
1 
 

บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู!ถือหุ!น คร้ังท่ี 19 

 
 
เวลาและสถานท่ี 
 ประชุมเม่ือวันศุกร�ท่ี  23  เมษายน  2564  เวลา 14.00 น. ณ ห"องประชุมช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร� เลขท่ี 
179 ถนนสาทรใต" แขวงทุ1งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

ผู!เข!าร-วมประชุม 
 บริษัทได"ป6ดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู"ถือหุ"นเข"าร1วมประชุมด"วยตนเอง 17 คน และโดยการมอบฉันทะ
จํานวน 22 คน รวมท้ังสิ้น 39 คน รวมเป=นจํานวนหุ"นท้ังส้ิน 83,173,713 หุ"น จากจํานวนหุ"นท้ังหมดของบริษัทท่ีออกและเรียก
ชําระแล"ว 199,188,966 หุ"น หรือคิดเป=นร"อยละ 41.76 ครบองค�ประชุมตามข"อบังคับของบริษัท ประธานจึงเป6ดการประชุม
สามัญผู"ถือหุ"นคร้ังท่ี 19  

เร่ิมการประชุม 
  คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ� ประธานกรรมการ ได"กล1าวต"อนรับผู"ถือหุ"น ประธานแจ"งจํานวนผู"ถือหุ"นท่ีเข"าร1วมประชุม ซ่ึง

ครบองค�ประชุมตามข"อบังคับของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทได"ป6ดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก1อนเข"าวาระการประชุม เลขานุการ
บริษัทได"แจ"งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต1ละวาระการประชุม เพ่ือให"การบันทึกรายงานการประชุมเป=นไปอย1างถูกต"อง
ครบถ"วน ดังน้ี 

1. ผู"ถือหุ"นแต1ละรายมีคะแนนเสียงเท1ากับจํานวนหุ"นท่ีตนถือ 
2. ผู"ถือหุ"นท่ีส1งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให"กรรมการอิสระ หรือประธานเจ"าหน"าท่ีบริหารของบริษัทไว"น้ัน 

บริษัทได"บันทึกคะแนนตามความประสงค�ของท1านในแต1ละวาระไว"แล"ว และจะนับรวมในการลงมติแต1ละวาระ
ต1อไป 

3. ในทุกวาระ ถ"าผู"ถือหุ"นหรือผู"รับมอบฉันทะต"องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอให"ยกมือ และเม่ือ
ประธานอนุญาตแล"ว และขอให"ทุกท1านเขียนลงกระดาษและนําส1งให"เจ"าหน"าท่ีของบริษัท เพ่ือไม1ให"ต"องมีการใช"
ไมโครโฟนร1วมกัน โดยขอให"ระบุในกระดาษคําถามเพ่ือแถลงต1อท่ีประชุมด"วยว1า เป=นผู"ถือหุ"นหรือผู"รับมอบฉันทะ
ช่ือใด และเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เลขานุการท่ีประชุมจะเป=นนําเสนอแทนให"ท่ีประชุมรับทราบและขอให"
เสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกับวาระเท1าน้ัน หากประสงค�จะเสนอหรือถามเร่ืองอ่ืน ขอให"เสนอหรือถาม
เม่ือประชุมจบวาระต1างๆ แล"ว 

4. เลขานุการท่ีประชุมจะแจ"งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต"องใช"เป=นมติท่ีประชุมในแต1ละวาระให"ท่ีประชุมทราบก1อน
ลงคะแนน 

5. ในกรณีท่ีไม1มีผู"ใดแสดงความเห็นคัดค"าน หรือแสดงความเห็นเป=นอย1างอ่ืน นอกเหนือจากท่ีประธานหรือ
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ให"ถือว1าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป=นเอกฉันท� 

6. ในกรณีท่ีผู"ถือหุ"นต"องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหน่ึงในทางท่ีแตกต1างไปจากข"อเสนอ ให"กรอกบัตรลงคะแนน
ของวาระน้ัน (สําหรับผู"คัดค"านหรืองดออกเสียง) และจัดส1งให"เจ"าหน"าท่ีของบริษัทเพ่ือสรุปผลการลงคะแนน
สําหรับวาระน้ัน 

7. สําหรับกรณีท่ีถือเป=นบัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีแสดงเจตนาไม1ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช1นลงคะแนนเสียงเกิน
หน่ึงช1อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ1าในบัตรลงคะแนนโดยไม1ลงชื่อกํากับบริเวณท่ีขีดฆ1าน้ัน หรือกรณีท่ีมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว"นในกรณีคัสโตเดียน) เป=นต"น 

ท้ังน้ี เพ่ือไม1เป=นการเสียเวลาของท1านผู"ถือหุ"น ในระหว1างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหน่ึง ประธานอาจ
พิจารณานําเสนอวาระต1อไปก1อนได" แล"วจึงแจ"งผลคะแนนเม่ือแล"วเสร็จ 
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 เลขานุการบริษัทได"แจ"งต1อท่ีประชุมว1า บริษัทได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมท้ังเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเข"ารับการเลือกต้ังเป=นกรรมการบริษัทล1วงหน"าโดยเผยแพร1หลักเกณฑ�และขั้นตอนในการนําเสนอผ1านเว็บไซต�ของ
บริษัทและช1องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพย�แห1งประเทศไทยต้ังแต1วันท่ี 9 มกราคม 2564 โดยมีกําหนดให"นําส1งไม1เกิน
วันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2564 ซ่ึงปรากฎว1าไม1มีผู"ถือหุ"นท1านใดนําเสนอแต1อย1างใด นอกจากน้ีบริษัทได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นต้ัง
คําถามตามวาระต1างๆผ1านทางเว็บไซต�ก1อนการประชุม ซ่ึงไม1มีผู"ถือหุ"นท1านใดได"ต้ังคําถามเข"ามาเช1นกัน  

จากน้ัน เลขานุการบริษัทได"รายงานว1ากรรมการเข"าร1วมประชุม คิดเป=นสัดส1วนร"อยละ 90 และแนะนํากรรมการ 
กรรมการอิสระและผู"บริหารท่ีเข"าร1วมประชุม พร"อมท้ังผู"สอบบัญชี ดังน้ี 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได"แก1 
1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทน 
2. คุณปLญจะ เสนาดิสัย ซ่ึงดํารงตําแหน1งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทนด"วย 
3. คุณไพโรจน� วโรภาษ 
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
กรรมการอิสระ/ กรรมการท่ีไม1เป=นผู"บริหารได"แก1 
1. นายแพทย�นิติพล ชัยสกุลชัย  กรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทน 
2. คุณขนิษฐา สรรพอาษา  กรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทน 
3. คุณสรยุตม� พรหมพจน�  กรรมการอิสระ 
กรรมการและผู"บริหาร ได"แก1 
1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ�  ดํารงตําแหน1งประธานเจ"าหน"าท่ีบริหาร และกรรมการอํานวยการของบริษัท

