรรมการอิสระ
ดงันี?      

 1. นายสุรพล ขวญัใจธญัญา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง  
 2. นายสุวชิญ โรจนวานิช ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง 
 3. นายวรวทิย ์ชยัลิมปมนตรี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง 
 4. ดร. โชคชยั อกัษรนนัท ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ"ง  
 5. นายวกิรม คุม้ไพโรจน์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

มติที�ประชุม 

ที"ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัเลือกตั?งบุคคลดงัต่อไปนี? เขา้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
แทนกรรมการที"ครบกาํหนดออกตามวาระ ดงันี?  

 (1) นายสุรพล ขวญัใจธญัญา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
ดงัต่อไปนี?  

 

         /(2) นายสุวชิญ... 
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(2) นายสุวิชญ โรจนวานิช ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง   ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
ดงัต่อไปนี?  

 

(3) นายวรวทิย ์ชยัลิมปมนตรี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
ดงัต่อไปนี?  

 

 

 

 

 

(4) ดร. โชคชยั อกัษรนนัท ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ"ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัท ์ดงัต่อไปนี?   

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) นายวกิรม คุม้ไพโรจน์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
ดงัต่อไปนี?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/วาระที, 6…. 
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วาระที� 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายให้

ปฏิบัติงานประจําปี 2557 
 ประธานแถลงวา่ บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัที,เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที,ในการปฏิบติังาน เพื,อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ และเพื,อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
ไดพ้ิจารณากลั,นกรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัแลว้ จึงไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและ
บุคคลที,คณะกรรมการมอบหมายใหป้ฏิบติังานประจาํปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันีB  

1. ค่าเบีBยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี  
2. ค่าบาํเหน็จประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท

ต่อปี และ          
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาํปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ ต่อ 

กรรมการแต่ละท่าน อตัรา 2 ต่อ  1 
 

มติที�ประชุม 
 ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการ
มอบหมายให้ปฏิบติังาน ประจาํปี 2557 ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการ กล่าวคือ  

1. ค่าเบี?ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ต่อปี  
2. ค่าบาํเหน็จประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท

ต่อปี และ  
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาํปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ ต่อ

กรรมการแต่ละท่าน อตัรา 2 ต่อ 1 
หลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการมอบหมายใหป้ฏิบติังานจะมีผล

บงัคบัใชต้ั?งแต่วนัที"ไดรั้บอนุมติัจากที"ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั? งที" 40 เป็นตน้ไป และใหใ้ช้
หลกัเกณฑนี์?ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี"ยนแปลงเป็นอยา่งอื"น ที"ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเอก
ฉนัท ์ดงัต่อไปนี?  

 

/วาระที, 7 
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วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั-งผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 และกาํหนดค่าตอบแทน 

 ประธานแถลงวา่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอให้แต่งตั?ง นายประ
วทิย ์ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที" 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขที" 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที" 3787 หรือ นายไกรสิทธิL  ศิลปมงคลกุล 
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที" 9429 แห่ง บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื"นภายในสาํนกังานเดียวกนั
แห่งบริษทั พีว ีออดิท จาํกดั เป็นผูล้งลายชื"อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษทั 
ประจาํปี 2557 ในอตัราค่าสอบบญัชีปีละ 827,500 บาท โดยไดร้วมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และงบการเงินรวมไวด้ว้ยกนัแลว้ 
 
 หลงัจากนั?น มีผูถื้อหุ้นไดส้อบถามถึงเหตุผลในการเปลี"ยนแปลงบริษทัผูส้อบบญัชีและการเพิ"มขึ?นของ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ซึ" งคุณประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้อบคาํถามผูถื้อหุน้ 
กล่าวคือ “เนื"องจากในปี 2556 สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดน้าํมาตรฐานบญัชีสากลมาปรับใชก้บัสาํนกังานสอบบญัชี
ในประเทศไทย ส่งผลใหส้าํนกังานสอบบญัชีจะตอ้งปรับปรุงโครงสร้างสาํนกังานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ดงักล่าว  ซึ" งทาํใหต้น้ทุนในการบริหารจดัการสาํนกังานสูงขึ?น ดงันั?น เพื"อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บั
กลุ่มลูกคา้บริษทัไทยจึงไดมี้การแยกสาํนกังานเป็นสองบริษทั โดยบริษทัหนึ"งใหบ้ริการกบักลุ่มลูกคา้บริษทั
ขา้มชาติ และอีกบริษทัหนึ"งใหบ้ริการกบักลุ่มลูกคา้บริษทัไทย ทั?งนี?  คุณประวทิยฯ์ จะเป็นผูส้อบบญัชีที"ดูแลการ
ใหบ้ริการกบักลุ่มลูกคา้บริษทัไทย อนึ"ง อตัราค่าสอบบญัชีที"เพิ"มขึ?นสาํหรับปีนี? เป็นไปตามอตัราตลาด” 
 

มติที�ประชุม 
ที"ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมติัแต่งตั?งนายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียน

เลขที" 4917 หรือ นายบรรจง  พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที" 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพ
มงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที"  3787 หรือ นายไกรสิทธิL  ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที" 9429 
แห่ง บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื"นภายในสํานกังานเดียวกนัแห่งบริษทั พีวี ออดิท 
จาํกดั เป็นผูล้งลายชื"อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2557 และ
อนุมติัค่าตอบแทนตามที"คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็นจาํนวนเงิน 827,500 บาท โดยไดร้วมค่า
ตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไวด้ว้ยกนัแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัท ์ดงัต่อไปนี?       

 

 

/วาระที, 8… 
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วาระที� 8  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้"ประชุมสอบถาม เมื"อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเรื"องอื"นใด ประธานกล่าวปิด
การประชุมและขอขอบคุณผูถื้อหุน้ที"ไดส้ละเวลามาร่วมประชุมครั? งนี?  
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 


