รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 47
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เปิดการประชุมเวลา 10.30 น.
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
4. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
นายมงคล ลีลาธรรม
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์
นายบิน วีริงกา
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
นายชาคริต พืชพันธ์
นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
นางสาวนริศรา อมาตยกุล
นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี
นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานคณ ะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
ผู้อานวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 11 คน จากจานวนทั้งสิ้น 12 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ผู้สังเกตการณ์)
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จากัด
2. นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล
ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จากัด
3. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว 125,615,708 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชาระแล้วทั้งสิ้น 125,615,708 บาท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 11 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ 94,739,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4203 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. แล้ว
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดประชุมในวันนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโรคโค
วิด-19 บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถูกต้องตามข้อกาหนดที่ออกตาม
ความแห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วม
ประชุม การอานวยความสะดวกด้านสุขอนามัย การจัดให้มีการเว้นระยะห่ างทางกายภาพ (Physical Distancing)
อย่างเหมาะสม และการจากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงทาให้ในวันนี้มีกรรมการร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ จานวน
5 คน และอีกจานวน 6 คน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ซึ่งได้แก่
ดร. โชคชัย อักษรนัน ท์ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นายสุ รพล ขวัญ ใจธัญญา นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร นายมงคล
ลีลาธรรม และนายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ สาหรับนางพัชลีพร วรวิบูลสวัสดิ์ กรรมการ ได้ขอลาประชุมเนื่องจากติด
ภารกิจ รวมเป็นกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 11 คน จากจานวนทั้งสิ้น 12 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
นอกจากนั้น ตลอดการประชุมนี้มีนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ และนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด และนางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
พาร์ทเนอร์ ส จากัด เป็ น ผู้ สั งเกตการณ์ เพื่อทาหน้าที่ดูแลให้ การประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งได้มีอาสาพิทักษ์สิทธิซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้แก่ นางสาวขวัญตา นุชประเสริฐ เข้าร่วมประชุมและทาหน้ าที่ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น
ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แถลงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ
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เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมในแต่ละ
วาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้
1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
• ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน
• วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับ ของบริษัทและ พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้
กระทาโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรืองด
ออกเสียงในแต่ละวาระ
2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ
• ก่อนการลงคะแนน ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้ น ซักถามในประเด็นที่
เกี่ย วข้อ งตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมื อผู้ ซักถามแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ ที่
ประชุมทราบก่อนซักถามทุกครั้ง
• การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิดเผย ซึ่ง ผู้ถือหุ้ นสามารถออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ
• การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งด
ออกเสียง จากนั้นจะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริ ษัทจะนับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออก
เสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
• เพื่ อ ให้ ก ารนั บ คะแนนเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บริ ษั ท จะนั บ คะแนนด้ ว ยระบบ
Barcode ทั้ งนี้ เมื่ อ การนั บ คะแนนวาระนั้ น ๆ เรี ยบร้อ ย ผู้ ถื อ หุ้ น จะเห็ น คะแนนบน
หน้าจอแสดงผลที่ได้จัดเตรียมไว้พร้อมกัน
• ประธานหรือเลขานุการบริษัทจะกล่าวสรุปคะแนนในแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการลงมติใน
แต่ละวาระ
ประธานฯ ด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ ได้ ก าหนดไว้ ในหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 46
ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดการประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้ นประจาปี ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2563 โดยได้จัดทารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และนาส่งให้หน่ว ยงานกากับ
3/14

ดูแลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfcfund.com
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ให้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง
ลงมติ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น
ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้รายงานสรุปให้ที่
ประชุมทราบ
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ใน ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งเมื่อทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตโรคโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงิน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทางานที่ต้องเปลี่ยนการทางานเป็น
แบบ Work From Home ซึ่งบริษัทของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็ น Work From Home อยู่บางช่วงเวลาเช่นกัน ใน
ส่วนของผลประกอบการในปีที่ผ่านมา จากงบการเงินรวม บริษัท มีรายได้รวมอยู่ที่ 915.07 ล้านบาท ลดลงจากปี
2562 จานวน 1.51 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากความผันผวนของตลาดเงินทั่วโลกจากการระบาดของโรคโควิด-19
ส่งผลให้ ตลาดหุ้น ไทยปรับตัวลดลง 130.49 จุด มาปิดที่ 1449.35 หรือติดลบร้อยละ 8.26 โดยเป็นไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ซึ่ง GDP ของไทยมีการติดลบร้อยละ 6.1 ส่งผลให้ทรัพย์สินภายใต้การจัดการและรายได้ลดลงในปี 2563
อย่างไรก็ดี บริษัทมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น ในปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดตั้งกองทุนใหม่ทุกประเภท
รวมกัน 32 กองทุน ระดมเงินได้มากกว่า 28,000 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการออกกองทุนต่างประเทศซึ่ง
เป็นการเพิ่มทางเลือกที่สร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้กับนักลงทุน โดยส่วนนี้ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัทเพื่อชดเชยกับ
รายได้ในส่วนที่หายไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายช่องทางการขายผ่านทั้ง Selling Agent และตัวแทนอิสระ
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 170 ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทได้มีการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน ทาให้มีค่าใช้จ่ายลดลงถึง 18.86 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 731.71 ล้าน
บาท ทั้งหมดนี้ส่งผลให้กาไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 148.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.54
จากปี 2562 สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 146.63 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 130.96 ล้านบาท จานวน 15.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.97
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ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจด
ทะเบียนด้านผลการดาเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษั ท ยั งคงดาเนิ น นโยบายด้านการพั ฒ นาและมีส่ ว นร่วมต่ อสั งคม โดยมีการเผยแพร่ความรู้ด้าน
การเงิน การลงทุนและการออมไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสาขาของบริษัททั้งในกรุงเทพและภูมิภาค ทั้ง 6
สาขา และร่วมมือกับธนาคารออมสิน จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุน นอกเหนือจากการสนับสนุน
ด้านความรู้แก่สังคมแล้ว บริษัทยังจัดสรรทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล เป็นประจาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2563 ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้กับสถาบันและโรงพยาบาล 4
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบาราศนราดูร และโรงพยาบาล
รามาธิบดี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สาหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด19 และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บริษัทได้นาหลักการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ โดยได้กาหนดไว้ในกระบวนการ
ท างานและมี ก ารตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง เป็ น ระยะเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ห รื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมและซักซ้อม ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้น บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ประธานฯ แถลงต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2563 ดังที่ได้กล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึง ไม่มีการออก
เสียงลงมติ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น
ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้แถลงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ปรากฏอยู่ ในรายงานประจาปี 2563 หั ว ข้อ “งบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน” ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จากัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจานวน 9 ราย นับจานวนหุ้นได้ 9 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้นจานวน 36 ราย นับจานวนหุ้นได้ 94,739,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4203 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
มติที่ประชุม
อนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
94,739,777 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ แ ถลงว่า ข้อบั งคับ ของบริษั ท ข้อ 41. กาหนดไว้ว่า ห้ ามมิ ให้ แ บ่งเงิน ปั น ผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตาม
จานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิต่อ
หุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดาเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิ 146.63 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.17 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงิน
สารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจานวน 18 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจานวนที่ต้องสารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.24 ของกาไรสุทธิต่อหุ้นตาม
งบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงิน 138,177,278.80 บาท โดย
กาหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 5
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ
ปี 2563
ปี 2562
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
146.63
130.96
กาไรสะสม (ล้านบาท)
361.45
339.99
จานวนหุ้น (หุ้น)
125,615,708
125,615,708
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
1.10
1.00
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)
138.18
125.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)
1,063.55
1,094.76

ปี 2561
168.82
375.86
125,615,708
1.30
163.30
1,109.55

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 2 หุ้น รวมเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้นจานวน 38 ราย นับจานวนหุ้นได้ 94,739,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4203 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
มติที่ประชุม
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 138,177,278.80 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือ
หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิน ปั น ผลในวั น พุ ธ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และก าหนดจ่ า ยเงิน ปั น ผลในวั น พุ ธ ที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
เพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
94,739,779 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แถลงว่า พระราชบัญญัติบริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
สามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น
ภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกาหนดอัตราค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 เป็นจานวนเงิน 830,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทได้แนบประวัติผู้สอบบัญชีไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท
พีวี ออดิท จากัด ตามรายชื่อที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2564 โดยกาหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็นจานวนเงิน
830,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 2 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้นจานวน 40 ราย นับจานวนหุ้นได้ 94,739,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4203 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
มติที่ประชุม
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด ได้แก่ นายประวิ ทย์
วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
หรือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้ส อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่น
ของบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2564 เป็นเงินจานวน
830,000 บาท โดยไม่ มีค่ า บริ การอื่ น ด้ วยคะแนนเสียงเป็ น เอกฉัน ท์ข องผู้ถือ หุ้น ซึ่ งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี้
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วาระที่ 6

เห็นด้วย

จานวน

94,739,781 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทุกท่านไม่อยู่ในที่ประชุม)

