
รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี ครั�งที� 41 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที� 21 เมษายน 2558 

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

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

___________________________________ 

 
เปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

กรรมการ และผู้บริหารที�ร่วมประชุม 
 

1. นายโชคชยั อกัษรนนัท ์                                      รองประธานกรรมการ  รักษาการประธานกรรมการ และ     
                                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที�ประชุม                                            

2. นายสดาวธุ เตชะอุบล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. นายสุรพล ขวญัใจธญัญา กรรมการ กรรมการบริหาร  
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 
4. นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการที/ดี 
5. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและ

กรรมการตรวจสอบ 
        6. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและ

กรรมการตรวจสอบ 
7. นายอมร อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระ  
8. นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจ้ดัการ 
9. นายทอมมี/ เตชะอบุล ที/ปรึกษา 
10. นางจิราพร บุญวานิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
11. นางพณัณรัชต ์บรรพโต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
12. นายณัฐวฒิุ ธรรมจารี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
13. นายกิตติคม สุทธิวงศ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
14. นางรจิตพร มนะเวส ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส/ 
   เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการในที/ประชุม 
15. นายอนุพงษ ์จนัทร์จิเรศรัศมี  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงินบริษทั  
 

/  ผูส้อบบญัชี..... 
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ผู้สอบบัญชีที�ร่วมประชุม 
1.  นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
2. นางสาวรฐาภทัร์ ลิAมสกลุ บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
 
ที�ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม) 
1. นายเทพชล โกศล บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคนซี/ จาํกดั 
 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมและเลขานุการบริษทัแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ
มาร่วมประชุมรวม 96 ราย แบ่งเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 45 ราย และผูรั้บมอบฉันทะ 51 รายนับจาํนวนหุ้นได ้
93,059,950  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.55 ซึ/ งเป็นจาํนวนหุ้นที/เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที/จาํหน่ายไดท้ัAงหมดครบ
เป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั พร้อมกนันีA ไดชี้A แจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
การประชุมใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบ หลงัจากนัAนจึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันีA  
 
วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2558    

ก่อนการพิจารณา วาระที/ 1 เลขานุการบริษทัได้แถลงต่อที/ประชุมว่าขณะนีA  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม เพิ/มอีก  6 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัAงสิAน 102 ราย นบัรวม
จาํนวนหุน้ได ้93,064,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.55 ของจาํนวนหุ้นที/ออกและเรียกชาํระแลว้    

 
 ประธานเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัA งที/ 1/2558 เมื/อวนัที/ 27 
มกราคม 2558   ซึ/ งเอกสารไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้จึงไดเ้สนอใหที้/ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงาน
การประชุม 
 
 อนึ/ง ประธานไดแ้ถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA  จะตอ้งรับรองดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ/ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทีิ�ประชุม 
 ที/ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัA งที/ 1/2558 เมื/อวนัที/ 27 มกราคม 
2558   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีA  

 

/  วาระที/ 2..... 
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วาระที� 2        รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557      
ก่อนการพิจารณา วาระที/ 2 เลขานุการบริษทัได้แถลงต่อที/ประชุมว่าขณะนีA  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม เพิ/มอีก  1 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัAงสิAน 103 ราย นบัรวม
จาํนวนหุน้ได ้93,066,838 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.56 ของจาํนวนหุน้ที/ออกและเรียกชาํระแลว้    
 
 ประธานที/ประชุมแถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัซื/งมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือ
เชิญประชุม  และกรรมการผูจ้ดัการไดส้รุปเพิ/มเติมเพื/อความชดัเจนดงันีA  

“ในรอบปี  2557 เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ� งปีแรกได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาวิกฤติการณ์ทาง
การเมืองในประเทศที�มีต่อเนื�องมาจากปลายปี 2556  ส่งผลกระทบต่อตลาดเงิน  ตลาดทุนและความเชื�อมั�นของนัก
ลงทุนทั2งในประเทศและต่างประเทศโดยตรง   อย่างไรกต็ามในช่วงครึ� งปีหลัง สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี�คลายไป
ในทางที�ดีขึ 2น  ส่งผลให้การจัดตั2งกองทุนเป็นไปตามเป้าหมาย  ผลการดาํเนินงานของบริษัทจึงปรับตัวดีขึ2นเป็น
ลาํดับ  โดยในปี 2557  บริษัทมีรายได้รวมทั2งสิ2น 942.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 648.04 ล้านบาท กาํไรสุทธิ 236.42 
ล้านบาท มีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 206 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 
93 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 17 กองทุน กองทุนสํารองเลี2ยงชีพ 38 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 58 
กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 416,633 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที� จัดตั2งขึ 2นใหม่ในปี 2557 จาํนวนทั2งสิ2น 35 
กองทุน มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ  11,281.13 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวม 16 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 19 
กองทุน”  

