
รายงานการใช้สิทธิ์ออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  

บริษัทที่ทางกองทุนได้ลงทุนให้กับลูกค้ามีก าหนดการประชุมสามัญในเดือน มีนาคม และ เมษายน 2564 ที่จะถึงนี้  

โดยผู้จัดการกองทุนได้ไปใช้สิทธอิอกเสียงด้วยตัวเองในชว่งที่ผ่านมา 3 บริษัท คือ ADVANC, INTUCH, MEGA และมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระบริษัทออกเสียงของ บริษัท STGT เนื่องจากมีการจัดประชุมที่ต่างจังหวัด รวมถึง TVO, BEM, CPALL, 
JWD, EPG เนื่องจาการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น โดยขอสรุปการออกเสียงดังนี้ 

 

 

 

บริษัท ADVANC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันจันทร์ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท รับทราบ เก่ียวกับผลการด าเนินงานในปี 2563

2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 เห็นด้วย ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 ก าไรสุทธิต่อหุ้นลดลง 12.04%

3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี63 เห็นด้วย
ได้จ่ายเงินปันผล 2 คร้ัง รวม 6.92 บาทต่อหุ้น ปันผลระหว่าง
กาลไปแล้ว 3.24 บาทตอหุ้น คงเหลือ 3.68 บาทต่อหุ้น

4 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน เห็นด้วย
ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 2.426 ล้านบาทต่อปี เท่า
ปีท่ีผ่านมา

5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 4 คนท่ีหมดวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย วงเงิน 36 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน
7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง  

บริษัท INTUCH ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันอังคาร 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ รับทราบ รับทราบผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงรอบปี 2563
2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เห็นด้วย ประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563
3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 เห็นด้วย ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 ก าไรทรงตัว 11,000 ล้านบาท

4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นเงินปันผล เห็นด้วย
รวมเป็นเงิน 2.5 บาทต่อหุ้น หรือ 8,016 ล้านบาท จ่ายปันผล
ระหว่างกาล 1.15 บาทต่อหุ้น คงเหลือ 1.35 บาทส าหรับผล
ประกอบการงวดหกเดือนหลัง

5 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน เห็นด้วย ดีลอยท์ DTTJ 2.04 ล้านบาทต่อปี เท่าปีท่ีผ่านมา

6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย
ค่าตอบแทนเท่ากับปีท่ีผ่านมา วงเงิน 42.5 ล้านบาท จ่ายจริง 
37.3 ล้านบาท

7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย แต่งต้ังนายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล แทน ดร.วิรัช อภิเมธีธ ารง

8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

บริษัท STGT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันพุธท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เห็นด้วย

2
รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2563

เห็นด้วย ประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563

3 พิจารณาอนุมติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองและการจ่ายเงินปันผลปี 63 เห็นด้วย
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.625 บาท โดยได้จ่ายไปแล้ว 0.625 
บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่าย 2 บาทต่อหุ้น ในวันท่ี 16 เมษายน 2564

4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 4 คนท่ีหมดวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่

5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย ค่าตอบแทนปี 2563 จ านวน 11,436,000 บาท
6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน เห็นด้วย อีวาย โดยค่าสอบบัญชีเพ่ิมข้ึน 450,000 บาท

7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เห็นด้วย วงเงินไม่เกิน  8,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และอ่ืนๆ

8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง



 

 

 

บริษัท MEGA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 ประธานและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) แจ้งให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี

2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เห็นด้วย  
3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2563 เห็นด้วย ประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2563

4 พิจารณอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เห็นด้วย ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเพ่ิมข้ึน 22.14%

5
รัับทราบการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลในปี2563 และอนุุมัติการจัดสรรผลก าไรเพ่ือ
จ่ายเงินปันผลงวดสุุดท้าย

เห็นด้วย
จ่ายไปแล้ว 0.36 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายรอบสุดท้าย 0.54 
บาทต่อหุ้น

6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 3 คนท่ีหมดวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย เพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการรวม 402,600 บาท
8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี เห็นด้วย KPMG โดยค่าสอบบัญชีลดลง 250,000 บาท

บริษัท TVO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมส ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เห็นด้วย
2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 เห็นด้วย ประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2563
3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 เห็นด้วย ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563

4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เห็นด้วย
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.70 บาท โดยได้จ่ายไปแล้ว 0.90 บาท
ต่อหุ้น คงเหลือจ่าย 0.80 บาทต่อหุ้น ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2564

