รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครังที 40
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที 10 เมษายน 2557
ณ ห้ องคอลัมน์ 1 ชั น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
เปิ ดประชุมเวลา 14.30 น.
กรรมการ และผู้บริหารทีร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.

นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
นายโชคชัย อักษรนันท์
นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายสุ รพล ขวัญใจธัญญา

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช
นางอุไร ร่ มโพธิ หยก
นายสุ วชิ ญ โรจนวานิช
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายบุญลือ ประเสริ ฐโสภา
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นางจิราพร บุญวานิช
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
นายทอมมี" เตชะอุบล
นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
นายกิตติคม สุ ทธิ วงศ์
นางรจิตพร มนะเวส

ผู้สอบบัญชี ทีร่ วมประชุ ม
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์
2. นางสาวรฐาภัทร์ ลิ?มเจริ ญ

ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที"ประชุม
รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส/
เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุ การในที"ประชุม

บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด

ทีปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ประชุ ม)
1. นายเทพชล โกศล
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี" จํากัด
2. นางสาวพัลภา ชัยอาญา
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี" จํากัด
/ประธานกล่าว....
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ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและเลขานุการบริ ษทั ได้แถลงว่า ณ เวลาเปิ ดการประชุมครั?งนี? มีผถู ้ ือ
หุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมรวม 95 ราย แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตนเอง 45 ราย และผูร้ ับมอบ
ฉันทะ 50 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 94,951,655 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 79.1264 ซึ" งเป็ นจํานวนหุ น้ ที"เกินกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ที"จาํ หน่ายได้ท? งั หมดครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั พร้อมกันนี?ได้ช? ีแจงวิธี
ปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยงการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบ หลังจากนั?นจึง
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี?
วาระที 1
รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั-งที 1/2556 เมือวันที 29 กรกฎาคม 2556
ประธานเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั?งที" 1/2556 เมื"อ
วันที" 29 กรกฎาคม 2556 ซึ"งเอกสารได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที"ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุม
มติทประชุ
ี
ม
ที"ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั?งที" 1/2556 เมื"อวันที"
29 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี?