 

มตทีิ�ประชุม  
 ที/ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557  
 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี 2557 
ก่อนการพิจารณา วาระที/ 3 เลขานุการบริษทัได้แถลงต่อที/ประชุมว่าขณะนีA  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม เพิ/มอีก  1 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัAงสิAน 104 ราย   นบัรวม
จาํนวนหุน้ได ้93,138,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของจาํนวนหุน้ที/ออกและเรียกชาํระแลว้   

 
 ประธานที/ประชุมไดแ้ถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจาํปีสิAนสุด 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฏในเรื/อง “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี 2557 ซึ/ งไดผ้่านการ
รับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
แลว้ โดยไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัA งนีA  (เอกสารแนบ 1)    
 
      ประธานไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี 
2557  

/  อนึ/ง ประธาน..... 
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  อนึ/ง ประธานไดแ้ถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA  จะตอ้งอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ/งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทีิ�ประชุม 
  ที/ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 2557 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัต่อไปนีA   

 
 

วาระที� 4  พจิารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2557 
ก่อนการพิจารณา วาระที/ 4 เลขานุการบริษทัได้แถลงต่อที/ประชุมว่าขณะนีA  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมรวมทัAงสิAน 104 ราย   นบัรวมจาํนวนหุ้นได ้93,138,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของจาํนวน
หุน้ที/ออกและเรียกชาํระแลว้   
 
  ประธานที/ประชุมไดใ้หก้รรมการผูจ้ดัการแถลงต่อที/ประชุม กล่าวคือ ปัจจุบนับริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการดาํเนินงาน ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของ กาํไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื/อจ่ายเงินปันผลแลว้ เงินส่วน
ของผูถื้อหุ้นตอ้งเหลืออยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท ซึ/ งจากการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 บริษทัมีกาํไร
สุทธิ 218.65 ลา้นบาท หรือ 1.82 บาทต่อหุ้น บริษทัจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2557 
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานที/จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นทัAงสิAนจาํนวน  
204 ลา้นบาท         

 
บริษทัไดก้าํหนดรายชื/อผูถื้อหุ้นที/มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพุธที/ 29 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื/อตาม

มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนั
พฤหสับดีที/ 30 เมษายน 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัศุกร์ที/ 8 พฤษภาคม 2558         

  
 
 
 
 

/  สิทธิในการ..... 
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            สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวตอ้งขออนุมติัจากที/ประชุมผูถื้อหุน้โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการ
จ่ายเงินปันผลในปีที/ผา่นมา ดงันีA   
                                  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั�งแต่ปี 2555 – 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ* สาเหตุที� ข้อมูลกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมในปี 2555 มีการเปลี�ยนแปลงจากที�ระบุไว้ในรายงานประจาํปี 2555  เนื�องจากข้อมูลงบ
การเงินปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่เพื�อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินปี 2556 ซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที�ใช้บังคับในปี 2556 
                                                                                                                                
 อนึ/ง ประธานไดแ้ถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA  จะตอ้งอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ/งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
มตทีิ�ประชุม 

ที/ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ให้กบัผูถื้อหุ้นใน
อตัรา 1.70 บาท ต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานที/จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทัAงสิAนจาํนวน 204 ลา้นบาท โดย
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 120,000,000 หุน้ ตามรายชื/อผูถื้อหุน้ที/มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัพุธที/ 29 เมษายน 2558 
และให้รวบรวมรายชื/อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัพฤหัสบดีที/ 30 เมษายน 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที/ 8 พฤษภาคม 
2558 ที/ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงัต่อไปนีA  

   

 
 

รายการ ปี 2557  ปี 2556 ปี 2555 

1. กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 218.65 337.20 207.33* 
2 กาํไรสะสม (ล้านบาท) 165.58 128.38 125.05* 
3. จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 120       120     120 
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 
-เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานต่อหุ้น 
-เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น  

     1.70 
- 

 
2.50 

- 
 

 
1.70 

- 
 

5. เงินปันผลจ่ายทั2งสิ2น(บาท/หุ้น) 1.70 2.50 1.70 
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั2งสิ2น (ล้านบาท)  204 300      204 
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลงัจ่ายปันผลแล้ว (ล้านบาท) 1,054.31 1,027.26 1,005.15 