หลักทรัพย� ทรีนีตี้ จํากัด 
2. คุณวิศิษฐ� องค�พิพัฒนกุล  ดํารงตําแหน1งกรรมการผู"จัดการของบริษัทหลักทรัพย� ทรีนีต้ี จํากัด 
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ�แสน  ดํารงตําแหน1งรองกรรมการผู"จัดการของบริษัทหลักทรัพย� ทรีนีต้ี จํากัด เป=น

ผู"บริหารสูงสุดด"านบัญชีการเงิน 
กรรมการท่ีไม1ได"เข"าร1วมประชุมในคร้ังน้ี คือ 
1. ดร.วรฑา คงแสนอิสระ กรรมการ เน่ืองจากครบวาระและไม1ประสงค�ต1ออายุ 

 
ตัวแทนผู"สอบบัญชีท่ีมาในวันน้ี คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปLทมา วันประสิทธ์ิพร จากบริษัทสํานักงาน 

อีวาย จํากัด  
เพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีของผู"เข"าร1วมประชุม เลขานุการบริษัทได"แจ"งต1อท่ีประชุมขอให"ผู"เข"าร1วมประชุม

ทุกท1านสวมหน"ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู1ในห"องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และสถานท่ีท่ีเป=นจุดรวมพลเพ่ือการดูแลความปลอดภัยของทุกคน 

 สําหรับข"อบังคับบริษัทในส1วนท่ีเก่ียวกับการประชุมผู"ถือหุ"นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได"จากส่ิงท่ี
ส1งมาด"วยลําดับท่ี 5 (หน"า 36-38) ในหนังสือเชิญประชุม 
 เม่ือไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป=นอย1างอื่น ประธานกล1าวเป6ดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต1าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต1อไปน้ี 

 
วาระท่ี : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู!ถือหุ!นคร้ังท่ี 18 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563 

 ประธานรายงานว1าคณะกรรมการได"พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล"วเห็นว1าตรงตามมติท่ีประชุมผู"ถือหุ"น จึง
ขอให"ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู"ถือหุ"นคร้ังท่ี 18 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563 ซ่ึงได"ส1งสําเนาให"ผู"ถือหุ"น
ทุกท1านพร"อมหนังสือเชิญประชุมแล"ว 
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 มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 83,173,713 เสียง คิดเป=นร"อยละ 100 ไม1มีผู"งดออกเสียง ไม1มีผู"ไม1
เห็นด"วย และไม1มีบัตรเสีย จึงสรุปว1า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท�รับรองรายงานการประชุมสามัญผู"ถือหุ"นคร้ังท่ี 18 ตามท่ีเสนอ 

 
วาระท่ี : 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป7ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานขอให"คุณชาญชัย กงทองลักษณ� ประธานเจ"าหน"าท่ีบริหาร เป=นผู"รายงานผลการดําเนินงานให"ท่ีประชุมทราบ 
ดังน้ี 

 ตลาดหุ"นไทยในปQ 2563 ปรับตัวลดลงร"อยละ 8.26 ดัชนีตลาดหลักทรัพย�ผันผวนรุนแรงตลอดท้ังปQโดยปรับตัวจากส้ิน
ปQ 2562 ท่ี 1,580 จุด ลดลงตํ่าสุดถึง 1,024 จุดหรือลดลงร"อยละ 35.15 ในเดือนมีนาคมจากสถานการณ�การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป=นวงกว"างและกระจายไปท่ัวโลก และหลังจากน้ัน ดัชนีได"ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย1างต1อเน่ือง
จนถึงเดือนธันวาคมป6ดท่ี 1,449 จุด ผลจากการแพร1ระบาดของโรคโควิด 19 ส1งผลลบต1อกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกท้ังหลาย
มีการปรับตัวลงมาอย1างมีนัยสําคัญ รัฐบาลท่ัวโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล1องเป=นผลทําให"ปริมาณเงินส1วนเกินบางส1วนไหล
เข"าสู1ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพย�เส่ียงท้ังหุ"นและสินค"าโภคภัณฑ�   จากปLจจัยดังกล1าวส1งผลต1อมูลค1าการซ้ือขายหลักทรัพย�
เฉล่ียต1อวันท้ังปQอยู1ท่ี 68,607 ล"านบาท เพ่ิมข้ึนจากปQ 2562 ท่ี 53,192 ล"านบาท สําหรับบริษัทมีส1วนแบ1งการตลาดปQ 2563 ท่ี
ร"อยละ 1.05 ลดลงจากปQ 2562 ท่ีร"อยละ 1.35 

 ในปQ 2563 นักลงทุนรายย1อยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นมาก โดยมีมูลค1าซ้ือสุทธิท้ังปQถึง 214,425 ล"านบาท ในขณะท่ีนักลงทุน
ต1างประเทศมีมูลค1าขายสุทธิถึง 263,148 ล"านบาท ท้ังน้ีสัดส1วนมูลค1าการซ้ือขายหลักทรัพย�ของนักลงทุนรายย1อยอยู1ท่ีร"อยละ 
43.7 จากปQ 2562 ท่ีมีสัดส1วนร"อยละ 33.7 ขณะท่ีนักลงทุนประเภทอ่ืนๆ มีสัดส1วนการซ้ือขายหลักทรัพย�ลดลง โดยนักลงทุน
ต1างชาติมีสัดส1วนการซ้ือขายหลักทรัพย�ลดลงมาอยู1ท่ีร"อยละ 35.9 จากปQ 2562 ท่ีมีสัดส1วนร"อยละ 41.4 บัญชีบริษัทหลักทรัพย�มี
สัดส1วนมูลค1าการซ้ือขายหลักทรัพย�ลดลงมาอยู1ท่ีร"อยละ 10.5 จากปQ 2562 ท่ีร"อยละ 13.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมี
สัดส1วนการซ้ือขายลดลงมาอยู1ท่ีร"อยละ 9.9 จากปQ 2562 ท่ีร"อยละ 11.4  