วาระที 2
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
ประธานแถลงว่า
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมและใน
รายงานประจําปี ซึ" งได้ส่งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้ทราบแล้ว จึงเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2556 ซึ" งมีรายละเอียดดังนี?
“ในรอบปี 2556 เศรษฐกิ จของประเทศไทยในช่ วงครึ งปี แรกมีเสถียรภาพที ดี ตลาดเงิ น ตลาด
ทุนมีการเจริ ญเติบโตอย่ างเห็นได้ ชัด อย่ างไรก็ตาม ภาพดังกล่ าวได้ แปรเปลี ยนไปในช่ วงครึ งปี หลัง แม้ ว่า
เศรษฐกิจโลกและสภาวะการเงินของสหรั ฐอเมริ กาจะปรั บตัวดี ขึน1 แต่ ปัจจัยสําคัญที มีผลกระทบมากที สุ ด
ต่ อเศรษฐกิ จการเงิ นและภาคธุ รกิ จของประเทศไทย เริ มจากกลางปี คื อ ความผันผวนของสภาวะการเงิ น
โลก ตามด้ วยปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมืองในประเทศที ทวีความรุ นแรงมากขึน1 ตั1งแต่ ตอนต้ นของไตร
มาสที สี และยืดเยือ1 ยาวนานจนถึงสิ 1นปี ส่ งผลให้ ภาพรวมเศรษฐกิ จไทย ตลาดเงิ นและตลาดทุนช่ วงครึ งปี
หลังปรั บตัวลดลงเป็ นอย่ างมาก
/ในช่วงครึ" งปี ...
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ในช่ วงครึ งปี แรกที ตลาดเงิ น ตลาดทุ นเอื 1ออํา นวย บริ ษั ท สามารถกํา หนดกลยุท ธ์ รองรั บ การ
เจริ ญเติบโตของตลาดได้ อย่ างถูกต้ อง และทันต่ อเหตุการณ์ ส่ งผลให้ กองทุนประเภท Target Fund ที จัดตั1ง
ขึน1 ในช่ วงไตรมาสแรกบรรลุเป้ าหมายได้ ภายในระยะเวลาอันสั1 นหลายกองทุน รวมถึงกองทุนตราสารทุน
และกองทุนผสมก็มีผลประกอบการเป็ นที น่ าพอใจและมี นักลงทุนให้ ความสนใจลงทุ นในกองทุนของ
บริ ษัทเป็ นอย่ างมาก ทําให้ ผลประกอบการบริ ษัทครึ งปี แรกสู งกว่ าเป้ าหมายที กําหนดไว้
แม้ ว่ า ในช่ วงครึ งปี หลั ง สถานการณ์ ทางการเงิ น ในประเทศจะถดถอยและผลกระทบจาก
วิ ก ฤตการณ์ การเมื องจะรุ น แรงมากขึ 1น ก็ตาม ผลประกอบการของบริ ษั ท ที สะสมมาตั1 ง แต่ ค รึ งปี แรก
ประกอบกับการปรั บกลยุทธ์ รองรั บการปรั บตัวลงของตลาดได้ อย่ างทันท่ วงที ส่ งผลให้ ผลประกอบการ
โดยรวมตลอดทั1งปี ของบริ ษัทยังอยู่ในเกณฑ์ ทีดีมาก สู งกว่ าเป้ าหมายที กําหนดไว้ อย่ างมีนัยสําคัญ โดยงบ
การเงินรวมของบริ ษัทในปี 2556 ได้ แสดงให้ เห็นว่ า บริ ษัทมีรายได้ รวม 1,179.05 ล้ านบาท เพิ มขึน1 จากปี
2555 ที บริ ษัทมี รายได้ รวม 829.14 ล้ านบาท เพิ มขึ น1 ประมาณ 349.91 ล้ า นบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ
42.20 ขณะที ค่ า ใช้ จ่า ยรวมปี 2556 อยู่ที 755.71 ล้ า นบาท เพิ มขึ 1นจากปี 2555 ที มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม
571.01 ล้ านบาท เพิ มขึน1 ประมาณ 184.70 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 32.35 ทําให้ บริ ษัทมีกาํ ไรสุ ทธิ
340.83 ล้ านบาทหรื อ เท่ ากับ 2.84 บาทต่ อหุ้ น ซึ งเพิ มขึน1 จากปี 2555 ที มีกาํ ไรสุ ทธิ 197.85 ล้ านบาท หรื อ
เท่ ากับ 1.65 บาทต่ อหุ้ น เป็ นจํานวนเพิมขึน1 ประมาณ 142.98 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 72.27
ปั จจัยสําคัญที ทําให้ บริ ษัทมีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ มขึน1 ในปี 2556 คื อ ประสิ ทธิ ภาพด้ านการกําหนดกล
ยุทธ์ จัดตั1งกองทุนที เหมาะสมทั1งประเภทกองทุนและระยะเวลาที จัดตั1ง ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ
กองทุ น ให้ บรรลุ เ ป้ าหมายที กํา หนดไว้ การบริ หารการตลาดและการส่ งเสริ มการขายที ดี รายได้
ค่ าธรรมเนี ยมการจัดการที ได้ รับจากการจัดตั1งกองทุนใหม่ รวมถึงกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ประกอบ
กับการบริ หารจัดการองค์ กรที มีประสิ ทธิ ภาพ
ในรอบปี 2556 บริ ษัทมีกองทุนภายใต้ การจัดการทุกประเภท 198 กองทุน ประกอบด้ วยกองทุน
