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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี ครัง้ท่ี 43 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 
ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชัน้ 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
___________________________________ 

 
เปิดประชมุเวลา 10.00 น. 

 
กรรมการ และผู้บริหารท่ีร่วมประชุม 

1. ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี   ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม 

2. ดร.โชคชยั  อกัษรนนัท์   รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายสดาวธุ  เตชะอบุล   กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
4. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา  กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ               

     ก าหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ 

6. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช  กรรมการ     
7. นายพิษณ ุวิชิตชลชยั    กรรมการ  และกรรมการบริหาร 
8. นายน าพร ยมนา   กรรมการ 
9. นางสาวประภา ปรูณโชต ิ กรรมการผู้จดัการ  
10. นางพณัณรัชต์ บรรพโต ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

11.   นายณฐัวฒุิ ธรรมจารี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
12.   นายกิตตคิม สทุธิวงศ์  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
13. นางรจิตพร มนะเวส ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการอาวุโส /เลขานุการบริษัท  เป็น

เลขานกุารในท่ีประชมุ  
14. นายอนพุงษ์ จนัทร์จิเรศรัศมี  ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงินบริษัท  

 



 
    

2 
 

ผู้สอบบัญชีท่ีร่วมประชุม 
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์      บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั 

2.. นางสาวรฐาภทัร์ ลิม้สกลุ   บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม) 
1. นางสาวพลัภา ชยัอาญา   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซ่ี จ ากดั 
 

ประธานท่ีประชมุกล่าวเปิดประชมุและเลขานกุารบริษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะมาร่วมประชุมรวม 85 ราย แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 34 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ 51 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 
100,351,874 หุ้น (หุ้นของบริษัทมี 122,960,743 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 81.6129 ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด (40,986,915 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท พร้อมกนันีไ้ด้ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิ
ในการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ หลงัจากนัน้จึงด าเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 42 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559       

ประธานท่ีประชมุเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 42 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ซึ่งเอกสารได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชมุ 

อนึ่ง ประธานท่ีประชุมได้แถลงว่าวาระนี ้จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 42 เม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์  ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559        
 ก่อนการพิจารณา วาระท่ี 2 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อท่ีประชมุว่าไม่มีการขานองค์ประชุม เน่ืองจากเป็น
วาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน  

ประธานท่ีประชุมแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือ
เชิญประชมุและเพิ่มเตมิเพ่ือความชดัเจนดงันี ้

“การจัดตัง้กองทนุในปี  2559 ใกล้เคียงกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงานของบริษัทปรับตวัลดลง
เล็กน้อย โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2559 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 918.08 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 
2558 ที่บริษัทมีรายได้รวม 890.46 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 อยู่ที่ 679.72 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ทีมี่ค่าใช้จ่ายรวม 657.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3.46 ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสทุธิ 
187.53 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น ซ่ึงลดลงจากปี 2558 ที่มีก าไรสุทธิ 188.54 ล้านบาท หรือเท่ากบั 1.57 
บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.54 ปัจจัยส าคญัที่ท าให้บริษัทมีก าไรสุทธิ ลดลง ในปี 2559 คือเศรษฐกิจและการ
ลงทุนในประเทศที่ชะลอตวัลงในคร่ึงปีหลงั และความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหา
เศรษฐกิจประเทศในยโุรป ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้หลายชนิดทีป่รับตวัลดลง   

ในรอบปี 2559 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 243 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมใน
ประเทศและต่างประเทศ 99 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์ 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ซ่ึงบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 39 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 91 กองทุน 
กองทุนรวมพิเศษ 1 กองทนุ และกองทุนรวมวายุภกัษ์หน่ึง 1 กองทนุ รวมมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 425,145ล้านบาท โดยมี 
กองทุนรวม ที่จัดตัง้ข้ึนใหม่ จ านวน 20 กองทุน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  11,350 ล้านบาท และ กองทุนส่วนบุคคลจัดตัง้
ใหม่จ านวน  44 กองทนุ มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ  6,358 ลา้นบาท”  
ภาพรวม 

หน่วย : ล้านบาท  

รายได้รวม  918.08  

ค่าใช้จ่ายรวม  679.72  

ก าไรสุทธิ  187.53  
NAV รวม  425,145  

มตทิี่ประชุม  
ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559        
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 
 ประธานท่ีประชมุได้แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีปรากฏในเร่ือง “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบญัชีของบริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
 ประธานท่ีประชุมได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2559 
 อนึ่ง ประธานท่ีประชุมได้แถลงว่าวาระนี ้จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 วาระนี ้ไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ  

วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2559      
ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ท่ีประชมุ กลา่วคือ ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน

ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตอ่หุ้น โดยเม่ือจา่ยเงินปันผลแล้ว เงินสว่นของผู้ ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไมน้่อย
กวา่ 1,000 ล้านบาท ซึง่จากการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิ 209.05 ล้านบาท หรือ 1.73 บาท 
ตอ่หุ้น บริษัทจงึพิจารณาจา่ยเงินปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2559 ให้กบัผู้ ถือหุ้ นในอตัรา 1.55 บาทตอ่หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานท่ีจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้จ านวน 192,715,395.15 บาท           

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนั
องัคารท่ี 2 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจา่ยเงินปันผลดงักลา่วในวนัศกุร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560            
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สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวต้องขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงิน
ปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ตัง้แต่ปี 2557 – 2559 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  *  สาเหตุท่ีก าไรสุทธิและก าไรสะสมปี 2557 มีการเปล่ียนแปลงจากท่ีระบุไว้ในรายงานประจ าปี 2557 
เน่ืองจากข้อมูลงบการเงินปี 2557 มีการปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมลูงบการเงินปี 
2558 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใช้ในปี 2558 

อนึ่ง ประธานท่ีประชมุได้แถลงว่าวาระนี ้จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน    

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ให้กับผู้ ถือหุ้นใน

อตัรา 1.55  บาท ต่อหุ้น (คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.60 ของก าไรสทุธิตอ่หุ้น  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท) รวมเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานท่ีจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้จ านวน 192,715,395.15 บาท โดยจา่ยให้แก่ผู้
ถือหุ้น 124,332,513 หุ้น ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 และรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น
ในวันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560     ท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2558  ปี 2557 
1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 209.05 209.82 218.36* 
2. ก าไรสะสม (ล้านบาท) 177.59 166.76 165.87* 
3. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 124.332513 120.600235 120 
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 

- เงินปันผลจา่ยจากผลการด าเนินงานตอ่หุ้น 
- เงินปันผลพิเศษตอ่หุ้น  

 
1.55 

- 

 
1.65 

- 

 
1.70 

- 
5. เงินปันผลจา่ยทัง้สิน้(บาท/หุ้น) 1.55 1.65 1.70 
6. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท)  192.72 198.99 204 
7. สว่นของผู้ ถือหุ้นหลงัจา่ยปันผลแล้ว (ล้านบาท) 1,146.09 1,079.07 1,054.31 
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคับของบริษัทจึงจ าเป็นต้อง

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระซึ่งในปีนีมี้กรรมการและกรรมการอิสระท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ 5 ทา่น ได้แก่ 

กรรมการ จ านวน 3 ทา่น   
นางสาวจฬุารัตน์ สธีุธร    
นายชาตชิาย พยหุนาวีชยั             
นายสรุพล ขวญัใจธญัญา    

กรรมการอิสระ จ านวน 2 ท่าน (รายละเอียดหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามเอกสาร
แนบ 1) 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  
นายอมร อศัวานนัท์ 

ซึ่งคณะกรรมการพิจาณาแล้วเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการและ
กรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนดงันี ้   

1. นางสาวจฬุารัตน์ สธีุธร       ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  
2. นายชาตชิาย พยหุนาวีชยั   ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่   
3. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา   ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
4. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ 
5. นายพชร ยตุธิรรมด ารง       ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ    

 อนึ่ง ประธานท่ีประชุมได้แถลงว่าวาระนี ้จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้บุคคลดังต่อไปนี ้เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

(1) นางสาวจฬุารัตน์ สธีุธร  ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดงันี ้
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(2) นายชาตชิาย พยหุนาวีชยั ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

 
 วาระนี ้ไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ  

(3) นายสรุพล ขวญัใจธญัญา ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ ดงันี ้