5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย
กรรมการ 4 คนท่ีหมดวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 2 คน 
และพิจารณากรรมการคนใหม่ 2 คน

6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย จ านวนเงินรางวัลประจ าปี 2563 เพ่ิมข้ึน 2,000,000 บาท
7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี เห็นด้วย อีวาย โดยค่าสอบบัญชีเพ่ิมข้ึน 120,000 บาท
8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท เห็นด้วย แก้ไขข้อก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

บริษัท CPALL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 พิจารณารายงานการประชุมส ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เห็นด้วย
2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 เห็นด้วย ประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2563

3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 63 เห็นด้วย จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.90 บาท  ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564

4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 5 คนท่ีหมดวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย คงอัตราเดิมต้ังแต่ปี 2559

6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี เห็นด้วย
KPMG โดยค่าตอบแทนท้ังส้ิน 5,970,000 บาท เท่ากับค่าสอบ
บัญชีของปี 2563

7 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เห็นด้วย
วงเงินไม่เกิน  100,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้
ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนและการ Refinancing



 

 

 

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ผู้จัดการกองทุนจะไปเข้าประชมุเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแทนลูกค้าที่ได้มอบหมายไว้กับบริษัท 
โดยปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุน โดยวาระการประชุมของบริษัทที่ได้ท าการลงทุน

บริษัท BEM ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 พิจารณารายงานการประชุมส ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เห็นด้วย
2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 เห็นด้วย ประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2563

3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี31 
ธันวาคม 2563

เห็นด้วย ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563

4 พิจารณาอนุมติัจัดสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล เห็นด้วย จ่ายเงินปันผลส าหรับปี2563 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิในอัตราหุ้น
ละ 0.10 บาท เป็นเงิน 1,528.5 ล้านบาท

5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 5 คนท่ีหมดวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่

6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย วงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 63 2.25 ล้านบาท

7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี เห็นด้วย ค่าตอบแทนเท่ากับปีท่ีผ่านมาเป็นเงิน 4.24 ล้านบาท

8
พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามข้อห้ามการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการ
โดยคนต่างด้าว

เห็นด้วย
ทบทวนการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการ ครอบง ากิจการโดยคน
ต่างด้าวเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี

9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

บริษัท JWD ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 เห็นด้วย ประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2563

2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี31 ธันวาคม 2563 เห็นด้วย ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 ก าไรสุทธิต่อหุ้นลดลง 28.57%

3 พิจารณาอนุมติัจัดสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล เห็นด้วย ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563

4 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี เห็นด้วย
ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,250,000
 บาท

5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 3 คนท่ีหมดวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย วงเงินคงเดิมเท่ากับปี 2563

7
พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
วงเงิน ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559

เห็นด้วย
เปล่ียนแปลง เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร

8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

บริษัท EPG ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันศุกร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น.
วาระท่ี หัวข้อวาระการประชุม ความเห็นของผู้จัดการกองทุน หมายเหตุ

1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 รับทราบ ประจ าปีส้ินสุด 31 มีนาคม 2564

2
พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันท่ี 31 
มีนาคม 2564

รับทราบ ส้ินสุด 31 มีนาคม 2564

3
พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วัน ท่ี31 มีนาคม 
2564

เห็นด้วย ส้ินสุด 31 มีนาคม 2564

4
พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี
ส้ินสุด วันท่ี31 มีนาคม 2564

เห็นด้วย
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปีบัญชีส้ินสุด 31 
มีนาคม 2564 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท 
เป็นเงิน 532 ล้านบาท

5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 3 คนท่ีหมดวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่

6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย
ค่าตอบแทน ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 รวม
แล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นด้วย
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส โดยค่าตอบแทนท้ังส้ิน 
3,300,000 บาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2565

8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง



ในช่วงที่ผ่านมา ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับการด าเนินงานปกติ และไม่พบวาระการประชุมที่อาจมีผลกระทบท า
ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเสียประโยชน์ หรือเข้าข่ายที่ต้องแจ้งกับนักลงทุน จึงท าการออกเสียงเห็นด้วย ในวาระต่างๆที่กล่าวมานี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ส่วนงานกองทุนส่วนบุคคล 
Wealth Management Dept. 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 
ชั้น 15 อาคาร อัลม่าลิงค์  เลขที่ 25  ซ.ชิดลม  
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Tel.0-2646-9681  Fax.0-2646-9648  
Email: private-fund@fnsyrus.com 
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