 ตลาดสัญญาซ้ือขายล1วงหน"ามีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมขึ้นในปQ 2563 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104 ล"านสัญญาในปQ 
2562 เป=น 120 ล"านสัญญาในปQ 2563 สําหรับปQ 2563  SET50 Index Futures ได"รับความนิยมสูงสุด ด"วยปริมาณการซ้ือขาย
ร"อยละ 47.81 ของจํานวนสัญญาท้ังหมด รองลงมาได"แก1 Single Stock Futures ซ่ึงมีปริมาณการซ้ือขายร"อยละ 39.43 ของ
จํานวนสัญญาท้ังหมด ขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวจากโรคระบาด และความผันผวนของค1าเงินสกุลหลัก ทําให" Gold 
Futures มีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนจาก 7.57 ล"านสัญญาเป=น 10.82 ล"านสัญญา หรือคิดเป=นอัตราเพ่ิมขึ้นร"อยละ 43 และ 
Currency Futures มีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนจาก 6.7 แสนสัญญา เป=น 2.8 ล"านสัญญา คิดเป=นอัตราเพ่ิมขึ้นร"อยละ 318  
บริษัทมีส1วนแบ1งการตลาดในตลาดสัญญาซ้ือขายล1วงหน"าร"อยละ 0.37 ลดลงจากปQ 2562 ท่ีร"อยละ 0.62  ท้ังน้ี เป=นผลจากการ
แข1งขันด"านราคาท่ีรุนแรง ทําให"ลูกค"ามีการซ้ือขายผ1านบริษัทลดลง 

 ท้ังน้ี กลุ1มนักลงทุนหลักยังคงเป=นนักลงทุนรายย1อยในประเทศ โดยในปQ 2563 สัดส1วนปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุน
รายย1อยในประเทศเท1ากับร"อยละ 48 สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส1วนปริมาณการซ้ือขายลดลงจากร"อยละ 33 เป=น
ร"อยละ 29 ในขณะท่ีนักลงทุนต1างประเทศมีสัดส1วนปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนจากร"อยละ 18 เป=นร"อยละ 23  

  ในการจัดการกองทุนส1วนบุคคล ถึงแม"ตลาดหลักทรัพย�ฯมีความผันผวนมากจากสถานการณ�โควิด 19  มูลค1าทรัพย�สิน
ของกองทุนส1วนบุคคลสามารถรักษาระดับได"ไม1แตกต1างจากปQก1อน กล1าวคือ มูลค1าสินทรัพย�รวมเพ่ิมข้ึนจาก 3,826 ล"านบาทเม่ือ
ส้ินปQ 2562 เป=น 3,950 ล"านบาท ณ ส้ินปQ 2563  หรือมูลค1าทรัพย�สินเพ่ิมขึ้น 3% จากปQ 2562 อัตราผลตอบแทนของกองทุน
สําหรับปQ 2563 ท่ีร"อยละ 4.34% สูงกว1าอัตราผลตอบแทน SETTRI 

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพ่ิมทางเลือกการลงทุนในต1างประเทศให"กับลูกค"าผ1าน      

1) กองทุนส1วนบุคคล “ทรีนีต้ี เอเชียน ไพรเวท ฟLนด�” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม1รวมญ่ีปุmน) ซ่ึงให"อัตราผลตอบแทน
ต้ังแต1จัดต้ังกองทุนจนถึงส้ินปQ 2563 ท่ีร"อยละ 45.93 โดยมีมูลค1าสินทรัพย�รวมเพ่ิมข้ึนจาก 4.51 ล"านเหรียญดอลล1าร�
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สหรัฐอเมริกา เม่ือส้ินปQ 2562 เป=น 8.61 ล"านเหรียญดอลล1าร�สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปQ 2563 หรือเพ่ิมขึ้น 90.91% อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนสําหรับปQ 2563 ท่ีร"อยละ 45.93% สูงกว1าอัตราผลตอบแทนอ"างอิง   

2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซ่ึงเป=นกองทุนท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนท่ีใหญ1เป=น
อันดับต"นๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset management Limited Company โดยท่ีกองทุนเป=นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถ
ลงทุนโดยไม1ต"องเสียค1าพรีเม่ียมเม่ือลงทุนในหุ"นท่ีติดโควต"านักลงทุนต1างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค1า
ทรัพย�สินท่ีลูกค"าลงทุน ณ สิ้นปQ 8.3  ล"านเหรียญดอลล1าร�สหรัฐอเมริกา เพ่ิมข้ึนจากปQ 2562 ท่ีมีมูลค1า 6.6 ล"านเหรียญดอลล1าร�
สหรัฐอเมริกา คิดเป=นอัตราเพ่ิมขึ้นร"อยละ 25.76 อัตราผลตอบแทนของกองทุนสําหรับปQ 2563 ท่ีร"อยละ 18.61% สูงกว1าอัตรา
ผลตอบแทนอ"างอิง  

ทางด"านวาณิชธนกิจ ด"วยผลงานการนําบมจ.บริหารสินทรัพย� กรุงเทพพาณิชย� (BAM) เข"าตลาดในปลายปQ 2562 
บริษัทหลักทรัพย� ทรีนีต้ี จํากัดได"รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภทรางวัล Best Deal of the year awards ด"านการ
ระดมทุน  เป=นรางวัลยอดเย่ียมด"านการเสนอขายหุ"นต1อประชาชนเป=นคร้ังแรก (IPO) ของ  บมจ. บริหารสินทรัพย� กรุงเทพ
พาณิชย� (BAM) นอกจากน้ันได"เป=นท่ีปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเข"าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� จํานวน 1 บริษัท 
ได"แก1 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส� จํากัด (มหาชน) และอยู1ในระหว1างการดําเนินการนําบริษัทเข"าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย� และ MAI อีกจํานวน 6 บริษัท ท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและจําหน1ายหุ"นกู" จํานวน 7 บริษัท  

 บริษัทยังให"ความสําคัญในการบริหารงานอย1างมีจริยธรรม โดยสอดคล"องกับข"อพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
บริษัทได"รับการประเมินจากสมาคมส1งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปQ 
2563 เป=นบริษัทจดทะเบียนท่ีได"คะแนนอยู1ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมท้ังได"รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู"ถือหุ"นปQ 2563 โดยสมาคมส1งเสริมผู"ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเย่ียม” มาอย1างต1อเน่ือง นอกจากน้ีการท่ี
บริษัทให"การสนับสนุนเข"าร1วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข ท่ีจัดโดยสํานักงานกลต.เพ่ือส1งเสริมและดูแลให"พนักงานออมเงินให"มี
เพียงพอในการใช"จ1ายเม่ือเกษียณอายุ บริษัทได"รับรางวัลในระดับทอง 

  ตามท่ีบริษัทได"รับการรับรองเป=นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร1วมฯ เม่ือปQ 2558 รวมท้ังได"รับการประเมินโดย
สถาบันไทยพัฒน�ในโครงการประเมินการดําเนินการเพ่ือความย่ังยืนด"านการป~องกันและต1อต"านการทุจริตและคอร�รัปชั่น อยู1ใน
ระดับ 4 คือ Certified บริษัทได"รับการพิจารณาต1ออายุฐานะสมาชิกแนวร1วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต1อต"านการทุจริต
จากคณะกรรมการแนวร1วมฯ ในปQ 2561 แสดงให"เห็นว1าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป~องกันและต1อต"านการทุจริต
และคอร�รัปช่ันในทุกรูปแบบท่ีครบถ"วนเพียงพอ ซ่ึงถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย1อย 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในปQ 2563 มีความผันผวนระหว1างแต1ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย� บริษัทมี
รายได"รวม 717 ล"านบาท เพ่ิมข้ึนจากปQ 2562 ท่ีมีรายได"รวม 678 ล"านบาท ซ่ึงรายได"หลักของบริษัทมาจาก 