 
วาระนี ้ไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ 

(4)  นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้ 

 
วาระนี ้ไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ 

(5) นายพชร ยตุธิรรมด ารง ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้  

 
 วาระนี ้ไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2560                   

ประธานท่ีประชุมได้แถลงว่าบริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีในการปฏิบตัิงาน เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ตา่งๆ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณา
หลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานประจ าปี 2560 โดย
กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลก าไรของบริษัทแล้ว และได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้น าเสนอหลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานประจ าปี  2560 ดงัต่อไปนี ้ต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. คา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท ตอ่ปี     
2. คา่บ าเหน็จคณะกรรมการเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,720,000 บาท ตอ่ปี          
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกตปิระจ าปี  
ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย มีข้อสอบถามเก่ียวกับหัวข้อค่าตอบแทนรายเดือนของ

คณะกรรมการท่ีปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปีหน้า 70 ซึง่บริษัทได้ชีแ้จงวา่คา่ตอบแทนรายเดือนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทน
รายเดือนรวมตลอดปี 2559 ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นได้รับ เม่ือรวมกบัคา่เบีย้ประชมุแล้ว คา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนราย
เดือนจงึไมเ่กินวงเงิน 10 ล้านบาทตอ่ปี ตามท่ีท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 42 ได้อนมุตัไิว้  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุมได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าวาระนี ้จะต้องได้รับการ
อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนให้กบัคณะกรรมการและบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตังิานประจ าปี 2560 ดงันี ้ 

1. คา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท ตอ่ปี     

2. คา่บ าเหน็จคณะกรรมการเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,720,000 บาท ตอ่ปี          

3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกตปิระจ าปี  

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานจะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 43 เป็นต้นไป และให้ใช้หลกัเกณฑ์นีต้ลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ท่ีประชมุมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์  ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี         

ประธานท่ีประชุมแถลงว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบ
บญัชีประจ าปี 2560 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกและเสนอให้แตง่ตัง้นายประวิทย์ วิวรรณ-
ธนานุตร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือนายอดุม   
ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9622 แห่ง 
บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั หรือผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนัแหง่บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั เป็นผู้ลงลายมือช่ือ
ในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2560ในอตัราค่าสอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน ปีละ 
865,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกนัแล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้
สว่นเสียกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

อนึ่ง ประธานท่ีประชุมได้แถลงว่าวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้ สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917 

หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8501 
หรือนางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั หรือผู้สอบบญัชีท่าน
อ่ืนภายในส านกังานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของบริษัท ประจ าปี 2559 ในอตัราค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน ปีละ 865,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ 
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัท์ ดงัตอ่ไปนี ้    

 
 วาระนี ้ไมมี่ผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ 
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วาระที่ 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 -ไมมี่- 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถาม ซึง่มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามท่ีประชมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. กลยทุธ์ในการด าเนินงานและเป้าหมายปี 2560 ของบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงเป้าหมายของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของปี 2560 ประมาณ 625,000 ล้านบาท ซึ่งจะ
เพิ่มขึน้จากเดิมในปี 2559 ประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยท่ีมาของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนท่ีเพิ่มขึน้จะมาจากการ
ขยายสาขาของบริษัทไปยงัตา่งจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเป็นการสร้างฐานลกูค้าใหม ่จดัหา Strategic Partner/ผู้ลงทนุ ใน
ตา่งประเทศเพ่ือร่วมจดัตัง้กองทนุรวม และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ แตท่ัง้นี ้ขึน้อยู่กบัปัจจยัและภาวะ
เศรษฐกิจในภาพรวมท่ีอาจจะมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลกูค้าโดยการสร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัท  

นอกจากนี ้ปัจจบุนับริษัทได้รับการแตง่ตัง้เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศ
ไทย หรือ Thailand Future Fund ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้บางส่วนจะมาจากการจดัตัง้กองทนุดงักล่าว อีกทัง้ยงัได้ร่วมมือกบัธนาคารออมสินในการขยาย
ฐานลกูค้าไปยงัลกูค้าเงินฝากของธนาคารออมสินและช่องทางการขายหน่วยลงทนุ 

2. นโยบายการบริหารเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นของ MFC – W1 

กรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงว่าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นของ MFC – W1 บริษัทจะน าไปขยายสาขาใน
ตา่งจงัหวดัตามแผนงานของบริษัท  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามเร่ืองอ่ืนใด ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีได้สละเวลามาร่วม
ประชมุครัง้นี ้

 
เลิกประชมุ 11.00 น. 


