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นางรจิตพร มนะเวส

17. นายอนุพงษ์ จันทร์ จิเรศรัศมี

ประธานคณะกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และ กรรมการด้ านการกํากับดูแลกิจการที1ดี
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี1ยง
กรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิ ส ระ กรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน
และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโส/
เลขานุการบริษัท เป็ นเลขานุการในที1ประชุม
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงินบริษัท
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ผู้สอบบัญชีท รี ่ วมประชุม
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

ทีปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ประชุม)
1. นางสาวพัลลาภา ชัยอาญา

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี1 จํากัด

ประธานที1ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมและเลขานุการบริ ษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมาร่วมประชุมรวม 56 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง 24 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 32 ราย นับรวมจํานวนหุ้น
ได้ 81,770,119 หุ้น (หุ้นของบริษัทมี 120,436,875 หุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 67.8946 ซึ1งเป็ นจํานวนหุ้นที1เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที1จําหน่ายได้ ทงหมด
ัH
(40,145,625 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท พร้ อมกันนี Hได้ ชี Hแจงวิธีปฏิบตั ิ
ในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ หลังจากนันจึ
H งดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี H
วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง ที 41 เมือวันที 21 เมษายน 2558
ก่อนการพิจารณา วาระที1 1 เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าขณะนี H ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่ วมประชุม เพิ1มอีก 4 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
H Hน 60 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้
81,776,619 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.9 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ประธานที1ประชุมเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังH ที1 41
เมื1อวันที1 21 เมษายน 2558 ซึ1งเอกสารได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ วจึงได้ เสนอให้ ที1ประชุมพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุม
อนึ1ง ประธานที1ประชุมได้ แถลงว่าวาระนี H จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ1งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ปี ระชุม
ที1ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังH ที1 41 เมื1อวันที1 21
เมษายน 2558 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี H
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วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ก่อนการพิจารณา วาระที1 2 เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าไม่มีการขานองค์ประชุม เนื1องจากเป็ น
วาระเพื1อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
ประธานที1ประชุมแถลงผลการดําเนินงานของบริ ษัทซื1งมีรายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือ
เชิญประชุม เพิ1มเติมเพื1อความชัดเจนดังนี H
“ การจัดตังกองทุนในปี 2558 เป็ นไปได้ใกล้เคี ยงกับเป้ าหมาย ผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษัทปรับตัวลดลง
บ้างเล็กน้อย โดยงบการเงิ นรวมของบริ ษัทในปี 2558 ได้แสดงให้เห็นว่า บริ ษัทมี รายได้รวม 890.46 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557 ที 0บริ ษัทมี รายได้รวม 937.78 ล้านบาท ลดลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.05 ขณะที 0ค่าใช้จ่ายรวมปี 2558 อยู่ที0
657.02 ล้านบาท เพิ0มขึนจากปี 2557 ที 0มีค่าใช้จ่ายรวม 643.82 ล้านบาท เพิ0 มขึนคิ ดเป็ นร้อยละ 2.05 ส่งผลให้บริ ษัทมี
กํ าไรสุทธิ 188.54 ล้านบาทหรื อ เท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น ซึ0 งลดลงจากปี 2557 ที 0มีกําไรสุทธิ 236.11 ล้านบาท หรื อ
เท่ากับ 1.97 บาทต่อหุ้น ลดลงคิ ดเป็ นร้อยละ 20.15 ปั จจัยสําคัญที 0ทําให้บริ ษัทมี กําไรสุทธิ ลดลง ในปี 2558 คื อ ภาวะ
เศรษฐกิ จโลกชะลอตัว ความผันผวนของตลาดเงิ น ตลาดทุนและอัตราแลกเปลีย0 น ราคานํามันตลาดโลกปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื 0อง และการส่งออกสิ นค้าที 0ลดลง ส่งผลให้เกิ ดการชะลอตัวของการลงทุน ในรอบปี 2558 บริ ษัทมี กองทุนภายใต้
การจัดการทุกประเภท 202 กองทุน ประกอบด้วยกองทุน รวมในประเทศและต่ างประเทศ 96 กองทุน กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพือ0 การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซึ0งบริ ษัทเป็ นผู้จดั การทรัสต์ ) กองทุนสํารองเลี ยง
ชี พ 37 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 57 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 363,284 ล้านบาท โดยมี กองทุนรวม ที 0
จัดตังขึ นใหม่ จํ านวน 20 กองทุน (รวมทรัสต์ เพื 0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ0งบริ ษัทเป็ นผู้จัดการทรัสต์ ) มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 8,961 ล้านบาท และ กองทุนส่วนบุคคลจัดตังใหม่จํานวน 14 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,118.46
ล้านบาท”
สรุปภาพรวม
งบการเงินรวม
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มติท ปี ระชุม
ที1ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2558
ก่อนการพิจารณา วาระที1 3 เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าขณะนี H ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่ วมประชุม เพิ1มจากวาระก่อนหน้ าอีก 5 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมทังสิ
H Hน 65 ราย นับ
รวมจํานวนหุ้นได้ 101,779,410 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.5 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ประธานที1ประชุมได้ แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิ Hนสุด 31 ธันวาคม 2558 ตามที1ปรากฏในเรื1 อง “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2558 ซึ1งได้ ผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว และได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังH นี H
ประธานที1 ประชุมได้ เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น พิจารณาอนุมัติง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ าไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ
ประจําปี 2558
อนึ1ง ประธานที1ประชุมได้ แถลงว่าวาระนี H จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ1งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ปี ระชุม
ที1ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี 2558 ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี H
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2558
ก่อนการพิจารณา วาระที1 4 เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าขณะนี H ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่ วมประชุม เพิ1มจากวาระก่อนหน้ าอีก 5 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมทังสิ
H Hน 70 ราย นับ
รวมจํานวนหุ้นได้ 101,779,415 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.5085 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ประธานที1ประชุมได้ แถลงต่อที1ประชุม กล่าวคือ ปั จจุบนั บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิตอ่ หุ้น โดยเมื1อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้ องเหลืออยู่ไม่น้อย
กว่า 1,000 ล้ านบาท ซึง1 จากการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 209.82 ล้ านบาท หรื อ 1.75 บาท
ต่อหุ้น บริ ษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2558 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น รวม
เป็ นเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานที1จา่ ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
H Hนจํานวน 198.99 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ กําหนดรายชื1อผู้ถือหุ้นที1มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที1 3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื1อ
ตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันพุธที1 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที1 19 พฤษภาคม 2559
สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวต้ องขออนุมตั ิจากที1ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลในปี ที1ผา่ นมา ดังนี H
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลเปรียบเทียบ ตัง แต่ ปี 2556 – 2558
รายการ
กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
กําไรสะสม (ล้ านบาท)
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลจ่ายจากผลการดําเนินงานต่อหุ้น
- เงินปั นผลพิเศษต่อหุ้น
เงินปั นผลจ่ายทังสิ
H Hน(บาท/หุ้น)
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
H Hน (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปั นผลแล้ ว (ล้ านบาท)
หมายเหตุ