/  วาระที/ 5..... 
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วาระที� 5  พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
    (กรรมการผูที้/มีส่วนไดเ้สียมิไดอ้ยูใ่นที/ประชุมวาระนีA ) 

ก่อนการพิจารณา วาระที/ 5 เลขานุการบริษทัได้แถลงต่อที/ประชุมว่าขณะนีA  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมรวมทัAงสิAน 104 ราย   นบัรวมจาํนวนหุ้นได ้93,138,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของจาํนวน
หุน้ที/ออกและเรียกชาํระแลว้   

 
  ประธานไดใ้หเ้ลขานุการบริษทัแถลงต่อที/ประชุม กล่าวคือ เพื/อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของ
บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตัAงกรรมการแทนกรรมการที/ครบกาํหนดออกตามวาระซึ/งในปีนีA มีกรรมการและ
กรรมการอิสระที/ครบกาํหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
 กรรมการ จาํนวน 4 ท่าน   

 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช 
ดร. ธชัพล กาญจนกลู 

    นายพิพฒัน์ ขนัทอง 
 นางสาวประภา ปูรณโชติ  
 

 กรรมการอิสระ จาํนวน 1 ท่าน (รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไป
ตามเอกสารแนบ 1) 

  นายอมร อศัวานนัท ์ 
 

ซึ/ งคณะกรรมการพิจาณาแลว้เห็นชอบให้นําเสนอที/ประชุมผูถื้อหุ้นเพื/อพิจารณาแต่งตัAงกรรมการและ
กรรมการอิสระตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนดงันีA      

1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ/ง  
2. นายพิศิษฐ ์เสรีวิวฒันา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    
3. นางพิลาสลกัษณ์ ยคุเกษมวงศ ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
4. นายอมร อศัวานนัท ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ/ง 
5. นางสาวประภา ปูรณโชติ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ/ง 
 
ทัAงนีA  บริษทัไดแ้นบประวติัผูที้/ไดรั้บการเสนอชื/อให้เขา้รับการเลือกตัAงเป็นกรรมการแทนกรรมการที/ครบ

กาํหนดออกตามวาระมาดว้ยแลว้  (เอกสารแนบ 1) 
  
 อนึ/ง ประธานไดแ้ถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA  จะตอ้งอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ/งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

/  มติที/ประชุม..... 
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มตทีิ�ประชุม 
 ที/ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัเลือกตัA งบุคคลดงัต่อไปนีA  เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน
กรรมการที/ครบกาํหนดออกตามวาระ   
 
(1)    พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ/ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีA  

 
 
(2) นายพิศิษฐ ์เสรีวิวฒันา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีA  

 
 
(3) นางพิลาสลกัษณ์ ยคุเกษมวงศ ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีA  

 
 
 
(4)  นายอมร อศัวานนัท ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ/ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัต่อไปนีA   

 
 
 

/  (5) นางสาว..... 
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(5) นางสาวประภา ปูรณโชติ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ/ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีA    

 
 

วาระที� 6 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ประจาํปี 2558           
ก่อนการพิจารณา วาระที/ 6 เลขานุการบริษทัได้แถลงต่อที/ประชุมว่าขณะนีA  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม เพิ/มอีก  5 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัAงสิAน 109 ราย   นบัรวม
จาํนวนหุน้ได ้93,240,642 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.70 ของจาํนวนหุ้นที/ออกและเรียกชาํระแลว้    
 
 ประธานที/ประชุมไดใ้ห้เลขานุการบริษทั แถลงต่อที/ประชุม ซึ/ งเลขานุการบริษทัแถลงว่าบริษทัมีนโยบาย
ในการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัที/เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที/ในการปฏิบติังาน 
เพื/อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และเพื/อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที/ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการและบุคคลที/คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบติังานประจาํปี 2558 โดยกลั/นกรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัแลว้ 
และไดน้าํเสนอที/ประชุมคณะกรรมการซึ/ งมีมติเห็นชอบให้นาํเสนอ หลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนให้กบั
คณะกรรมการและบุคคลที/คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบติังานประจาํปี 2558 ดงัต่อไปนีA  ต่อที/ประชุมผูถื้อหุน้ 
 1. ค่าเบีAยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ต่อปี     
 2. ค่าบาํเหน็จคณะกรรมการเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี          
 3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาํปี  
 
