รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ครั ง้ ที่ 43
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ณ ห้ องคอลัมน์ 1 ชัน้ 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
___________________________________
เปิ ดประชุมเวลา 10.00 น.
กรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม
1. ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2. ดร.โชคชัย อักษรนันท์
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
4. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
5. ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์

6. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
7. นายพิษณุ วิชิตชลชัย
8. นายนาพร ยมนา
9. นางสาวประภา ปูรณโชติ
10. นางพัณณรัชต์ บรรพโต
11. นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
12. นายกิตติคม สุทธิวงศ์
13. นางรจิตพร มนะเวส
14. นายอนุพงษ์ จันทร์ จิเรศรัศมี

ประธานคณะกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การอาวุ โ ส/เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
เลขานุการในที่ประชุม
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงินบริษัท
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ผู้สอบบัญชีท่ รี ่ วมประชุม
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
2.. นางสาวรฐาภัทร์ ลิ ้มสกุล

บริษัท พีวี ออดิท จากัด
บริษัท พีวี ออดิท จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ประชุม)
1. นางสาวพัลภา ชัยอาญา

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จากัด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมและเลขานุการบริ ษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมาร่ วมประชุมรวม 85 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง 34 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 51 ราย นับจานวนหุ้นได้
100,351,874 หุ้น (หุ้นของบริ ษัทมี 122,960,743 หุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 81.6129 ซึ่งเป็ นจานวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
(40,986,915 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท พร้ อมกันนี ้ได้ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิ
ในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ หลังจากนันจึ
้ งดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ประธานที่ประชุมเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 42
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งเอกสารได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ วจึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุม
อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่าวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่ส ามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ก่อนการพิจารณา วาระที่ 2 เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ไม่มีการขานองค์ประชุม เนื่องจากเป็ น
วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
ประธานที่ประชุมแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษัทซึ่ งมีรายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือ
เชิญประชุมและเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนดังนี ้
“การจัดตัง้ กองทุนในปี 2559 ใกล้เคี ยงกับเป้ าหมายที ่กาหนดไว้ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทปรับตัวลดลง
เล็กน้อย โดยงบการเงิ นรวมของบริ ษัทในปี 2559 ได้แสดงให้เห็นว่า บริ ษัทมี รายได้รวม 918.08 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี
2558 ที ่บริ ษัทมี รายได้รวม 890.46 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.10 ขณะที ่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 อยู่ที่ 679.72
ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปี 2558 ทีม่ ี ค่าใช้จ่ายรวม 657.02 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นคิ ดเป็ นร้อยละ 3.46 ส่งผลให้บริ ษัทมี กาไรสุทธิ
187.53 ล้านบาทหรื อ เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น ซึ่ งลดลงจากปี 2558 ที ่มีกาไรสุทธิ 188.54 ล้านบาท หรื อเท่ากับ 1.57
บาทต่อหุ้น ลดลงคิ ดเป็ นร้ อยละ 0.54 ปั จจัยสาคัญที ่ทาให้บริ ษัทมี กาไรสุทธิ ลดลง ในปี 2559 คื อเศรษฐกิ จและการ
ลงทุนในประเทศที ่ชะลอตัวลงในครึ่ งปี หลัง และความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จการเงิ นโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งปั ญหา
เศรษฐกิ จประเทศในยุโรป ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสิ นค้าหลายชนิ ดทีป่ รับตัวลดลง
ในรอบปี 2559 บริ ษัทมี กองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 243 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมใน
ประเทศและต่ า งประเทศ 99 กองทุ น กองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ 12 กองทุ น (รวมทรั ส ต์ เ พื ่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้จัดการทรัสต์ ) กองทุนสารองเลี ้ยงชี พ 39 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 91 กองทุน
กองทุนรวมพิ เศษ 1 กองทุน และกองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 425,145ล้านบาท โดยมี
กองทุนรวม ที ่จัดตัง้ ขึ้ นใหม่ จานวน 20 กองทุน มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 11,350 ล้านบาท และ กองทุนส่วนบุคคลจัดตัง้
ใหม่จานวน 44 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,358 ล้านบาท”
ภาพรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ รวม