• รายได"ค1านายหน"าเพ่ิมข้ึนจาก 170 ล"านบาทในปQ 2562 เป=น 257 ล"านบาท คิดเป=นอัตราเพ่ิมขึ้นร"อยละ 51 
เป=นผลจากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย�ของลูกค"าท่ีเป=นนักลงทุนรายย1อยท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 

• รายได"ค1าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 207 ล"านบาทในปQ 2562  เป=น 95 ล"านบาทจากค1าธรรมเนียมจัด
จําหน1ายท่ีลดลง 

• รายได"ดอกเบ้ียจากเงินให"กู"ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย�ลดลงจาก 98 ล"านบาทในปQ 2562  เป=น 83 ล"านบาทตาม
มูลค1าเงินให"กู"ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย�ท่ีเปลี่ยนแปลงในระหว1างปQ 2563  

• กําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 146 ล"านบาท เพ่ิมข้ึนจากปQ 2562 ท่ีมีกําไรและผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนรวม 59 ล"านบาท  

• รายได"ดอกเบ้ียของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก 65 ล"านบาทในปQ 2562 เป=น 95 ล"านบาทในปQ 2563 เกิดจากรายได"
ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีเงินให"กู"ยืมอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  
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สําหรับค1าใช"จ1ายในการดําเนินงานและบริหารเพ่ิมข้ึนจาก 558 ล"านบาทในปQ 2562 เป=น 562 ล"านบาท โดยค1าใช"จ1าย
หลักท่ีเปลี่ยนแปลงคือ 

• ค1าใช"จ1ายเก่ียวกับพนักงานสําหรับปQ 2563 มีจํานวน 360 ล"านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับค1าใช"จ1ายสําหรับปQ 
2562 ท่ีมีจํานวน 324 ล"านบาท คิดเป=นอัตราเพ่ิมขึ้นร"อยละ 11.02 ท้ังน้ีผันแปรตามผลการดําเนินงาน 

• ค1าธรรมเนียมและบริการจ1ายสําหรับปQ 2563  มีจํานวน 55 ล"านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับปQ 2562 ท่ีมีจํานวน 
65 ล"านบาทหรือคิดเป=นอัตราการลดลงร"อยละ 14.93 ซ่ึงผันแปรกับการจัดจําหน1ายหลักทรัพย�ท่ีลดลงในปQ 
2563 

• ค1าใช"จ1ายอื่นลดลงจาก 107 ล"านบาท เป=น 87 ล"านบาทเป=นผลจากการลดลงของค1าใช"จ1ายท่ีผันแปรกับการ
จัดจําหน1ายหลักทรัพย�ท่ีลดลงในปQ 2563 

บริษัทจึงมีกําไรก1อนภาษีเงินได" 155 ล"านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 119 ล"านบาทสําหรับปQ 2562  เพ่ิมข้ึนร"อยละ 30 ในขณะท่ีกําไรสุทธิปQ 
2563 มีจํานวน 130 ล"านบาท  เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับกําไรสุทธิปQ 2562 จํานวน 97 ล"านบาทคิดเป=นอัตราการเพ่ิมข้ึนร"อยละ  35 
อัตราผลตอบแทนต1อผู"ถือหุ"นสําหรับปQ 2563 ร"อยละ 8.21 เพ่ิมขึ้นจากร"อยละ 6.02 ในปQ 2562   

  รายละเอียดต1างๆ ผู"ถือหุ"นสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมได"จากรายงานประจําปQ ท่ีจัดส1งให"ผู"ถือหุ"นพร"อมหนังสือเชิญ
ประชุม   

คุณชาญชัยได"แจ"งต1อท่ีประชุมว1าสําหรับวาระน้ีไม1มีการลงมติ เป=นเพียงการชี้แจงให"ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปQ 2563 ตามท่ีเสนอ คุณชาญชัยได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ซ่ึงไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงสรุปว1าท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปQ 2563 ตามท่ีเสนอ 
 

วาระท่ี : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป7ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานขอให"คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ�แสน รองกรรมการผู"จัดการเป=นผู"รายงานสาระสําคัญของงบการเงิน  

คุณสุวรรณีได"รายงานสาระสําคัญของงบการเงินสําหรับปQส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ1านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู"สอบบัญชีแล"ว ข"อมูลท่ีสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมีดังน้ี 

• บริษัทมีสินทรัพย�รวม 5,043 ล"านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 4,404 ล"านบาทเม่ือสิ้นปQ 2562 ซ่ึงประกอบด"วยรายการท่ี
สําคัญ ได"แก1 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�และสัญญาซ้ือขายล1วงหน"าสุทธิจํานวน 2,405 ล"านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1,785 
ล"านบาท เงินให"กู"ยืมอื่นจํานวน 1,081 ล"านบาท ลดลงจาก 1,224 ล"านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย�จํานวน 
912 ล"านบาทลดลงจาก 1,011 ล"านบาท 

• ในส1วนของหน้ีสินรวมของบริษัทมีหน้ีสินรวม 3,446 ล"านบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับหน้ีสินรวมเม่ือส้ินปQ 2562 ท่ีมี
จํานวน 2,824 ล"านบาท รายการหน้ีสินท่ีสําคัญ ได"แก1 เงินกู"ยืมระยะส้ันเพ่ิมข้ึนจาก 1,947 ล"านบาทเม่ือส้ินปQ 
2562 เป=น 2,388 ล"านบาทเม่ือสิ้นปQ 2563 เพ่ือใช"สําหรับการชําระราคา และเงินให"กู"ยืมในระหว1างปQ และเงินกู"
ยืมระยะยาวจํานวน 465 ล"านบาทเม่ือส้ินปQ 2563 ใกล"เคียงกับปQ 2562 ท่ี 467 ล"านบาท   

• ส1วนของผู"ถือหุ"นของบริษัทมีจํานวน 1,597  ล"านบาทเพ่ิมขึ้นจากเม่ือส้ินปQ 2562 ท่ีมีจํานวน 1,579  ล"านบาท 
เป=นผลจากบริษัทมีผลกําไรในปQ 2563 จํานวน 130 ล"านบาท ในขณะท่ีมีการจ1ายเงินปLนผลจากผลการดําเนินงาน
ปQ 2562 จํานวน 88 ล"านบาท ขาดทุนยังไม1เกิดข้ึนจากการวัดมูลค1าเงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมขึ้น 13 ล"านบาท  