หมายเหตุ: ขอ้มลูการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที/กรรมการมอบหมายใหปฏิบติังาน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1  
 
 มีผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้แตกต่างระหวา่งเงินค่าบาํเหน็จและโบนสั ซึ/ งประธานไดใ้ห้เลขานุการบริษทัชีAแจง
กล่าวคือ เงินค่าบําเหน็จเป็นเงินค่าตอบแทนรายปีซึ/ งมีอัตรากําหนดคงที/  ส่วนโบนัสนัA นเป็นเงินที/ จ่ายให้
คณะกรรมการขึAนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัและเป็นสัดส่วนกบัจาํนวนเงินปันผลของบริษทัที/จ่ายให้แก่ผู ้
ถือหุ้น  
 

/  เมื/อไม่มี..... 
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 เมื/อไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถามเพิ/มเติม ประธานไดแ้ถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA  จะตอ้งอนุมติัดว้ยเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ/งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทีิ�ประชุม 
ที/ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที/คณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบติังานประจาํปี 2558 ดงันีA  
1. ค่าเบีAยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ต่อปี   

              2. ค่าบาํเหน็จคณะกรรมการเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 1,720,000 บาท ต่อปี และ  
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาํปี  
 
ทัAงนีA  หลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที/คณะกรรมการมอบหมายใหป้ฏิบติังานจะมีผลบงัคบัใช้

ตัAงแต่วนัที/ไดรั้บอนุมติัจากที/ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครัA งที/ 41 เป็นต้นไป และให้ใช้หลกัเกณฑ์นีA
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี/ยนแปลงเป็นอยา่งอื/น ที/ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ดงัต่อไปนีA  

 

 
 
วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบญัชีประจาํปี 2558 และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี     

ก่อนการพิจารณา วาระที/ 7 เลขานุการบริษทัไดแ้ถลงต่อที/ประชุมว่าขณะนีA  ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม เพิ/มอีก 6 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัAงสิAน 115 ราย   นบัรวม
จาํนวนหุน้ได ้93,247,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.71ของจาํนวนหุ้นที/ออกและเรียกชาํระแลว้    
 
 ประธานแถลงว่าเพื/อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการตามคาํแนะนาํของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแต่งตัAงผูส้อบบญัชีประจาํปี2558 ซึ/ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกและเสนอให้แต่งตัAง นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขที/ 4917 หรือ นาย
บรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที/ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที/ 
3787 หรือ นายไกรสิทธิP  ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที/ 9429 แห่ง บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั หรือ ผูส้อบ
บญัชีท่านอื/นภายในสํานกังานเดียวกนัแห่งบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูล้งลายชื/อในรายงานการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2558 ในอตัราค่าสอบบญัชีปีละ 827,500 บาท โดยไดร้วมค่าตรวจสอบ 
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไวด้ว้ยกนัแลว้   

/  ทัAงนีA  บริษทั..... 
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 ทัAงนีA  บริษทัที/เป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชื/อที/เสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธห์รือมีส่วนได้

ส่วนเสียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูที้/เกี/ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 
 
 มีผูถื้อหุ้นไดส้อบถามเกณฑ์การคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั ซึ/ งผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน
บริษทัไดชี้Aแจงว่าในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัไดด้าํเนินการตามเกณฑ์ที/สาํนักงาน ก.ล.ต. ไดก้าํหนดไว ้
โดยบริษทัไดท้าํหนงัสือเชิญผูส้อบบญัชีรายอื/นนอกเหนือจากผูส้อบบญัชีเดิมจาํนวน 5 บริษทั เพื/อให้จดัส่งขอ้เสนอ
และค่าบริการการตรวจสอบบญัชี โดยมีขอ้สรุปดงันีA  

1. บริษทั เคพีเอม็จี ออดิท (ประเทศไทย) จาํกดั  ปฎิเสธจดัส่งขอ้เสนอ 
2. บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จาํกดั   ไม่จดัส่งขอ้เสนอตามกาํหนดเวลา 
3. บริษทั ธรรมนิติ จาํกดั (มหาชน)    ไม่จดัส่งขอ้เสนอตามกาํหนดเวลา 
4. บริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั   ไม่จดัส่งขอ้เสนอตามกาํหนดเวลา 
5. บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั  ไม่จดัส่งขอ้เสนอตามกาํหนดเวลา 