918.08

ค่ าใช้ จ่ายรวม

679.72
187.53
425,145

กาไรสุทธิ
NAV รวม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559
ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในเรื่ อง “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้ ผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท พีวี ออดิท จากัด และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ ว และได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ประธานที่ ป ระชุม ได้ เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น พิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ
ประจาปี 2559
อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่าวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี ้

วาระนี ้ ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2559
ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุม กล่าวคือ ปั จจุบนั บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตอ่ หุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้ องเหลืออยู่ไม่น้อย
กว่า 1,000 ล้ านบาท ซึง่ จากการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัทมีกาไรสุทธิ 209.05 ล้ านบาท หรื อ 1.73 บาท
ต่อหุ้น บริ ษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจาปี 2559 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ้น รวม
เป็ นเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานที่จา่ ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
้ ้นจานวน 192,715,395.15 บาท
บริษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวัน
อังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
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สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลเปรี ยบเทีย บอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลเปรียบเทียบ ตัง้ แต่ ปี 2557 – 2559
รายการ
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
209.05
209.82
218.36*
กาไรสะสม (ล้ านบาท)
177.59
166.76
165.87*
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
124.332513 120.600235
120
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลจ่ายจากผลการดาเนินงานต่อหุ้น
1.55
1.65
1.70
- เงินปั นผลพิเศษต่อหุ้น
เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น(บาท/หุ้น)
1.55
1.65
1.70
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
192.72
198.99
204
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปั นผลแล้ ว (ล้ านบาท)
1,146.09
1,079.07 1,054.31

หมายเหตุ * สาเหตุที่กาไรสุทธิ และกาไรสะสมปี 2557 มี การเปลี่ ยนแปลงจากที่ ระบุไว้ ในรายงานประจาปี 2557
เนื่องจากข้ อมูลงบการเงินปี 2557 มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลงบการเงินปี
2558 ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บงั คับใช้ ในปี 2558
อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่าวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ให้ กับผู้ถือหุ้นใน
อัตรา 1.55 บาท ต่อหุ้น (คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 89.60 ของกาไรสุทธิ ตอ่ หุ้น ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัท) รวมเป็ นเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานที่จา่ ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
้ ้นจานวน 192,715,395.15 บาท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น 124,332,513 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปั นผลในวัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ ประชุม มี ม ติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ ประชุม ว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัทจึงจ าเป็ นต้ อง
พิจารณาเลื อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระซึ่งในปี นี ม้ ี กรรมการและกรรมการอิสระที่ ครบ
กาหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้ แก่
กรรมการ จานวน 3 ท่าน
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการอิสระ จานวน 2 ท่าน (รายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามเอกสาร
แนบ 1)
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นายอมร อัศวานันท์
ซึ่ง คณะกรรมการพิ จ าณาแล้ ว เห็ น ชอบให้ น าเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ กรรมการและ
กรรมการอิสระตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนดังนี ้
1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
2. นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
4. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่
5. นายพชร ยุตธิ รรมดารง
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่าวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ เลื อ กตัง้ บุค คลดัง ต่อ ไปนี ้ เข้ า เป็ นกรรมการและกรรมการอิ ส ระแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
(1) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี ้
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(2) นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้

วาระนี ้ ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
(3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี ้

วาระนี ้ ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
(4) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้

วาระนี ้ ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
(5) นายพชร ยุตธิ รรมดารง ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้