• ด"านรายได"และค1าใช"จ1าย เป=นไปตามท่ีรายงานในวาระท่ี 2 แล"ว  

งบการเงินดังกล1าวได"ผ1านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล"ว ซ่ึงรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู"สอบบัญชีได"แสดงในรายงานประจําปQท่ีส1งให"ผู"ถือหุ"นพร"อม
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หนังสือเชิญประชุมแล"ว จึงขอเสนอให"ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปQส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังกล1าว
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปQท่ีได"จัดส1งให"ผู"ถือหุ"น 

จากน้ันคุณสุวรรณีได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให"
ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 83,173,713 เสียง คิดเป=นร"อยละ 100 ไม1มีผู"ไม1เห็นด"วย ไม1มีผู"งดออก
เสียง และไม1มีบัตรเสีย จึงสรุปว1า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท�อนุมัติงบการเงินสําหรับปQส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
วาระท่ี : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินป<นผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําป7 2563 

4.1 อนุมัติจัดสรรกําไรเป?นเงินสํารองตามกฎหมาย 

ประธานขอให"คุณชาญชัย กงทองลักษณ� เป=นผู"นําเสนอวาระน้ี 

คุณชาญชัยแถลงว1าตามท่ีบัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให"บริษัท
ต"องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปQส1วนหน่ึงไว"เป=นทุนสํารองไม1น"อยกว1าร"อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปQ หักด"วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา(ถ"ามี) จนกว1าทุนสํารองจะมีจํานวนไม1น"อยกว1าร"อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ในปQ 2563 ท่ีผ1านมา บริษัทมีกําไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 115,746,660 บาท  จึงต"องจัดสรรกําไรเป=นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 5,787,334  
บาท  ทําให"เงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวน  79,127,267 บาท  จึงเสนอท่ีประชุมผู"ถือหุ"นพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายสําหรับปQ 2563 จํานวน 5,787,334 บาท  

คุณชาญชัยได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให"ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 83,173,713 เสียง คิดเป=นร"อยละ 100 ไม1มีผู"ไม1เห็นด"วย ไม1มีผู"งดออก
เสียง และไม1มีบัตรเสีย จึงสรุปว1า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท�อนุมัติการจัดสรรกําไรจํานวน 5,787,334 บาท เป=นเงินสํารองตาม
กฎหมายสําหรับปQ 2563 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 อนุมัติการจ-ายเงินป<นผลสําหรับป7 2563 

ประธานขอให"คุณชาญชัย เป=นผู"นําเสนอวาระน้ี 
คุณชาญชัยแถลงว1าตามนโยบายการจ1ายเงินปLนผลท่ีบริษัทกําหนดไว"ไม1น"อยกว1าร"อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และ
ไม1เกินกว1ากําไรสะสมท่ียังไม1จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมีข"อมูลการจ1ายเงินปLนผลปQ 2560 ถึงปQ 2562 และข"อมูล
กําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับปQ 2563 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล1าวคือ กําไรสุทธิของบริษัทตามงบ
การเงินรวมมีจํานวน 130 ล"านบาท และกําไรสะสมก1อนจ1ายเงินปLนผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 225 ล"านบาท   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให"ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ1ายเงินปLนผลสําหรับปQ 2563 ในอัตราหุ"นละ 0.50 บาท 
หรือคิดเป=นอัตราการจ1ายเงินปLนผลประมาณร"อยละ 76 ของกําไรตามงบการเงินรวม ซ่ึงเป=นไปตามนโยบายการจ1ายเงินปLนผล
ของบริษัท โดยบริษัทจ1ายจากกําไรท่ีคํานวณภาษีเงินได"นิติบุคคล อัตราร"อยละ 20  เม่ือคํานวณอัตราการจ1ายเงินปLนผลเทียบกับ
ราคาหุ"นของบริษัท ณ ส้ินปQ 2563 ซ่ึงอยู1ท่ี 4.14 บาท อัตราผลตอบแทนต1อราคาหุ"น (Dividend Yield) เท1ากับร"อยละ 12.08  
เงินปLนผลท้ังหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ท่ีจ1าย ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะจ1ายให"ผู"ถือหุ"นในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
และกําหนดรายช่ือผู"ถือหุ"นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปLนผลในวันท่ี 2 เมษายน 2564     

คุณชาญชัยได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให"ท่ี
ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 83,173,713 เสียง คิดเป=นร"อยละ 100 ไม1มีผู"ไม1เห็นด"วย ไม1มีผู"งดออก
เสียง และไม1มีบัตรเสีย จึงสรุปว1าท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท�อนุมัติจ1ายเงินปLนผลจากผลการดําเนินงานปQ 2563 ในอัตราหุ"นละ 
0.50 บาท กําหนดจ1ายให"ผู"ถือหุ"นในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 และกําหนดรายช่ือผู"ถือหุ"นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปLนผลในวันท่ี 2 
เมษายน 2564 

 

วาระท่ี : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต-งต้ังกรรมการใหม-แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดค-าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให"คุณอภิชาต อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทนเป=นผู"นําเสนอ  

5.1 อนุมัติการแต-งต้ังกรรมการใหม-แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

คุณอภิชาติจึงแถลงว1า ตามข"อบังคับของบริษัท กําหนดให"กรรมการของบริษัทต"องออกจากตําแหน1งเป=นจํานวนหน่ึงใน
สามเป=นประจําทุกปQ และจากการเป6ดให"ผู"ถือหุ"นสามารถนําเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเป=นกรรมการ โดยมีกําหนดให"
นําเสนอภายในวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2564 ไม1ปรากฎว1ามีการนําส1งเอกสารเพ่ือนําเสนอบุคคลใดต1อเลขานุการบริษัท ในปQน้ี
กรรมการท่ีต"องออกจากตําแหน1งตามวาระจํานวน 1 ในสามของกรรมการท้ังคณะ คือ 4 ท1าน ได"แก1 

1) ดร. ปLญจะ เสนาดิสัย ตําแหน1ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
   และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทน 
2) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ตําแหน1ง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
3) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ ตําแหน1ง กรรมการ  
4) ดร. วิศิษฐ� องค�พิพัฒนกุล   ตําแหน1ง  กรรมการ 

