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ผู้สอบบัญชีที�ร่วมประชุม 
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์      บริษัท พีวี ออดทิ จํากดั 
 
ที�ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม) 
1. นางสาวพลัลาภา ชยัอาญา   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี1 จํากดั 
 

ประธานที1ประชมุกล่าวเปิดประชมุและเลขานกุารบริษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะมาร่วมประชมุรวม 56 ราย แบง่เป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 24 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ 32 ราย นบัรวมจํานวนหุ้น
ได้ 81,770,119 หุ้น (หุ้นของบริษัทมี 120,436,875 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 67.8946 ซึ1งเป็นจํานวนหุ้นที1เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที1จําหน่ายได้ทั Hงหมด (40,145,625 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท พร้อมกนันี Hได้ชี Hแจงวิธีปฏิบตัิ
ในการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ หลงัจากนั Hนจึงดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดงันี H 
 
วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั�งที� 41 เมื�อวันที� 21 เมษายน 2558       

ก่อนการพิจารณา วาระที1 1 เลขานุการบริษัทได้แถลงตอ่ที1ประชุมว่าขณะนี H ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชมุ เพิ1มอีก  4 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั Hงสิ Hน 60 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้  
81,776,619 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 67.9 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรียกชําระแล้ว    
 

ประธานที1ประชมุเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั Hงที1 41 
เมื1อวนัที1 21 เมษายน 2558  ซึ1งเอกสารได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที1ประชมุพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชมุ 

 
อนึ1ง ประธานที1ประชมุได้แถลงว่าวาระนี H จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ1งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
มตทีิ�ประชุม 

 
ที1ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั Hงที1 41 เมื1อวนัที1 21 

เมษายน 2558   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์  ดงัตอ่ไปนี H 
 



    

3 
 

  
 
วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558        
 ก่อนการพิจารณา วาระที1 2 เลขานกุารบริษัทได้แถลงตอ่ที1ประชมุว่าไมมี่การขานองค์ประชมุ เนื1องจากเป็น
วาระเพื1อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน  
 

ประธานที1ประชุมแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทซื1งมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือ
เชิญประชมุ  เพิ1มเตมิเพื1อความชดัเจนดงันี H 

“ การจดัตั	งกองทนุในปี 2558 เป็นไปได้ใกล้เคียงกบัเป้าหมาย  ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัลดลง
บ้างเล็กน้อย โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2558  ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 890.46 ล้านบาท ลดลง 
จากปี 2557 ที0บริษัทมีรายได้รวม 937.78 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.05 ขณะที0ค่าใช้จ่ายรวมปี 2558  อยู่ที0 
657.02 ลา้นบาท เพิ0มขึ	นจากปี 2557 ที0มีค่าใช้จ่ายรวม 643.82  ล้านบาท เพิ0มขึ	นคิดเป็นร้อยละ 2.05 ส่งผลให้บริษัทมี
กําไรสทุธิ 188.54 ล้านบาทหรือ เท่ากบั 1.57 บาทต่อหุ้น ซึ0งลดลงจากปี 2557 ที0มีกําไรสทุธิ 236.11 ล้านบาท หรือ
เท่ากบั 1.97 บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.15 ปัจจยัสําคญัที0ทําให้บริษัทมีกําไรสทุธิ ลดลง ในปี 2558 คือ ภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตวั  ความผนัผวนของตลาดเงิน ตลาดทนุและอตัราแลกเปลี0ยน ราคานํ	ามนัตลาดโลกปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื0อง และการส่งออกสินค้าที0ลดลง ส่งผลให้เกิดการชะลอตวัของการลงทนุ  ในรอบปี  2558 บริษัทมีกองทนุภายใต้
การจัดการทุกประเภท 202 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 96 กองทุน กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 12 กองทนุ (รวมทรัสต์เพื0อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ซึ0งบริษัทเป็นผู้จดัการทรัสต์) กองทนุสํารองเลี	ยง
ชีพ 37 กองทนุ และกองทนุส่วนบคุคล 57 กองทนุ รวมมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 363,284 ล้านบาท โดยมี กองทนุรวม ที0
จัดตั	งขึ	นใหม่ จํานวน 20 กองทุน (รวมทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ0งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) มูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิ  8,961 ล้านบาท และ กองทนุส่วนบคุคลจดัตั	งใหม่จํานวน 14 กองทนุ มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ  3,118.46 
ลา้นบาท” 
สรุปภาพรวม 

   
 
 
 
             

งบการเงนิรวม  
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มตทีิ�ประชุม  
 
ที1ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558        

 
วาระที� 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี 2558 

ก่อนการพิจารณา วาระที1 3 เลขานุการบริษัทได้แถลงตอ่ที1ประชุมว่าขณะนี H ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุม เพิ1มจากวาระก่อนหน้าอีก 5 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทั Hงสิ Hน 65 ราย นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 101,779,410  หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.5  ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรียกชําระแล้ว   

