
 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งท่ี 46 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมบริษทั ช้ัน 23 อาคารคอลัมน ์ทาวเวอร์  

เลขที่ 199 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

เปิดการประชุมเวลา 10.30 น. 

กรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการ  
2. นายสดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ

เสี่ยง กรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และรักษาการ

กรรมการผู้จัดการ 

3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

5. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร  กรรมการ 

6. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร 

7. นายนําพร ยมนา กรรมการ 

8. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ กรรมการ 

9. นายบิน วีริงกา กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

10. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี และรองกรรมการผู้จัดการ 
11. นางพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

12. นายชาคริต พืชพันธ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

13. นายประสิทธ์ิ พรปฏิมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

14. นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

15. นายกิตติคม สุทธิวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

16. นางสาวนริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

17. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท 

18. นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อํานวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8501  

  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์) 

 นางสาวอรอัญญา จันทร์เพ็ญ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

 

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
 นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

หมายเหตุ :  มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 10 คน จากจํานวนท้ังสิ้น 13 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด  

 

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าว

ต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบ

เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แถลงองค์ประชุมและวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ 

 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีจํานวนหุ้นสามัญที่จําหน่ายแล้ว 125,615,708 หุ้น มูล

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนท่ีได้ชําระแล้วท้ังสิ้น 125,615,708 บาท ในวันน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 44 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับ

จํานวนหุ้นได้ 99,339,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0818 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 แล้ว 

 

เลขานุการบริษัทได้ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมในแต่ละ

วาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้ 

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน  

• ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน 

• วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทและ พ.ร.บ.บริษัท

มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้

กระทําโดยเปิดเผย ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียงในแต่ละวาระ 
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2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ 

• ก่อนการลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือผู้ซักถามแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ี

ประชุมทราบก่อนซักถามทุกครั้ง 

• การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ 

• การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งด

ออกเสียง จากน้ันจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ 

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือ

หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระท่ีเหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระท่ีได้ออก

เสียงลงคะแนน เพ่ือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป  

• เพ่ือให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ 

Barcode ท้ังนี้ เม่ือการนับคะแนนวาระน้ัน ๆ เรียบร้อย ผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนบน

หน้าจอแสดงผลท่ีได้จัดเตรียมไว้พร้อมกัน 

• ประธานจะกล่าวสรุปคะแนนในแต่ละวาระเม่ือสิ้นสุดการลงมติในแต่ละวาระ 

 

ประธานฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งท่ี 45 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2562 
ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 45 

เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2562 ซ่ึงได้ส่งสําเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณารับรอง 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น  

 

เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ี 
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วาระน้ีมีจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นเปลี่ยนแปลงจากท่ีได้แจ้งไว้ขณะเปิดประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้น

มาร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจํานวน 8 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 266 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจํานวน 68 ราย นับ

จํานวนหุ้นได้ 99,339,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0820 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 

 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งท่ี 

45 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ประธานฯ แถลงผลการดําเนินงานของบริษัทซ่ึงมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือ

เชิญประชุม กล่าวโดยสรุปดังน้ี 

ปี 2562 สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การเงินโลกมีความผันผวนค่อนข้างมาก ซ่ึงมีหลากหลาย

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนและตลาดเงิน การปรับปรุงระบบงาน ผลกระทบจากการตั้งสํารองค่าชดเชยตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 ท่ีเริ่มบังคับใช้ในปี 2562 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ ทําให้

บริษัทจําเป็นต้องปรับแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือรองรับผลกระทบดังกล่าว แม้ผลการ
ดําเนินงานส่วนรายได้จะเพ่ิมขึ้นก็ตาม แต่ผลการดําเนินงานส่วนกําไรมิได้เพ่ิมขึ้นตาม โดยงบการเงินรวมของบริษัทใน

ปี 2562 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 916.57 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ท่ีบริษัทมีรายได้รวม 913.94 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.29  ขณะท่ีค่าใช้จ่ายรวมปี 2562 อยู่ท่ี 750.56 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ท่ีมี

ค่าใช้จ่ายรวม 706.25 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.27 ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิ 130.45 ล้านบาท

หรือเท่ากับ 1.04 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีกําไรสุทธิ 168.08 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น ลดลง

คิดเป็นร้อยละ 22.39 เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษัท สําหรับงวดปี 2561 และปี 2562 บริษัทมี

กําไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงจาก 168.82 ล้านบาท เป็น 130.96 ล้านบาท โดยลดลงจํานวน 37.86 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 22.43 

ในรอบปี 2562 บริษัทได้จัดต้ังกองทุนใหม่ทุกประเภทกองทุน รวมท้ังสิ้น 27 กองทุน ระดมเงินได้ 

25,733.73 ล้านบาท ทําให้ตลอดทั้งปีบริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 219 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ 450,330 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนต่าง ๆ ดังน้ี 
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- กองทุนรวม 107 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 234,238.46 ล้านบาท 

- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รวม 45,166.37 ล้านบาท 

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 34 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 151,893.79 ล้านบาท 

- กองทุนส่วนบุคคล 65 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิรวม 18,512.85 ล้านบาท 

- กองทรัสต์เพ่ือกิจการร่วมลงทุนซ่ึงบริษัทเป็นทรัสตี 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 518.62 

ล้านบาท 

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจด

ทะเบียนด้านผลการดําเนินการยอดเย่ียม (Best Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the year การเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (TFFIF) นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับ

รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด (Morningstar Fund Award 2019) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนยอดเย่ียม 

ประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ (Best Fund House Awards - Domestic Equity) และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี

เซ็ท 50 (M–S50) ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเย่ียมแห่งปี ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Best Thailand 

Equity Large - Cap Fund) 

บริษัทยังคงดําเนินนโยบายด้านการพัฒนาและมีส่วนร่วมต่อสังคม บริษัทได้ดําเนินการเผยแพร่ความรู้

ด้านการเงิน การลงทุน และการออมไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง ผ่านทางสาขาของบริษัทในกรุงเทพและภูมิภาคท้ัง 6 

สาขา และร่วมมือกับธนาคารออมสินจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุน นอกเหนือจากการสนับสนุน
ด้านความรู้แก่สังคมแล้ว บริษัทยังจัดสรรทุนทรัพย์ส่วนหน่ึงไว้เพ่ือบริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่บุคคลผู้ด้อยโอกาส 

นักเรียนและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทได้นําหลักการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยได้กําหนดไว้ในกระบวนการ

ทํางานและมีการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระยะเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมและซักซ้อมด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับพนักงาน

อย่างสมํ่าเสมอ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายได้รวม 916.57 911.98 

ค่าใช้จ่ายรวม 750.56 749.09 

กําไรสุทธิ 130.45 130.96 

AUM รวม 450,330 

 

ประธานฯ แถลงต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2562 ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระน้ี 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น  

 

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2562 

ประธานฯ แถลงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2562 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้

ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีส้ินสุด 31 

ธันวาคม 2562 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น  

 

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายองค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ได้ช้ีแจงว่า องค์ประกอบอ่ืนของส่วน

ของผู้ถือหุ้นปรากฎในรายงานประจําปี 2562 หน้าท่ี 188 ส่วนใหญ่คือรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนจากการท่ีบริษัทมีการถือเงินลงทุนอยู่ ซ่ึงเงินลงทุนดังกล่าวต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี 

โดยไม่ใช่ภาระหน้ีสินของบริษัท 

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า เป็นผลกระทบจาก

การนําเงินไปลงทุนในตราสารทุนใช่หรือไม่ 
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ได้ช้ีแจงว่า เป็นเงินลงทุนท่ีบริษัทนําไป

ลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นส่วนใหญ่ 

 

เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 
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– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2562 การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ แถลงว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิต่อหุ้น โดยเม่ือจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน

บาท ซ่ึงจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 บริษัทมีกําไรสุทธิ 130.96 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.04 บาท

ต่อหุ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผล

ประกอบการประจําปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 95.92 ของกําไรสุทธิ

ต่อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท้ังสิ้นจํานวน 125.62 

ล้านบาท โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563  

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังน้ี 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 130.96 168.82 187.52 

2. กําไรสะสม (ล้านบาท) 209.03 207.04 193.92 

3. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 125.615708 125.615708 125.615708 

4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)    

- เงินปันผลจ่ายจากผลการดําเนินงานต่อหุ้น 1.00 1.30 1.40 

- เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น - - - 

5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท/หุ้น) 1.00 1.30 1.40 

6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 125.62 163.30 175.86 

7. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปันผลแล้ว (ล้านบาท) 1,094.76 1,109.55 1,113.45 

 

ท้ังน้ี ไม่มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงครบตามจํานวนท่ีต้องสํารอง

ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น  

 



 

 

8/14 

เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.92 ของกําไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลท้ังส้ิน

จํานวน 125.62 ล้านบาท เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วเงินส่วนของผู้ถือหุ้นเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซ่ึง

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 

(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทุกท่านไม่อยู่ในท่ีประชุม) 

 

ประธานฯ แถลงว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจําเป็นต้องพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตาม

วาระ 5 ท่าน ได้แก่  

1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ 

2. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ุ กรรมการ 

3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ  

4. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ 

5. นายพชร ยุติธรรมดํารง กรรมการอิสระ โดยได้ลาออกก่อนครบกําหนดวาระ มีผล

ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม 2563 

 

คณะกรรมการบริษัท (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง

และรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการดังต่อไปนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณา
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ถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ มีภาวะผู้นํา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งต้ังให้เป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตาม

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการและกรรมการอิสระตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังน้ี 

1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
2. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ุ ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

4. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

5. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสงิแก้ว ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