ดร. วรฑา คงแสนอิสระ ได"แจ"งความประสงค�ถึงการไม1ต1อวาระกรรมการและไม1ได"ร1วมประชุมในวันน้ี เพ่ือให"เป=นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให"ท่ีประชุมน้ีสามารถแสดงความคิดเห็นอย1างเต็มท่ี และการลงคะแนนเสียงเป=นไป
อย1างอิสระ กรรมการท้ัง 3 ท1านขออนุญาตออกจากห"องประชุมก1อน เพ่ือให"ท่ีประชุมได"พิจารณาอย1างเป=นอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม1รวมกรรมการผู"มีส1วนได"เสีย ได"พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค1าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาตามหลักเกณฑ�การสรรหาท่ีบริษัทกําหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข"าร1วมประชุมคณะกรรมการชุด
ต1างๆ ท่ีเก่ียวข"อง การปฏิบัติหน"าท่ีท่ีผ1านมา การดํารงตําแหน1งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให"เกิดความขัดแย"งทางผลประโยชน�  
รวมท้ังได"พิจารณาเสนอศาสตราจารย� ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ซ่ึงเป=นผู"มีความรู" ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญทางด"าน
การเงิน เข"าดํารงตําแหน1งกรรมการแทนดร.วรฑา คงแสนอิสระ สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทได"พิจารณาคุณสมบัติตาม
ข"อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  ซ่ึงรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู1
ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม  

จากกระบวนการกล่ันกรองและพิจารณาอย1างรอบคอบแล"ว คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม1รวมกรรมการผู"มีส1วนได"เสีย จึง
เห็นสมควรเสนอให"ท่ีประชุมผู"ถือหุ"นพิจารณาอนุมัติแต1งต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท1านกลับเข"าดํารงตําแหน1งกรรมการ
ต1ออีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการท้ัง 3 ท1านเป=นผู"มีความรู" ความสามารถและมีประสบการณ�ครบถ"วน อีกท้ังมีผลงานในการ
ร1วมบริหารกิจการของบริษัทด"วยดีตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน1ง  และไม1มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจท่ีอาจก1อให"เกิดความขัดแย"ง
ทางผลประโยชน� และเสนอแต1งต้ังศาสตราจารย� ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ซ่ึงเป=นผู"มีความรู" ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ
ทางด"านการเงิน เข"าดํารงตําแหน1งกรรมการแทนกรรมการท่ีไม1ต1อวาระ   

ดร. ปLญจะ เสนาดิสัย เป=นกรรมการอิสระเป=นเวลา 18 ปQ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช เป=นกรรมการอิสระเป=น
เวลา 4 ปQ มีคุณสมบัติสอดคล"องกับนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด และสามารถให"ความคิดเห็นอย1างเป=นอิสระมาโดย
ตลอด และธุรกิจหลักทรัพย�เป=นธุรกิจท่ีมีกฎระเบียบกํากับมากและปรับเปล่ียนบ1อย ต"องอาศัยความต1อเน่ืองในการเข"าใจธุรกิจ
เป=นอย1างดี การดํารงตําแหน1งของกรรมการเป=นระยะเวลานานจึงเป=นประโยชน�ต1อบริษัท โดย ดร.ปLญจะ เสนาดิสัย ดํารง
ตําแหน1งกรรมการอิสระมาต้ังแต1เดือนกรกฎาคม 2545 หากได"รับการอนุมัติให"เป=นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาใน
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การดํารงตําแหน1งรวมท้ังส้ิน 21 ปQ นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช ดํารงตําแหน1งกรรมการอิสระมาต้ังแต1เดือนเมษายน 2559 หาก
ได"รับการอนุมัติให"เป=นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงจะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน1งรวมท้ังส้ิน 7 ปQ 

ขอให"ท่ีประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต1ละท1านแสดงอยู1ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน"าท่ี 20 ถึง 24 
และลงมติเลือกกรรมการเป=นรายบุคคล  

คุณอภิชาติได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงขอให"ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติแยกสําหรับกรรมการแต1ละท1าน 

มติ  การลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกต้ังกรรมการแต1ละท1าน เป=นดังน้ี  

ลําดับ ช่ือกรรมการ เห็นด"วย, (%) ไม1เห็นด"วย, (%) งดออกเสียง*, (%) บัตรเสีย, 
(%) 

1 ดร. ปLญจะ เสนาดิสัย  83,167,976 
99.993% 

5,737 
0.007% 

- - 

2 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 83,173,713 
100% 

- - - 

3 ดร. วิศิษฐ� องค�พิพัฒนกุล 83,168,088 
99.993% 

5,625 
0.007% 

- - 

4 ดร. อาณัติ ลีมัคเดช 83,168,088 
99.993% 

5,625 
0.007% 

- - 

  หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองท่ีงดออกเสียง (ถ"ามี)  

 สรุปว1าท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข"างมากแต1งต้ังกรรมการท้ัง 3 ท1านกลับเข"าดํารงตําแหน1งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยดร.

ปLญจะ เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช มีคุณสมบัติเป=นกรรมการอิสระด"วย และแต1งต้ังศาสตราจารย� ดร. อาณัติ 
ลีมัคเดช เข"าดํารงตําแหน1งกรรมการแทนกรรมการท่ีไม1ต1อวาระ 

 
5.2 อนุมัติกําหนดค-าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอให"ดร. ปLญจะ เสนาดิสัย เป=นผู"นําเสนอวาระน้ี 

ดร. ปLญจะแถลงต1อท่ีประชุมว1า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว1าห"ามมิให"
บริษัทจ1ายเงิน หรือทรัพย�สินอื่นใดแก1กรรมการ เว"นแต1จ1ายเป=นค1าตอบแทนตามข"อบังคับของบริษัท ซ่ึงข"อบังคับบริษัท ข"อ 33 
กําหนดว1า บําเหน็จกรรมการและค1าตอบแทนให"สุดแล"วแต1ท่ีประชุมผู"ถือหุ"นกําหนด จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับทราบเงิน
บําเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2563 และอนุมัติค1าตอบแทนกรรมการสําหรับปQ 2564 ดังน้ี  

1)  พิจารณารับทราบการจ-ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป7 2563  

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู"ถือหุ"นคร้ังท่ี 18 ได"อนุมัติงบประมาณวงเงินบําเหน็จกรรมการไว" 10 ล"านบาทโดยให"อยู1ใน
อํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ�ในการประเมินได"แก1 ผลการดําเนินงานของ
บริษัท  ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมท้ังใช"ข"อมูลการจ1ายค1าตอบแทนในอดีตท่ีผ1านมา และผลสํารวจการจ1ายค1าตอบแทน
กรรมการและผู"บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได"ในระดับเดียวกัน  และค1าตอบแทน
กรรมการปQท่ีผ1านมา  ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัทในปQ 2563 บริษัทมีรายได" 717 ล"านบาทเพ่ิมข้ึนจากปQ 2562 ในอัตราร"อย
ละ 5.91 และกําไรสุทธิ 130 ล"านบาทเพ่ิมข้ึนจากปQ 2562 ในอัตราร"อยละ 34.02 และเงินปLนผลจ1ายผู"ถือหุ"น 0.50 บาทเพ่ิมข้ึน
จากปQ 2562 ท่ีกําหนดจ1ายเงินปLนผลในอัตรา 0.44 บาทต1อหุ"น หรือคิดเป=นอัตราเพ่ิมข้ึนร"อยละ 13.63       
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คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทน จึงอนุมัติจ1ายเงินบําเหน็จ
กรรมการสําหรับปQ 2563 จํานวนรวมไม1เกิน 7.5 ล"านบาทเพ่ิมข้ึนจากปQ 2562 ในอัตราร"อยละ 25.42 ซ่ึงไม1เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีได"รับอนุมัติจากผู"ถือหุ"นแล"ว ท้ังน้ี ประธานกรรมการได"รับค1าตอบแทนเพ่ิมอีก 0.5 เท1า 