ประธานฯ ได้แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนที่ใกล้ ที่สุดกับ ส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่ส อง ภายหลั งจากจด
ทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
คณะกรรมการมีจานวน 14 คน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 47 มีกรรมการที่ครบ
วาระการดารงตาแหน่ง จานวน 3 คน ได้แก่ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒ น์ และนางพัชลีพร
วรวิบู ล ย์ สวัส ดิ์ และมีกรรมการที่ล าออกก่อนครบกาหนดวาระ ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่ ครบวาระและยังไม่มีกรรมการ
ทดแทน จานวน 2 คน ได้แก่ นายพรชัย ฐีระเวช ลาออกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 และนายพชร ยุติธรรมดารง
ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการที่ครบวาระ
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
นายพรชัย ฐีระเวช
นายพชร ยุติธรรมดารง

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

วันที่พ้นจากตาแหน่ง

ลาออกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถ และมีภาวะความเป็นผู้นา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนไม่มีลักษณะ
ต้องห้ ามตามหลั กเกณฑ์ของสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
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ประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ
กรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วม
พิจารณาและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ดารงตาแหน่งกรรมการ
5. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น
เมื่อไม่ มีผู้ ใดสอบถามหรือแสดงความเห็ น ประธานฯ จึงได้ขอให้ ที่ ประชุ ม ออกเสี ยงลงมติ เลื อกตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคล
มติที่ประชุม
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในปี 2564 จานวน 3
คน ได้แก่ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงซึ่งเป็นตาแหน่งที่ครบวาระ จานวน 2
คน ได้แก่ นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ (กรรมการ) และพลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (กรรมการอิสระ) โดยให้
มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ประชุมได้มี
มติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
6.1 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
94,739,781 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000
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6.2 นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
94,739,781 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

6.3 นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
94,739,781 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

6.4 นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
94,739,781 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

6.5 พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
94,739,781 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ประจาปี 2564
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ประธานฯ ได้แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. กาหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัท ในรูป ของเงิน เดือน เงิน รางวัล เบี้ ย ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม
ข้อบังคับหรือตามที่ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลั ก เกณฑ์ และจะก าหนดไว้ เป็ น คราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลั กเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจาปี 2564 โดยกลั่นกรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไร
ของบริษัท และได้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้นาเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ
และบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบให้ เสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ดังนี้
1. ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และค่ า ตอบแทนรายเดื อ นเป็ น จ านวนเงิน ไม่ เกิ น 10 ล้ านบาทต่ อ ปี โดยให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม
2. ค่าบาเหน็จคณะกรรมการเป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาปี
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานประจาปี 2564 ได้แก่ (1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจานวนเงินไม่เกิน 10 ล้าน
บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม (2) ค่าบาเหน็จคณะกรรมการเป็น
จานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี และ (3) โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาปี โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้ รั บอนุ มัติ จ ากที่ประชุ มใหญ่ สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ประจาปี ครั้ งที่ 47 เป็น ต้น ไป และให้ ใช้
หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
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เห็นด้วย

จานวน

94,739,781 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษั ทได้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี ครั้งที่ 45 (ปี 2562) แต่ในปีที่แล้วได้มีการตราพระราช
กาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ทาให้บริษัท
ต้องท าการแก้ ไขข้อบั งคั บ ของบริษั ท ในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้องกั บ การประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ อี กครั้งหนึ่ ง เพื่ อให้
สอดคล้องกับพระราชกาหนดดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 30. เพื่อให้การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อความใหม่ดังนี้
“ข้อ 30. ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมอาจกาหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดาเนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด และมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกาหนด”
และมอบหมายให้ บุ คคลที่กรรมการผู้ มีอานาจของบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการจด
ทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตาม
คาสั่งของนายทะเบียนตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทตามที่เสนอ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 30.
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจของบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการจด
ทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียนตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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วาระที่ 9

เห็นด้วย

จานวน

94,739,781 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า กองทุนเก่า ๆ ที่เปิดมานาน
แล้ว และปัจจุบันมีขนาดเล็กลงมาก มีจานวนหลายกอง ทาให้เป็นปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือไม่ และบริษัท
มีวิธีการจัดการอย่างไร
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การบริหารจัดการกองทุนมีค่าใช้จ่าย แต่เป็น
จานวนที่ไม่มีนั ยสาคัญ บริษัทได้บริห ารจัดการกองทุนที่มีขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพด้วยการควบรวมกองทุนที่มี
นโยบายกองทุนใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ซึ่งได้ดาเนินการไปบางส่วนในปีที่ผ่านมา
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ และสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่าน
ที่มาร่วมประชุม
ปิดการประชุมเวลา 11.20 น.

14/14