ท้ังน้ี บริษัทได้แนบประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบกําหนดออกตามวาระพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น  

 

เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงประกาศช่ือของกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อม

ท้ังขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติเลือกกรรมการตามลําดับ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดังนี้  

5.1 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายสุรพล ขวัญใจธัญญา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 
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5.2 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 
รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

 

5.3 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

 
5.4 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระ

หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 
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5.5 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกพลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,304,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9649 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 34,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0351 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 
รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ปฎิบัติงาน

ประจําปี 2563 

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่าง ๆ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณาหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ประจําปี 2563 โดยกล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง

ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแล้ว และได้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการมีมติ

เห็นชอบให้นําเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้

ปฏิบัติงานประจําปี 2563 ดังต่อไปน้ี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี 
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี 

3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจําปี 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น  

 

เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายให้ปฏิบัติงานประจําปี 2563 ได้แก่ (1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

10 ล้านบาทต่อปี (2) ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี และ (3) โบนัสใน

อัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจําปี โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญ
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ผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งท่ี 46 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุม 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุม 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุม 
รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชปีระจําปี 2563  

ประธานฯ แถลงว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทท่ีกําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะ

แต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งต้ังนายประวิทย์     

วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือนางสาวชุติมา   

วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืน

ภายในสํานักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบ

การเงินของบริษัทประจําปี 2563 ในอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงินปีละ 830,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชี

เดียวกันกับบริษัทย่อย โดยได้รวมค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว 

แต่ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดย

บริษัทได้แนบประวัติผู้สอบบัญชีไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ท้ังน้ี บริษัทท่ีเป็นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมี

ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น  

 

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีปี 2563 

จึงมีจํานวนท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน 
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นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ได้ช้ีแจงว่า ในปี 

2562 บริษัทได้มีการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีการดําเนินธุรกิจ จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด 

และบริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ทําให้ค่าสอบบัญชีลดลงไปเกือบ 1 แสนบาท  

 

เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม   
ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันแห่ง

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจําปี 

2563 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจํานวนเงิน ปีละ 830,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

– เห็นด้วย 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

– งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

รวม 99,339,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปน้ี 

 

1. นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า (1) หนี้สูญในบัญชีเป็น

หนี้ของบริษัทย่อยหรือบริษัท และ (2) มีวิธีการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอย่างไร 

นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ได้ช้ีแจง

ตามลําดับดังน้ี (1) หน้ีสูญเป็นหน้ีของบริษัทย่อย (2) รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายเดือน โดย 

Management Fee จะมีการคํานวณทุกสิ้นวัน 
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2. นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เหตุใดกรรมการ

ผู้จัดการคนเก่าท่ีเป็นชาวต่างชาติถึงลาออกจากตําแหน่ง มีแนวทางในการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่อย่างไร 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า หลังจากได้ร่วมงานมาระยะหน่ึงพบว่ามีข้อติดขัดเร่ืองความสะดวกในเรื่อง

การบริหาร ซ่ึงในเวลาต่อมากรรมการผู้จัดการท่านนั้นได้ขอลาออกจากตําแหน่ง สําหรับการสรรหากรรมการผู้จัดการ

คนใหม่ บริษัทเปิดโอกาสให้ท้ังคนภายในและภายนอกองค์กรแสดงความรู้ความสามารถ 

 

3. นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ
หุ้น ได้สอบถามว่า (1) สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง และบริษัทมีมาตรการรองรับอย่างไร 

และ (2) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีจะมีผลใช้บังคับในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทได้มีการ

เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง  

ประธานฯ ได้ช้ีแจงตามลําดับดังนี้ (1) บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา ซ่ึงบริษัท

ได้รับผลกระทบอยู่บ้างจากสภาวะตลาดท่ีมีความผันผวน โดยภายหลังจากท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการแต่งต้ัง

กรรมการครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการวางแผนที่จะจัดประชุมเพ่ือวางยุทธศาสตร์สําหรับปีน้ี ท้ังในส่วนของการรับมือ

ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดและการเตรียมความพร้อมภายหลังจากการแพร่ระบาดคลี่คลายลง (2) บริษัทได้มีการ

เตรียมความพร้อมต้ังแต่ปีท่ีแล้ว โดยบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก  

 

4. นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายเปลี่ยนเงินลงทุนมาถือเงินสดหรือไม่  

ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า บริษัทมีการกํากับดูแลการลงทุนให้มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

 

5. นางสาววีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ปีท่ีแล้วไม่มีวิกฤติโควิด-
19 เหตุใดกําไรของบริษัทจึงลดลง 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในช่วงขาลง ซ่ึงเป็นผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาท ทิศทางของตลาดหลักทรัพย์มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานเน่ืองจาก NAV เป็นการ

คํานวณมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด 

 

เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ และสอบถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่าน

ท่ีมาร่วมประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 