สําหรับวาระน้ีไม1มีการลงมติ เป=นเพียงการรายงานให"ท่ีประชุมรับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2563 ตามท่ี
เสนอ 

ดร. ปLญจะได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงสรุปว1าท่ีประชุม
รับทราบเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2563 ตามท่ีเสนอ 

2)  พิจารณาอนุมัติค-าตอบแทนกรรมการประจําป7 2564 

สําหรับปQ 2564 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู"ถือหุ"นพิจารณาอนุมัติค1าตอบแทนกรรมการจํานวน
รวม 15.5 ล"านบาท โดยแบ1งตามประเภทการจ1ายดังน้ี 

 2.1)  ค1าตอบแทนกรรมการรายเดือนสําหรับปQ 2564 ในวงเงินไม1เกิน 5.5 ล"านบาทเท1ากับปQ 2563 ดังน้ี 

• ค1าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 ให"จ1ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต1อเดือน  กรรมการ 20,000 บาทต1อเดือน 

• ค1าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให"จ1ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต1อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต1อเดือน 

• ค1าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค1าตอบแทน   20,000 บาทต1อเดือน  ในกรณีท่ีกรรมการ
เป=นคณะกรรมการในชุดย1อยอ่ืนด"วย  ให"ได"รับค1าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดท่ีอัตราสูงกว1าเพียงชุด
เดียว 

 2.2)  วงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2564 ไม1เกิน 10 ล"านบาท และให"ตัดจ1ายจากบัญชีของปQน้ัน โดยให"
คณะกรรมการบริษัทเป=นผู"พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และพิจารณาการแบ1งจ1ายกันเอง  

2.3)  สําหรับสิทธิประโยชน�อ่ืนท่ีให"กับกรรมการ ได"แก1 การทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ"าหน"าท่ี
ของบริษัทในวงเงิน 50 ล"านบาท และ สวัสดิการให"แก1กรรมการ ในเร่ืองค1ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปmวยต"องพักรักษาใน
โรงพยาบาล  และความคุ"มครองในเร่ืองการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต1อราย  900,000 บาท และ 3,600,000 บาท 
ตามลําดับ 

จึงขอให"ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค1าตอบแทนกรรมการท่ีเป=นตัวเงินจํานวนรวม 15.5 ล"านบาท โดยแบ1งเป=น
ค1าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล"านบาท และวงเงินบําเหน็จกรรมการไม1เกิน 10 ล"านบาท โดยให"อยู1ในอํานาจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน�อ่ืนท่ีให"แก1กรรมการตามท่ีเสนอ 

ดร. ปLญจะขอให"ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค1าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ และเช1นเดียวกับวาระท่ีผ1านมา คะแนน
เสียงของวาระน้ีต"องไม1น"อยกว1าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู"ถือหุ"นซ่ึงมาประชุม กรรมการท่ีเป=นผู"ถือหุ"นท่ีเข"าร1วม
ประชุมมีสิทธิท่ีจะออกเสียงลงคะแนนได" ไม1ถือว1าเป=นการตัดสิทธิของผู"ถือหุ"นท่ีเป=นกรรมการ แต1อย1างไรก็ดีกรรมการท่ีเป=นผู"ถือ
หุ"นจะขอสละสิทธิเช1นว1าน้ันก็ได" 

ดร. ปLญจะได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงขอให"ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด"วยเห็นด"วยจํานวน 83,168,088 เสียงคิดเป=นร"อยละ 99.993 มีผู"ไม1เห็นด"วย
จํานวน 5,625 เสียง คิดเป=นร"อยละ 0.007 ไม1มีผู"งดออกเสียง และไม1มีบัตรเสีย จึงสรุปว1า ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข"างมากอนุมัติ
กําหนดค1าตอบแทนกรรมการปQ 2564 จํานวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ1งเป=นค1าตอบแทนกรรมการรายเดือนจํานวน 
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5,500,000 บาท และวงเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับปQ 2564 ไม1เกิน 10,000,000 บาท โดยให"อยู1ในอํานาจของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน�อื่นท่ีให"แก1กรรมการตามท่ีเสนอ  

 
วาระท่ี : 6 พิจารณาและอนุมัติแต-งตั้งผู!สอบบัญชี และกําหนดค-าตอบแทนของผู!สอบบัญชีสําหรับป7 2564 

ประธานขอให"คุณไพโรจน� วโรภาษ กรรมการตรวจสอบเป=นผู"นําเสนอวาระน้ี 
คุณไพโรจน�แถลงว1า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู"ถือ

หุ"นพิจารณาอนุมัติแต1งต้ังผู"สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป=นผู"สอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับปQ 2563 โดยมีรายชื่อ
ผู"สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต1อไปน้ี 

1)  นางสาวรุ"งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ  
2)  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท�  ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ  
3)  นางสาวพิมพ�ใจ มานิตขจรกิจ  ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ  
4)  นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ  
5)  นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ  
6)  นางสาวสุมนา  พันธ�พงษ�สานนท�  ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ  
7)  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  ผู"สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6014   

ท้ังน้ี ผู"สอบบัญชีลําดับท่ี 7 เป=นผู"สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย1อยต้ังแต1ปQ 2563 และผู"สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอ
มาน้ัน ไม1มีความสัมพันธ�หรือมีส1วนได"เสียกับบริษัท/บริษัทย1อย/ผู"บริหาร/ผู"ถือหุ"นรายใหญ1 หรือผู"ท่ีเก่ียวข"องกับบุคคลดังกล1าวแต1
อย1างใด รวมท้ังในปQท่ีผ1านมา บริษัทและบริษัทย1อยไม1ได"รับบริการอื่นใดจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข"องกับผู"สอบบัญชีและบริษัทท่ีผู"สอบบัญชีสังกัด   

ในกรณีท่ีผู"สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล1าวไม1สามารถปฏิบัติงานได" ให"บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผู"สอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอ่ืนของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดทําหน"าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต1องบการเงินของบริษัทแทน  