ปี 2558
ปี 2557
209.82
218.36*
166.76
165.87*
120.600235
120
1.65
1.65
198.99
1,079.07

ปี 2556
337.20
128.38
120

1.70
2.50
1.70
2.50
204
300
1,054.31 1,027.26

*สาเหตุทีก0 ําไรสุทธิ และกําไรสะสม ปี 2557 มีการเปลีย0 นแปลงจากทีร0 ะบุไว้ในรายงานประจํ าปี 2557 เนือ0 งจากข้อมูลงบการเงิ น ปี 2557 มี การ
ปรับปรุงใหม่เพือ0 ให้สามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลงบการเงินปี 2558 ซึ0งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีบ0 งั คับใช้ในปี 2558
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อนึ1ง ประธานที1ประชุมได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าวาระนี H จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง1 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ปี ระชุม
ที1ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้ กับผู้ถือหุ้นใน
อัตรา 1.65 บาท ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานที1จา่ ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
H Hนจํานวน198.99 ล้ านบาท โดย
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 120,600,235 หุ้น ตามรายชื1อผู้ถือหุ้นที1มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันอังคารที1 3 พฤษภาคม 2559
และให้ รวบรวมรายชื1อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันพุธที1 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที1 19 พฤษภาคม 2559 ที1ประชุมมี
มติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี H