 
 ประธานที1ประชุมได้แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปีสิ Hนสดุ 31 ธันวาคม 2558 ตามที1ปรากฏในเรื1อง “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2558 ซึ1งได้ผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบญัชีของบริษัท พีวี ออดทิ จํากดั และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั Hงนี H 

  
 ประธานที1ประชุมได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจําปี 2558 
 
 อนึ1ง ประธานที1ประชมุได้แถลงว่าวาระนี H จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ1งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทีิ�ประชุม 

 
ที1ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2558 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ดงัตอ่ไปนี H  
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วาระที� 4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2558      
ก่อนการพิจารณา วาระที1 4 เลขานุการบริษัทได้แถลงตอ่ที1ประชุมว่าขณะนี H ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชุม เพิ1มจากวาระก่อนหน้าอีก 5 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทั Hงสิ Hน 70 ราย นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 101,779,415 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.5085 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรียกชําระแล้ว   

 

ประธานที1ประชมุได้แถลงตอ่ที1ประชมุ กลา่วคือ ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตอ่หุ้น โดยเมื1อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อย
กวา่ 1,000 ล้านบาท ซึ1งจากการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิ 209.82 ล้านบาท หรือ 1.75 บาท 
ตอ่หุ้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 1.65 บาทตอ่หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจากผลการดําเนินงานที1จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั Hงสิ Hนจํานวน 198.99 ล้านบาท 

 

บริษัทได้กําหนดรายชื1อผู้ ถือหุ้นที1มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารที1 3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื1อ
ตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น
ในวนัพธุที1 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจา่ยเงินปันผลดงักลา่วในวนัพฤหสับดีที1 19 พฤษภาคม 2559         

 

สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วต้องขออนมุตัิจากที1ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลในปีที1ผา่นมา ดงันี H 

 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ตั �งแต่ปี 2556 – 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ   *สาเหตทีุ0กําไรสทุธิและกําไรสะสม ปี 2557 มีการเปลี0ยนแปลงจากที0ระบไุว้ในรายงานประจําปี 2557 เนื0องจากข้อมูลงบการเงิน ปี 2557 มีการ
ปรบัปรุงใหม่เพื0อให้สามารถเปรียบเทียบกบัข้อมูลงบการเงินปี 2558 ซึ0งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที0บงัคบัใช้ในปี 2558 

รายการ    ปี 2558   ปี 2557   ปี 2556 
 กําไรสทุธิ (ล้านบาท)      209.82   218.36*    337.20 
 กําไรสะสม (ล้านบาท)      166.76   165.87*    128.38 
 จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)   120.600235      120      120 
 เงินปันผล (บาท/หุ้น) 
- เงินปันผลจา่ยจากผลการดําเนินงานตอ่หุ้น 
- เงินปันผลพิเศษตอ่หุ้น  

 
      1.65 
           - 

 
    1.70 
       - 

 
     2.50 
        - 

 เงินปันผลจา่ยทั Hงสิ Hน(บาท/หุ้น)       1.65     1.70     2.50 
 รวมเงินปันผลจา่ยทั Hงสิ Hน (ล้านบาท)      198.99      204      300 
 สว่นของผู้ ถือหุ้นหลงัจา่ยปันผลแล้ว (ล้านบาท)     1,079.07 1,054.31 1,027.26 
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อนึ1ง ประธานที1ประชมุได้แถลงต่อที1ประชุมว่าวาระนี H จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ1งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
มตทีิ�ประชุม 
 

ที1ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้กับผู้ ถือหุ้นใน
อตัรา 1.65  บาท ตอ่หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดําเนินงานที1จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั Hงสิ Hนจํานวน198.99  ล้านบาท โดย
จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 120,600,235 หุ้น ตามรายชื1อผู้ ถือหุ้นที1มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัองัคารที1 3 พฤษภาคม 2559 
และให้รวบรวมรายชื1อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัพธุที1 4 พฤษภาคม 2559  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที1 19 พฤษภาคม 2559 ที1ประชมุมี
มตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงัตอ่ไปนี H 

 

 
 
วาระที� 5 พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี         

ก่อนการพิจารณา วาระที1 5 เลขานุการบริษัทได้แถลงตอ่ที1ประชุมว่าขณะนี H ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชมุ เพิ1มจากวาระก่อนหน้าอีก 4 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทั Hงสิ Hน 74 ราย   นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 101,809,016 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.5331 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรียกชําระแล้ว    

 
ประธานที1ประชุมแถลงว่า เพื1อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั Hงผู้สอบ