พร"อมกันน้ี คณะกรรมการขอเสนอกําหนดค1าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีต้ี วัฒนาเป=นจํานวนเงิน 800,000 บาท เท1ากับ
ปQ 2563 ท้ังน้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป=นผู"สอบบัญชีของบริษัทย1อยของบริษัทด"วย ซ่ึงเม่ือรวมค1าสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย1อยจะเป=นจํานวนรวม 2,500,000 บาท ซ่ึงเท1ากับปQ 2563 

ท้ังน้ี คณะกรรมการได"พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปQท่ีผ1านมา เห็นว1า ผู"สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีได"ตามมาตรฐาน มีความเข"าใจในธุรกิจหลักทรัพย�เป=นอย1างดี และให"บริการในการสอบทานการควบคุมงานด"าน
คอมพิวเตอร� รวมถึงการให"คําปรึกษาท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีแก1บริษัทและบริษัทย1อย ซ่ึงค1าสอบบัญชีดังกล1าวเป=นท่ียอมรับ
ได"  

คุณไพโรจน�ได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงขอให"ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย จํานวน 83,168,088 เสียงคิดเป=นร"อยละ 99.993 มีผู"ไม1เห็นด"วย
จํานวน 5,625 เสียง คิดเป=นร"อยละ 0.007 ไม1มีผู"งดออกเสียง และไม1มีบัตรเสีย  จึงสรุปว1า ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข"างมากอนุมัติ
แต1งต้ัง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีผู"สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอเป=นผู"สอบบัญชีของบริษัท ประจําปQ 2564 และอนุมัติ
ค1าสอบบัญชีของบริษัทเป=นจํานวนเงิน 800,000 บาทตามท่ีเสนอ  
 
วาระท่ี : 7 พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ!นกู! 

ประธานขอให"คุณชาญชัย เป=นผู"นําเสนอในวาระน้ี   
คุณชาญชัยแถลงต1อท่ีประชุมว1า ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู"ถือหุ"นคร้ังท่ี 13 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ได"พิจารณาอนุมัติ

การออกและเสนอขายหุ"นกู"ในวงเงินไม1เกิน 1,500 ล"านบาท สืบเน่ืองจากภาวะตลาดเงินปLจจุบันท่ีมีสภาพคล1องสูง และอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีตํ่า กอปรกับการท่ีบริษัทมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจท้ังของบริษัทและบริษัทย1อยเพ่ิมเติม ได"แก1 การให"เงินกู"ยืมโดยจํานํา
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หลักทรัพย�เป=นหลักประกัน การให"เงินกู"ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย� การลงทุนในบริษัทท่ีมีศักยภาพ เป=นต"น ฝmายจัดการจึงพิจารณา
เสนอให"ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ"นกู"จาก 1,500 ล"านบาทเป=น 3,000 ล"านบาท โดยรายละเอียด
การออกและเสนอขายหุ"นกู"ใหม1 ตามท่ีนําเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน"าท่ี 19 

ท้ังน้ี ให"คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ"าหน"าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ"าหน"าท่ี
บริหารมอบหมายเป=นผู"มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องกับการออก
และเสนอขายหุ"นกู"ในแต1ละประเภท/แต1ละชนิดในแต1ละคราว รวมท้ังมีอํานาจในการแต1งต้ังผู"จัดจําหน1าย และ/หรือผู"รับประกัน
การจัดจําหน1าย และการกระทํานิติกรรมสัญญาอ่ืนๆ ท่ีจําเป=น รวมถึงการดําเนินการขออนุญาตจากหน1วยงานหรือหน1วยราชการ
ท่ีเก่ียวข"อง ตลอดจนการนําหุ"นกู"ดังกล1าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพ่ือให"เป=นไปตามกฎหมาย และเพ่ือให"เกิดประโยชน�
สูงสุดกับบริษัท 

คุณชาญชัยได"เป6ดโอกาสให"ผู"ถือหุ"นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงไม1มีผู"ถือหุ"นรายใดซักถาม จึงขอให"ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

คุณสุวรรณีได"แจ"งต1อท่ีประชุมว1าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 และข"อบังคับบริษัทข"อท่ี 51 
กําหนดให"การออกหุ"นกู"ให"เป=นไปตามมติท่ีประชุมผู"ถือหุ"น ซ่ึงประกอบด"วยคะแนนเสียงไม1น"อยกว1าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู"ถือหุ"นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  การลงคะแนนเสียงประกอบด"วย เห็นด"วย 83,173,713 เสียง คิดเป=นร"อยละ 100 ไม1มีผู"ไม1เห็นด"วย ไม1มีผู"งดออก
เสียง และไม1มีบัตรเสีย จึงสรุปว1า ท่ีประชุมมีมติเป=นเอกฉันท� ซ่ึงมากกว1าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ"นกู"เป=นจํานวนไม1เกิน 3,000 ล"านบาท พร"อมท้ังมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ"าหน"าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ"าหน"าท่ีบริหารมอบหมาย
เป=นผู"มีอํานาจในการดําเนินการตามท่ีเสนอ 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีเสนอไว"ในหนังสือบอกกล1าวเรียกประชุมแล"ว จึงได"
สอบถามว1ามีผู"ถือหุ"นท1านใดต"องการเสนอความคิดเห็นอ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีข"อซักถามอื่นใดหรือไม1 

คุณสุพจน� เอื้อชัยเลิศกุล ผู"ถือหุ"น ได"สอบถามถึงแนวโน"มเศรษฐกิจของประเทศในปQ 2564 และกลยุทธ�ของบริษัท 

ประธานขอให"คุณวิศิษฐ� องค�พิพัฒนกุล กรรมการผู"จัดการ ตอบข"อซักถาม 

คุณวิศิษฐ�ให"ข"อมูลแนวโน"มเศรษฐกิจต1างประเทศได"แก1 สหรัฐอเมริกา และจีน ท่ีส1งผลต1อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศไทย โดยดัชนีตลาดหุ"นไทยอาจอยู1ในระดับ 1,500 – 1,600 จุดจากประมาณการกําไรต1อหุ"นท่ี 70 บาท ซ่ึงบริษัทมีกล
ยุทธ�มุ1งสร"างการเติบโตม่ันคงและย่ังยืนให"กับกิจการ โดยเน"นการกระจายฐานรายได" ให"มีความหลากหลายโดยไม1ต"องพ่ึงพา
รายได"จากธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงเพียงอย1างเดียว 

เม่ือไม1มีผู"ถือหุ"นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอ่ืนเพ่ิมเติม ประธานกล1าวขอบคุณผู"ถือหุ"นและผู"รับมอบฉันทะท่ีกรุณา
สละเวลามาประชุมและให"ข"อเสนอแนะท่ีเป=นประโยชน�ต1อบริษัท 

ป6ดประชุมเวลา 15.15 น. 
                                                                                       
       ลงชื่อ  ………………………………….. 
                  (คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ�) 
              ประธานกรรมการ 
ลงชื่อ  …………………………………… 
         (นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศ�แสน)  
        เลขานุการบริษัท   