 เมื/อไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถามเพิ/มเติม ประธานไดแ้ถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA  จะตอ้งอนุมติัดว้ยเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ/งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทีิ�ประชุม 
 ที/ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตัAงนายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที/ 4917 
หรือ นายบรรจง   พิชญประสาธน์ ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขที/ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขที/  3787 หรือ นายไกรสิทธิP  ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที/ 9429 แห่ง บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
หรือ ผูส้อบบัญชีท่านอื/นภายในสํานักงานเดียวกนัแห่งบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูล้งลายชื/อในรายงานการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2558 และอนุมติัค่าตอบแทนตามที/คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ เป็นจาํนวนเงิน 827,500 บาท โดยไดร้วมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน
รวมไวด้ว้ยกนัแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัต่อไปนีA       
 

 
 

 

 

/  วาระที/ 8..... 
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วาระที� 8  เรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที/ประชุมสอบถาม ซึ/ งมีผูถื้อหุ้นไดส้อบถามที/ประชุมในเรื/องดงัต่อไปนีA  

1. ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นไดส้อบถามบริษทัในเรื/องดงัต่อไปนีA  
1.1 ความคืบหน้าเรื/องการเขา้ร่วม “การเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต”  

(ซึ/ งต่อไปจะเรียกวา่ “แนวร่วมฯ”)  
ในกรณีนีA  ประธานได้ให้ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติังานรายงานต่อที/ประชุม 
กลา่วคือ ปัจจุบนับริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์การเขา้เป็นแนวร่วมฯ ดงักล่าวขา้งตน้ โดยที/ประชุม
คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายการเป็นแนวร่วมฯ ทัAงนีA  บริษทัอยูใ่นระหวา่งการ
จดัทาํแบบประเมินและรวบรวมเอกสารโดยคาดว่าจะเสนอให้สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) อนุมติัภายในไตรมาสสุดทา้ยของปีนีA  
 

1.2 นอกเหนือจากสาเหตุที/รายไดใ้นปี 2557 ของบริษทัลดลงเมื/อเทียบกบัรายไดข้องปี 2556 ตามที/
กรรมการผูจ้ดัการไดแ้ถลงต่อที/ประชุมมาแลว้ในขา้งตน้ ยงัมีปัจจยัอื/นที/ส่งผลกระทบต่อรายไดข้อง
บริษทัหรือไม่  
ประธานไดใ้หก้รรมการผูจ้ดัการชีAแจง กล่าวคือ สาเหตุที/ทาํให้รายไดข้องบริษทัในปี 2557 นอ้ยกว่า
ปี 2556 เนื/องจากบริษทัไม่สามารถจดัตัAง Target Fund ไดต้ามเป้าหมายที/วางไวเ้นื/องจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจไม่เอืAออาํนวย อย่างไรกต็าม บริษทัไดป้รับกลยทุธ์ในการออกกองทุน โดยเนน้กองทุนที/
ลงทุนใน Global Bond ซึ/ งไดผ้ลตอบการลงทุนในเกณฑที์/ดี  
 

1.3 ทิศทางในการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมทัAงการจดัตัAงกองทุนที/ลงทุนในทรัพยสิ์น 
ประเภทอื/น  
กรรมการผูจ้ดัการไดชี้Aแจงต่อที/ประชุมว่า บริษทัมีแผนการที/จะจดัตัAงกองทรัสตเ์พื/อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์ (REITs) ซึ/ งจะเป็น REITs กองแรกที/จะไปลงทุนในต่างประเทศ     
 

2.   นอกจากนีA  ยงัมีผูถื้อหุ้นรายอื/นไดส้อบถามในเรื/องของค่าที/ปรึกษาของผูบ้ริหารของบริษทัท่านหนึ/ งที/
ระบุไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั 
ประธานไดใ้ห้ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบญัชีบริษทัชีAแจง กล่าวคือ เงินค่าที/ปรึกษาที/ปรากฎ
ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทันัAนเป็นเงินค่าธรรมเนียมที/ปรึกษารายเดือน ส่วนเงินค่าตอบแทน
พิ เศษจ่ายให้ เ พื/อ เป็นค่าตอบแทนในการเป็นผู้ดํา เนิ นการจัดหาโครงการเพื/ อจัดตัA งกองทุน
อสงัหาริมทรัพยจ์นแลว้เสร็จ 

 
 

/  เมื/อไมมี่..... 
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 เมื/อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื/องอื/นใด ประธานไดก้ล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถื้อหุ้นที/ไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุมครัA งนีA  
 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 