วาระที 5 พิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ก่อนการพิจารณา วาระที1 5 เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าขณะนี H ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่วมประชุม เพิ1มจากวาระก่อนหน้ าอีก 4 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมทังสิ
H Hน 74 ราย นับ
รวมจํานวนหุ้นได้ 101,809,016 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.5331 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ประธานที1ประชุมแถลงว่า เพื1อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทจึงได้ พิจารณาแต่งตังผู
H ้ สอบ
บัญชีประจําปี 2559 ซึง1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้ แต่งตังนายประวิ
H
ทย์ วิวรรณธ
นานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที1 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที1 3787 หรื อนายอุดม ธนู
รัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที1 8501 หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที1 9622 แห่ง
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรื อผู้สอบบัญชีทา่ นอื1นภายในสํานักงานเดียวกันแห่งบริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผู้ลงลายมือชื1อ
ในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัท ประจําปี 2559 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน ปี ละ
865,000 บาท โดยได้ รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ ด้วยกันแล้ ว
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ทังนี
H H บริ ษัทที1เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื1อที1เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที1เกี1ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
จากนันH มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามเกี1ยวกับเหตุผลที1ค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2558
ซึ1งผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงินบริ ษัทได้ ชีแH จงว่าด้ วยมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ได้ กําหนดหน้ าที1และความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที1เข้ มกว่ามาตรฐานบัญชีเดิม จึงส่งผลให้ งานในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีมีเพิ1มขึ Hน
ดังนันH ค่าตอบแทนผู้สอบบัญขีสําหรับปี 2559 จึงเพิ1มขึ Hนจากปี 2558
เมื1อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามเพิ1มเติม ประธานที1ประชุมได้ แถลงว่าวาระนี H จะต้ องอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง1 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ปี ระชุม
ที1ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตังนายประวิ
H
ทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที1 4917
หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที1 3787 หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที1 8501
หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ ชยั ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที1 9622 แห่ง บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด หรื อผู้สอบบัญชีท่าน
อื1นภายในสํานักงานเดียวกันแห่งบริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผู้ลงลายมือชื1อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของบริ ษัท ประจําปี 2559 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน ปี ละ 865,000 บาท โดยได้ รวมค่าตรวจสอบ
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ ด้วยกันแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี H

วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบัติงาน
ประจําปี 2559
ก่อนการพิจารณา วาระที1 6 เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าขณะนี H ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่วมประชุม เพิ1มจากวาระก่อนหน้ าอีก 3 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมทังสิ
H Hน 77ราย นับรวม
จํานวนหุ้นได้ 101,810,137 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.5340 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
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ประธานที1 ประชุม ได้ แ ถลงว่าบริ ษัท มี น โยบายในการกํ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ อยู่ใ นระดับ ที1
เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที1ในการปฏิบตั ิงาน เพื1อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่ม
ต่างๆ และเพื1อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที1ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที1คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานประจําปี 2559 โดย
กลัน1 กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลกํ าไรของบริ ษัท แล้ ว และได้ นํ าเสนอที1ประชุม คณะกรรมการ ซึ1ง มี ม ติเ ห็น ชอบให้ นํ าเสนอหลักเกณฑ์การกํ าหนด
ค่าตอบแทนให้ กับคณะกรรมการและบุคคลที1คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานประจําปี 2559 ดังต่อไปนี H ต่อที1
ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ค่าเบี Hยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อปี
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้ อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี
อนึ1ง ประธานที1ประชุมได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าวาระนี H จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง1 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ปี ระชุม
ที1ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนให้ กบั คณะกรรมการและบุคคลที1คณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตั งิ านประจําปี 2559 ดังนี H
1. ค่าเบี Hยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อปี
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้ อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี
ทังนี
H H หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที1คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานจะมีผลบังคับใช้
ตังแต่
H วนั ที1ได้ รับอนุมัติจากที1ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังH ที1 42 เป็ นต้ นไป และให้ ใช้ หลักเกณฑ์นีตH ลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี1ยนแปลงเป็ นอย่างอื1น ที1ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี H
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วาระที 7 พิจารณาเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
(เนื1องจาก ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่อาจอยู่ร่วมในที1ประชุมได้ จึงขอแต่งตังให้
H
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นประธานในที1ประชุม
สําหรับวาระนี H)
ก่อนการพิจารณาวาระที1 7 เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าขณะนี H ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่ วมประชุม เพิ1มอีก 4 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
H Hน 81 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้
101,810,266 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.5341 ของจํานวนหุ้นที1ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ประธานที1ประชุมแถลงต่อที1 ประชุม ว่าเพื1อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบัง คับของบริ ษัท จึงจําเป็ นต้ อง
พิจารณาเลือกตังH กรรมการแทนกรรมการที1ครบกํ าหนดออกตามวาระซึ1งในปี นีมH ี กรรมการและกรรมการอิสระที1 ครบ
กําหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้ แก่
กรรมการ จํานวน 2 ท่าน
นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน
นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
นายโชคชัย อักษรนันท์
นายบุญลือ ประเสริ ฐโสภา
ซึ1ง คณะกรรมการพิ จ าณาแล้ วเห็ น ชอบให้ นํ าเสนอที1 ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื1 อ พิจ ารณาแต่ง ตังH กรรมการและ
กรรมการอิสระตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนดังนี H
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง1
2. นายพิษณุ วิชิตชลชัย
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง1
3. นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง1
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4. นายโชคชัย อักษรนันท์
5. นายบุญลือ ประเสริ ฐโสภา