บญัชีประจําปี 2559 ซึ1งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกและเสนอให้แตง่ตั Hงนายประวิทย์ วิวรรณธ
นานตุร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที1 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที1 3787 หรือนายอดุม ธนู
รัตน์พงศ์ ผู้ สอบบญัชีทะเบียนเลขที1 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้ สอบบญัชีทะเบียนเลขที1 9622 แห่ง 
บริษัท พีวี ออดทิ จํากดั หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื1นภายในสํานกังานเดียวกนัแห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากดั เป็นผู้ลงลายมือชื1อ
ในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจําปี 2559 ในอตัราค่าสอบบญัชี เป็นจํานวนเงิน ปีละ 
865,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกนัแล้ว 
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ทั Hงนี H บริษัทที1เป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื1อที1เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้
สว่นเสียกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ที1เกี1ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 
จากนั Hน มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเกี1ยวกับเหตผุลที1ค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2559 สูงกว่าค่าสอบบญัชีในปี 2558  

ซึ1งผู้ อํานวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงินบริษัทได้ชี Hแจงว่าด้วยมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ได้กําหนดหน้าที1และความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีที1เข้มกว่ามาตรฐานบญัชีเดิม จึงส่งผลให้งานในการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีมีเพิ1มขึ Hน 
ดงันั Hน คา่ตอบแทนผู้สอบบญัขีสําหรับปี 2559 จงึเพิ1มขึ Hนจากปี 2558 

 
เมื1อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ1มเติม ประธานที1ประชุมได้แถลงว่าวาระนี H จะต้องอนุมตัิด้วยเสียงข้างมาก

ของผู้ ถือหุ้นซึ1งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทีิ�ประชุม 

 
ที1ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตั Hงนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้ สอบบญัชีทะเบียนเลขที1 4917 

หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที1 3787 หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที1 8501 
หรือนางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที1 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผู้สอบบญัชีท่าน
อื1นภายในสํานกังานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็นผู้ลงลายมือชื1อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของบริษัท ประจําปี 2559 ในอตัราคา่สอบบญัชี เป็นจํานวนเงิน ปีละ 865,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบ 
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกนัแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงัตอ่ไปนี H      

 

 
 
วาระที� 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ประจาํปี 2559                   
ก่อนการพิจารณา วาระที1 6 เลขานุการบริษัทได้แถลงตอ่ที1ประชุมว่าขณะนี H ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชมุ เพิ1มจากวาระก่อนหน้าอีก 3 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทั Hงสิ Hน 77ราย นบัรวม
จํานวนหุ้นได้ 101,810,137 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.5340 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรียกชําระแล้ว    
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ประธานที1ประชุมได้แถลงว่าบริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที1
เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที1ในการปฏิบตัิงาน เพื1อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ตา่งๆ และเพื1อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที1ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณา
หลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและบคุคลที1คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานประจําปี 2559 โดย
กลั1นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริษัทแล้ว และได้นําเสนอที1ประชุมคณะกรรมการ ซึ1งมีมติเห็นชอบให้นําเสนอหลักเกณฑ์การกําหนด
ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที1คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานประจําปี 2559 ดงัต่อไปนี H ต่อที1
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. คา่เบี Hยประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท ตอ่ปี     
2. คา่บําเหน็จคณะกรรมการเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,720,000 บาท ตอ่ปี          
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกตปิระจําปี  
 
อนึ1ง ประธานที1ประชมุได้แถลงต่อที1ประชุมว่าวาระนี H จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึ1งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทีิ�ประชุม 
 

ที1ประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัคิ่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการและบุคคลที1คณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตังิานประจําปี 2559 ดงันี H  

1. คา่เบี Hยประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท ตอ่ปี     
2. คา่บําเหน็จคณะกรรมการเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,720,000 บาท ตอ่ปี          
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกตปิระจําปี  
 
ทั Hงนี H หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที1คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานจะมีผลบงัคบัใช้

ตั Hงแต่วนัที1ได้รับอนุมัติจากที1ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั Hงที1 42 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี Hตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลี1ยนแปลงเป็นอยา่งอื1น ที1ประชมุมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์  ดงัตอ่ไปนี H 
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วาระที� 7  พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

(เนื1องจาก ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ไม่อาจอยู่ร่วมในที1ประชมุได้ จึงขอแตง่ตั Hงให้ 
นายสุรพล ขวญัใจธัญญา ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที1ประชุม
สําหรับวาระนี H)    

 
ก่อนการพิจารณาวาระที1 7 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที1ประชุมว่าขณะนี H ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชุม เพิ1มอีก 4 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทั Hงสิ Hน 81 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 
101,810,266 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.5341 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรียกชําระแล้ว    

 
ประธานที1ประชุมแถลงต่อที1ประชุมว่าเพื1อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทจึงจําเป็นต้อง