รวมในประเทศและต่ างประเทศ 92 กองทุน กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ 18 กองทุน กองทุนสํารองเลี ย1 ง
ชี พ 33 กองทุนและกองทุนส่ วนบุคคล 55 กองทุน รวมมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ 333,918 ล้ านบาท โดยเป็ น
กองทุนที จัดตั1งขึน1 ใหม่ จาํ นวนทั1งสิ 1น 59 กองทุน เพิ มทุน 1 กองทุน มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ 40,456.22 ล้ าน
บาท ประกอบด้ วยกองทุนรวม 23 กองทุน กองทุนสํารองเลี ย1 งชี พ 1 กองทุน และกองทุนส่ วนบุคคล 35
กองทุน
ในส่ วนของการช่ วยเหลื อและมีส่วนร่ วมต่ อสั งคม บริ ษัทได้ สนับสนุนหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน
และองค์ กรการกุศลต่ างๆ โดยการบริ จาคเงิ น และสิ งของจําเป็ นต่ อการยังชี พแก่ ผ้ ูด้อยโอกาสและขาด
แคลน เช่ น บริ จาคเงิ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาเด็ก ด้ อ ยโอกาส บริ จาคอุ ป กรณ์ การศึ ก ษา เช่ น เครื อง
คอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์ กีฬา รวมทั1งสร้ างห้ องสมุด และบริ จาคเงิ นสนับสนุนกิ จกรรมทางการศึ กษา ผ่ าน
มูลนิ ธิออมสิ นเพื อสั งคม รวมถึ งสนับสนุนกิ จกรรมทางด้ านศาสนา ทั1 งศาสนาพุทธและศาสนาอิ สลาม
เป็ นต้ น
/บริ ษทั ตระหนัก....
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บริ ษัทตระหนักถึ งความสําคัญในการดําเนิ นงานให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิ บาล มี การกํากับ
ดู แ ลกิ จการที ดี ส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการทํา งาน โดยดํา เนิ นการปลู ก ฝั ง หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลให้ เป็ น
วัฒนธรรมขององค์ กรอย่ างต่ อเนืองจากปี 2555 โดยในปี 2556 ได้ จัดให้ มีการอบรมเกี ยวกับหลักการและ
แนวทางปฏิ บัติของการกํากับดูแลกิ จการที ดี ให้ กับพนักงานเป็ นระยะ ทั1 งนี 1 เพื อเป็ นการสื อสารการ
ปรั บปรุ งแนวปฏิ บัติตามหลักการดังกล่ าวกับพนักงานเป็ นประจํา เพือเป็ นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ ทันสมัย ซึ งเป็ นปั จจัยสําคัญของการพัฒนาบริ ษัทอย่ างยังยืน
ในปี 2556 กรรมการที ครบวาระออกมีจาํ นวนทั1งสิ 1น 5 คน กล่ าวคื อ ดร.ณรงค์ ชัย อัครเศรณี
นายสดาวุธ เตชะอุบล พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิ งแก้ ว นายวัชรา ตันตริ ยานนท์ และนายธี ร์ภัทร สู ตะ
บุตร โดย ดร.ณรงค์ ชัย อัครเศรณี และนายสดาวุธ เตชะอุบล ได้ รับการแต่ งตั1งกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่ งอี ก
วาระหนึง และพลเอกเลิศรั ตน์ รั ตนวานิช, นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์ สรอรรถ และนายบุญลื อ ประเสริ ฐโสภา
ได้ รับการแต่ งตั1งเป็ นกรรมการแทนที พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิ งแก้ ว, นายวัชรา ตันตริ ยานนท์ และนาย
ธี ร์ภัทร สู ตะบุตร ตามลําดับ ทั1งนี 1 คณะกรรมการขอขอบคุณ พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิ งแก้ ว, นายวัชรา
ตันตริ ยานนท์ และนายธี ร์ภัทร สู ตะบุตร ที ได้ ปฏิ บัติหน้ าที กรรมการและให้ การสนับสนุนกิจการของ
บริ ษัทเป็ นอย่ างดียิงตลอดระยะเวลาที ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้ นทุกท่ าน ลูกค้ า ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนต่ างๆภายใต้ การ
บริ หารจัดการของบริ ษัท รวมถึงองค์ กรภาครั ฐและเอกชน สถาบันการเงิ นทั1งในประเทศและต่ างประเทศ
ที ให้ การสนับสนุนและไว้ วางใจบริ ษัทมาโดยตลอด พร้ อมกันนีข1 อขอบคุณฝ่ ายจัดการและพนักงานบริ ษัท
ทุ กคนที ร่ วมมื อร่ วมใจเป็ นกําลัง สําคั ญในการฟั นฝ่ าอุ ปสรรคและพัฒนาบริ ษัทให้ เจริ ญก้ า วหน้ า อย่ า ง
มันคงและต่ อเนือง”
มติทประชุ
ี
ม
ที"ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2556 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี?