วาระนี ้ ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการและบุ คคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบั ติงาน
ประจาปี 2560
ประธานที่ ประชุม ได้ แถลงว่า บริ ษั ทมี น โยบายในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ อยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่ม
ต่างๆ และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานประจาปี 2560 โดย
กลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลกาไรของบริ ษั ทแล้ ว และได้ น าเสนอที่ ป ระชุม คณะกรรมการ ซึ่ง มี ม ติเห็น ชอบให้ นาเสนอหลักเกณฑ์ การกาหนด
ค่าตอบแทนให้ กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิ บตั ิงานประจาปี 2560 ดังต่อไปนี ้ ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อปี
2. ค่าบาเหน็จคณะกรรมการเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้ อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจาปี
ผู้รับ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่งเสริ ม ผู้ลงทุนไทย มี ข้อสอบถามเกี่ ยวกับ หัวข้ อค่าตอบแทนรายเดื อนของ
คณะกรรมการที่ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี หน้ า 70 ซึง่ บริ ษัทได้ ชี ้แจงว่าค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทน
รายเดือนรวมตลอดปี 2559 ที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับ เมื่อรวมกับค่าเบี ้ยประชุมแล้ ว ค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนราย
เดือนจึงไม่เกินวงเงิน 10 ล้ านบาทต่อปี ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 42 ได้ อนุมตั ไิ ว้
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ ประชุม ได้ แถลงต่อที่ ประชุม ว่าวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้ กบั คณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตั งิ านประจาปี 2560 ดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อปี
2. ค่าบาเหน็จคณะกรรมการเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้ อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจาปี
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานจะมีผลบังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 43 เป็ นต้ นไป และให้ ใช้ หลักเกณฑ์ นีต้ ลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมแถลงว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทจึงได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีประจาปี 2560 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้ แต่งตังนายประวิ
้
ทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรื อนายอุดม
ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่ง
บริษัท พีวี ออดิท จากัด หรื อผู้สอบบัญชีทา่ นอื่นภายในสานักงานเดียวกันแห่งบริ ษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
ในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัท ประจาปี 2560ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน ปี ละ
865,000 บาท โดยได้ รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ ด้วยกันแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่าวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิ แต่งตังนายประวิ
้
ทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501
หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ ชยั ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่ง บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด หรื อผู้สอบบัญชีท่าน
อื่นภายในสานักงานเดียวกันแห่งบริ ษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของบริ ษัท ประจาปี 2559 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน ปี ละ 865,000 บาท โดยได้ รวมค่าตรวจสอบ
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ ด้วยกันแล้ ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ ดังต่อไปนี ้

วาระนี ้ ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
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วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามที่ประชุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. กลยุทธ์ในการดาเนินงานและเป้าหมายปี 2560 ของบริษัท
กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงเป้าหมายของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของปี 2560 ประมาณ 625,000 ล้ านบาท ซึ่งจะ
เพิ่มขึน้ จากเดิมในปี 2559 ประมาณ 200,000 ล้ านบาท โดยที่มาของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนที่เพิ่มขึ ้นจะมาจากการ
ขยายสาขาของบริษัทไปยังต่างจังหวัดที่มีศกั ยภาพเพื่อเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ าใหม่ จัดหา Strategic Partner/ผู้ลงทุน ใน
ต่างประเทศเพื่อร่ วมจัดตังกองทุ
้
นรวม และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่ทงนี
ั ้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยและภาวะ
เศรษฐกิจในภาพรวมที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทมุ่งเน้ นการสร้ างความพึงพอใจ
ให้ กบั ลูกค้ าโดยการสร้ างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการแต่งตังเป็
้ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย หรื อ Thailand Future Fund ร่ วมกับบริ ษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่าทรัพ ย์สิน
สุทธิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นบางส่วนจะมาจากการจัดตังกองทุ
้
นดังกล่าว อีกทังยั
้ งได้ ร่วมมือกับธนาคารออมสินในการขยาย
ฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ าเงินฝากของธนาคารออมสินและช่องทางการขายหน่วยลงทุน
2. นโยบายการบริหารเงินที่ได้ จากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของ MFC – W1
กรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ้ จงว่าเงินที่ ได้ จากการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นของ MFC – W1 บริ ษัทจะนาไปขยายสาขาใน
ต่างจังหวัดตามแผนงานของบริษัท
เมื่ อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามเรื่ องอื่ นใด ประธานได้ กล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วม
ประชุมครัง้ นี ้
เลิกประชุม 11.00 น.
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