พิจารณาเลือกตั Hงกรรมการแทนกรรมการที1ครบกําหนดออกตามวาระซึ1งในปีนี Hมีกรรมการและกรรมการอิสระที1ครบ
กําหนดออกตามวาระ 5 ทา่น ได้แก่ 
 กรรมการ จํานวน 2 ทา่น  
 นายสดาวธุ เตชะอบุล 
 นายพิษณ ุวิชิตชลชยั              
 กรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น 
 นายณรงค์ชยั อคัรเศรณี 
 นายโชคชยั อกัษรนนัท์  
 นายบญุลือ ประเสริฐโสภา   

  
ซึ1งคณะกรรมการพิจาณาแล้วเห็นชอบให้นําเสนอที1ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื1อพิจารณาแต่งตั Hงกรรมการและ

กรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนดงันี H    
 1. นายสดาวธุ เตชะอบุล   ดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ1ง  
 2. นายพิษณ ุวิชิตชลชยั   ดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ1ง   
 3. นายณรงค์ชยั อคัรเศรณี   ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึ1ง 
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 4. นายโชคชยั อกัษรนนัท์  ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึ1ง 
 5. นายบญุลือ ประเสริฐโสภา   ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึ1ง 

 
ทั Hงนี H บริษัทได้แนบประวตัผิู้ ที1ได้รับการเสนอชื1อให้เข้ารับการเลือกตั Hงเป็นกรรมการแทนกรรมการที1ครบกําหนด

ออกตามวาระไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั Hงนี Hด้วยแล้ว 
 
อนึ1ง ประธานได้แถลงตอ่ที1ประชมุว่าวาระนี H จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ1ง

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทีิ�ประชุม 
 

ที1ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั Hงบุคคลดังต่อไปนี H เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน
กรรมการที1ครบกําหนดออกตามวาระ   

(1)    นายสดาวธุ เตชะอบุล ดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ1ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์  ดงัตอ่ไปนี H 
 

 
 

(2)  นายพิษณ ุวิชิตชลชยั  ดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ1ง  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงัตอ่ไปนี H 
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(3) นายณรงค์ชยั อคัรเศรณี ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึ1ง  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 
ดงัตอ่ไปนี H 
 

 
 

(4)   นายโชคชยั อกัษรนนัท์ ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ1ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 
ดงัตอ่ไปนี H  

 

 
 

(5) นายบญุลือ ประเสริฐโสภา ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ1ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดงัตอ่ไปนี H  
  

 
 
วาระที� 8  เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที1ประชมุสอบถาม ซึ1งมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามที1ประชมุในเรื1องดงัตอ่ไปนี H 
1. ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นได้สอบถามบริษัทเกี1ยวกับเรื1องนโยบายด้านการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั1นในส่วนของคู่ค้าว่าบริษัทได้ดําเนินในเรื1องนี Hอย่างไร ซึ1งฝ่ายจดัการได้แถลงต่อที1
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ประชุมว่า หากเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
ครอบคลมุถึงคูค้่า บริษัทก็มีความพร้อมที1จะดําเนินการไปตามเกณฑ์ดงักลา่ว 
 

2. นโยบายการดําเนินงานของบริษัท 
ในกรณีนี H ประธานที1ประชมุได้ชี Hแจงว่า นโยบายการดําเนินงานของบริษัทยงัคงเหมือนเดิม กล่าวคือ เพิ1ม 
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัท แตท่ั Hงนี H ขึ Hนอยู่
กับปัจจยัและภาวะเศรษฐกิจที1อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
นโยบายพิจารณาจัดการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับภาวะตลาดฯ ในแต่ละช่วงเวลา เพื1อให้ได้
ผลตอบแทนที1มากที1สดุ  
 

นอกจากนี H เพื1อเป็นการสร้างฐานลกูค้าใหม ่บริษัทได้ขยายสาขาของบริษัทไปยงัภมูิภาคตา่งๆ โดยในปี 2558 
บริษัทได้ขยายสาขาของบริษัทใน จงัหวดัระยอง จงัหวดัพิษณโุลก และในกรุงเทพ ได้แก่สาขา ปิ1 นเกล้า  

 
3. ผู้ ถือหุ้นขอให้ชี Hแจงถึงความเหมาะสมของจํานวนกรรมการของบริษัท ซึ1งประธานที1ประชุมได้ชี Hแจงว่า

จํานวนของกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการในส่วนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการอิสระ ซึ1งมี
สดัสว่นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที1กําหนดโดยสํานกังาน ก.ล.ต.  

 
เมื1อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามเรื1องอื1นใด ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ ถือหุ้นที1ได้สละเวลามาร่วม

ประชมุครั Hงนี H 
 
 
 
 

เลิกประชมุ 11.00 น. 
  

 
 