วาระที 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2556
ประธานเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ประจําปี 2556 ณ
วันที" 31 ธันวาคม 2556 ซึ" งระบุในรายงานประจําปี และได้จดั ส่ งไปให้ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าแล้ว
/มติที"ประชุม...
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มติทประชุ
ี
ม
ที"ประชุมได้พิจารณาแล้วมีอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี
2556 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี?

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2556

ประธานแถลงต่อที"ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2556 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ
337.20 ล้านบาท หรื อ 2.81 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที"ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงิน
ปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2556 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผล
จากผลการดําเนิ นงานที"จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทั?งสิ? นจํานวน 300 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน
120,000,000 หุ น้ ตามรายชื"อผูถ้ ือหุ ้นที"มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันอังคารที" 22 เมษายน 2557 และให้
รวบรวมรายชื" อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันพุธที" 23 เมษายน 2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที" 9 พฤษภาคม
2557
อนึ"ง เมื"อจ่ายเงินปั นผลแล้ว เงินส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ" งเป็ น
จํานวนที"เพียงพอต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
มติทประชุ
ี
ม
ที"ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในอัตรา 2.50 บาท ต่อหุ น้ รวมเป็ นเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานที"จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ทั?งสิ? นจํานวน 300 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน 120,000,000 หุ น้ ตามรายชื"อผูถ้ ือหุ ้นที"มีสิทธิ
ได้รับเงินปั นผลในวันอังคารที" 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื" อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันพุธที" 23 เมษายน
2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที" 9 พฤษภาคม 2557 ที"ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์ ดังต่อไปนี?
/มีผถู ้ ือหุ น้ ....
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วาระที 5

พิจารณาเลือกตั-งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
(กรรมการผู้ทีมีส่วนได้ เสี ยมิได้ อยู่ในที ประชุมในวาระนี)1
ประธานแถลงว่า ในปี นี?มีกรรมการและกรรมการอิสระที"ครบกําหนดออกตามวาระ 5 ท่าน

ได้แก่
กรรมการ จํานวน 3 ท่าน
- นายสุ รพล ขวัญใจธัญญา
- นายสุ วชิ ญ โรจนวานิช
- นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน
- ดร. โชคชัย อักษรนันท์
- นายกริ ช อัมโภชน์
ดังนี?

ในโอกาสนี? ประธานได้เสนอให้ที"ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั?งกรรมการและกรรมการอิสระ
1. นายสุ รพล ขวัญใจธัญญา ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง
2. นายสุ วชิ ญ โรจนวานิช ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง
3. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง
4. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ"ง
5. นายวิกรม คุม้ ไพโรจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

มติทประชุ
ี
ม
ที"ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิเลือกตั?งบุคคลดังต่อไปนี? เข้าเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
แทนกรรมการที"ครบกําหนดออกตามวาระ ดังนี?
(1) นายสุ รพล ขวัญใจธัญญา ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ดังต่อไปนี?

/(2) นายสุ วชิ ญ...
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(2) นายสุ วิชญ โรจนวานิ ช ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ" ง ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ดังต่อไปนี?

(3) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ดังต่อไปนี?

(4) ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ"ง ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์ ดังต่อไปนี?

(5) นายวิกรม คุม้ ไพโรจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ดังต่อไปนี?