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง1
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง1

ทังนี
H H บริษัทได้ แนบประวัตผิ ้ ทู ี1ได้ รับการเสนอชื1อให้ เข้ ารับการเลือกตังเป็
H นกรรมการแทนกรรมการที1ครบกําหนด
ออกตามวาระไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครังH นี Hด้ วยแล้ ว
อนึ1ง ประธานได้ แถลงต่อที1ประชุมว่าวาระนี H จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ1ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ปี ระชุม
ที1 ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติอ นุมัติเ ลื อ กตังH บุค คลดัง ต่อ ไปนี H เข้ า เป็ นกรรมการและกรรมการอิ ส ระแทน
กรรมการที1ครบกําหนดออกตามวาระ
(1) นายสดาวุธ เตชะอุบล ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง1 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี H

(2) นายพิษณุ วิชิตชลชัย ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง1 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี H
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(3) นายณรงค์ชยั อัครเศรณี ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง1 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ดังต่อไปนี H

(4) นายโชคชัย อักษรนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึง1 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ดังต่อไปนี H

(5) นายบุญลือ ประเสริ ฐโสภา ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึง1 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ดังต่อไปนี H

วาระที 8 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที1ประชุมสอบถาม ซึง1 มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามที1ประชุมในเรื1 องดังต่อไปนี H
1. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมอาสาพิทักษ์ สิท ธิ ผ้ ูถือหุ้น ได้ ส อบถามบริ ษัท เกี1 ยวกับเรื1 องนโยบายด้ านการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน1 ในส่วนของคู่ค้าว่าบริ ษัทได้ ดําเนินในเรื1 องนี Hอย่างไร ซึ1งฝ่ ายจัดการได้ แถลงต่อที1
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ประชุมว่า หากเกณฑ์ของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
ครอบคลุมถึงคูค่ ้ า บริษัทก็มีความพร้ อมที1จะดําเนินการไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
2. นโยบายการดําเนินงานของบริษัท
ในกรณีนี H ประธานที1ประชุมได้ ชี Hแจงว่า นโยบายการดําเนินงานของบริ ษัทยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ เพิ1ม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัท แต่ทงนี
ั H H ขึ Hนอยู่
กับปั จจัยและภาวะเศรษฐกิจที1อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี
นโยบายพิ จ ารณาจัด การลงทุน ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ ภาวะตลาดฯ ในแต่ล ะช่ ว งเวลา เพื1 อ ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที1มากที1สดุ
นอกจากนี H เพื1อเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ าใหม่ บริษัทได้ ขยายสาขาของบริษัทไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยในปี 2558
บริษัทได้ ขยายสาขาของบริ ษัทใน จังหวัดระยอง จังหวัดพิษณุโลก และในกรุงเทพ ได้ แก่สาขา ปิ1 นเกล้ า
3. ผู้ถือหุ้นขอให้ ชีแH จงถึงความเหมาะสมของจํานวนกรรมการของบริ ษัท ซึ1งประธานที1ประชุมได้ ชีแH จงว่า
จํานวนของกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการอิสระ ซึ1งมี
สัดส่วนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที1กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.
เมื1อไม่มีผ้ ูถือหุ้น ซักถามเรื1 องอื1 นใด ประธานได้ กล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที1 ได้ ส ละเวลามาร่ วม
ประชุมครังH นี H

เลิกประชุม 11.00 น.
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