/วาระที, 6….
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วาระที 6

พิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการและบุ ค คลที คณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบัติงานประจําปี 2557
ประธานแถลงว่า บริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับที,เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที,ในการปฏิ บตั ิ งาน เพื,อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่ ม
ต่างๆ และเพื,อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที,ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลัน, กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิ จ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั แล้ว จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและ
บุคคลที,คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนีB
1. ค่าเบีBยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบําเหน็จประธานกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท
ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี โดยจ่ายเป็ นสัดส่ วน ประธานกรรมการ ต่อ
กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1
มติทประชุ
ี
ม
ที, ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและบุ ค คลที" ค ณะกรรมการ
มอบหมายให้ปฏิ บตั ิงาน ประจําปี 2557 ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการ กล่าวคือ
1. ค่าเบี?ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบําเหน็จประธานกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท
ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี โดยจ่ายเป็ นสัดส่ วน ประธานกรรมการ ต่อ
กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานจะมีผล
บังคับใช้ต? งั แต่วนั ที"ได้รับอนุ มตั ิจากที"ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั?งที" 40 เป็ นต้นไป และให้ใช้
หลักเกณฑ์น? ีตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี"ยนแปลงเป็ นอย่างอื"น ที"ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเอก
ฉันท์ ดังต่อไปนี?

/วาระที, 7
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วาระที 7
พิจารณาแต่ งตั-งผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 และกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั?ง นายประ
วิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที" 4917 หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที" 7147 หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที" 3787 หรื อ นายไกรสิ ทธิL ศิลปมงคลกุล
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที" 9429 แห่ง บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด หรื อ ผูส้ อบบัญชีท่านอื"นภายในสํานักงานเดียวกัน
แห่งบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูล้ งลายชื"อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษทั
ประจําปี 2557 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 827,500 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และงบการเงินรวมไว้ดว้ ยกันแล้ว
หลังจากนั?น มีผถู ้ ือหุ ้นได้สอบถามถึงเหตุผลในการเปลี"ยนแปลงบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีและการเพิ"มขึ?นของ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ซึ" งคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตอบคําถามผูถ้ ือหุ น้
กล่าวคือ “เนื" องจากในปี 2556 สํานักงาน ก.ล.ต. ได้นาํ มาตรฐานบัญชีสากลมาปรับใช้กบั สํานักงานสอบบัญชี
ในประเทศไทย ส่ งผลให้สาํ นักงานสอบบัญชี จะต้องปรับปรุ งโครงสร้างสํานักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ดังกล่าว ซึ" งทําให้ตน้ ทุนในการบริ หารจัดการสํานักงานสู งขึ?น ดังนั?น เพื"อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั
กลุ่มลูกค้าบริ ษทั ไทยจึงได้มีการแยกสํานักงานเป็ นสองบริ ษทั โดยบริ ษทั หนึ"งให้บริ การกับกลุ่มลูกค้าบริ ษทั
ข้ามชาติ และอีกบริ ษทั หนึ"งให้บริ การกับกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ไทย ทั?งนี? คุณประวิทย์ฯ จะเป็ นผูส้ อบบัญชีที"ดูแลการ
ให้บริ การกับกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ไทย อนึ"ง อัตราค่าสอบบัญชีที"เพิ"มขึ?นสําหรับปี นี?เป็ นไปตามอัตราตลาด”
มติทประชุ
ี
ม
ที"ประชุ มได้พิจารณาแล้วมี มติ อนุ มตั ิ แต่งตั?งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยน
เลขที" 4917 หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที" 7147 หรื อ นายเทอดทอง เทพ
มังกร ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที" 3787 หรื อ นายไกรสิ ทธิL ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที" 9429
แห่ ง บริ ษทั พีวี ออดิ ท จํากัด หรื อ ผูส้ อบบัญชี ท่านอื" นภายในสํานักงานเดี ยวกันแห่ งบริ ษทั พีวี ออดิ ท
จํากัด เป็ นผูล้ งลายชื" อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิ นของบริ ษทั ประจําปี 2557 และ
อนุ มตั ิค่าตอบแทนตามที"คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็ นจํานวนเงิ น 827,500 บาท โดยได้รวมค่า
ตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ดว้ ยกันแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ ดังต่อไปนี?
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วาระที 8
เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที"ประชุมสอบถาม เมื"อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถามเรื" องอื"นใด ประธานกล่าวปิ ด
การประชุมและขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที"ได้สละเวลามาร่ วมประชุมครั?งนี?
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
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