
รายงานการใช้สิทธิ์ออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2565  

ในบริษัททีก่องทุนส่วนบุคคลไดเ้ขา้ลงทุนให้กับลูกค้า โดยมีสรุปการออกเสียงทั้งสิ้นดังนี้ 
 

บริษัท ADVANC ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565   วันพฤหสัที ่24 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. 

วาระที ่ หัวข้อวาระการประชุม 
ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทุน หมายเหต ุ

1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท รับทราบ เกี่ยวกบัผลการด าเนนิงานในปี 2564 

2 พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าป ี2564 เห็นด้วย สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ก าไรสทุธติ่อหุน้ลดลง 1.95% 

3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เห็นด้วย 
อนุมัติจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2564 รวม 7.69 บาทต่อ
หุ้นปนัผลระหว่างกาลไปแล้ว 3.45 บาทต่อหุ้น คงเหลือ
เงินปนัผลงวดคร่ึงปีหลังอีก 4.24 บาทต่อหุ้น 

4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เห็นด้วย เคพีเอ็มจี  สอบบัญชี 2.179 ลา้นบาทต่อป ีน้อยกว่าปทีี่
ผ่านมา 

5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 4 คนที่หมดวาระ กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย วงเงิน 25 ล้านบาท  

7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบับริษทั เห็นด้วย แก้ไขรายละเอียดการมอบอ านาจ 

8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง   

    

บริษัท GULF ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าป ี2565   วันศุกร์ที ่8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 

วาระที ่ หัวข้อวาระการประชุม 
ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทุน หมายเหต ุ

1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2564 รับทราบ สรุปผลการด าเนนิงานป ี2564 

2 พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เห็นด้วย สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ก าไรสทุธติ่อหุน้เพิ่มข้ึน 
0.26% 

3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปนัผล เห็นด้วย 
อนุมัติจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2564 ในจ านวน 0.44 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงนิั้งสิ้น 5,162,585,999 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 87.8 ของก าไรสุทธิ  

4 พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่
ตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 4 คนที่หมดวาระ กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

5 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการใหม ่ เห็นด้วย เพิ่มจ านวนกรรมการจาก เดิม 10 ท่าน เปน็ 12 ท่าน 

6 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2565 เห็นด้วย เพิ่มค่าตอบแทนและโบนสัประธานกรรมการ และ
กรรมการ 

7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 เห็นด้วย แต่งตัง้ บ.เคพีเอ็มจี เปน็ผู้สอบบัญชี 

8 พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯ เห็นด้วย   

9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ งดออกเสียง   

   

 
 
 

 



บริษัท HMPRO ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าป ี2565   วันศุกร์ที ่8 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. 

วาระที ่ หัวข้อวาระการประชุม 
ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทุน หมายเหต ุ

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เห็นด้วย จัดท ารายงานการประชุม และได้จัดส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 14 วัน 

2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบป ี2564 เห็นด้วย 
บริษัทมีรายได้จากยอดขายพิม่ข้ึน 3.52% และ จากการ
ให้บริการลกูค้าเพิม่ข้ึน 3.81% และมกี าไรต่อหุ้น หุ้นละ 
0.4 บาท 

3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เห็นด้วย ส าหรับรอบปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เห็นด้วย 
จัดสรรเงินทุนส ารองตามกฏหมาย 10% และอนมุัต
จ่ายเงินปันผลเปน็เงนิสด หุ้นละ 0.20 บาท 

5 พิจารณาอนุมัติเพิม่จ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม ่ เห็นด้วย เพิ่มกรรมการ 1 คน จาก 11 คน เปน็ 12 คน  

6 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 4 คนที่หมดวาระ กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เห็นด้วย คงอัตราเดิม 

8 พิจารณาอนุมิจ่ายเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 เห็นด้วย จ่ายบ าเหน็ญ เป็นจ านวน 33,000,000 บาท  

9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เห็นด้วย อีวาย โดยค่าสอบบัญชีลดลง 80,000 บาท 

 

 

 
 

   

บริษัท JR ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าป ี2565   วันจันทร์ที ่18 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. 

วาระที ่ หัวข้อวาระการประชุม 
ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทุน หมายเหต ุ

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เห็นด้วย รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2564 

2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 รับทราบ รับทราบผลการด าเนินงานประจ าป ี2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 2564 

3 พิจารณาและอนมุัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
2564 เห็นด้วย งบการเงินส าหรับรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2564 ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

4 พิจารณาและอนมุัตกิารจ่ายเงินปันผลและผลการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งเพื่อเปน็ทนุ
ส ารองตามกฎหมาย เห็นด้วย ก าไรรวมทั้งสิ้น 10,860,000 บาท และจ่ายเงินปันผลใน

อัตรา 0.14 บาทต่อหุน้ 

5 พิจารณาและอนมุัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 1 คนที่หมดวาระ กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

6 พิจารณาและอนมุัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ป ี2565 เห็นด้วย จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและบ าเหน็จ
กรรมการ 

7 พิจารณาและอนมุัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นด้วย อีวาย โดยค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2,290,000 บาทต่อป ี

8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง   

 
 

 
 

 
 

   



 

 

 

บริษัท MAKRO ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าป ี2565   วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 

วาระที ่ หัวข้อวาระการประชุม 
ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทุน หมายเหต ุ

1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯในปี 
2564 เห็นด้วย รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด าเนิน

กิจการของบริษทัฯในป ี2564 

2 พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าป ีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เห็นด้วย งบการเงินประจ าป ี2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

3 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผล เห็นด้วย จัดสรรเงินส ารอง และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอัตรา
หุ้นละ 0.40 บาท และที่เหลืออีก 0.32 บาท 

4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ประจ าป ี2565 เห็นด้วย กรรมการ 5 คนที่หมดวาระ กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

5 พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เปน็ 17 คน และลือกตั้ง
กรรมการใหม่เพิ่มเตมิ เห็นด้วย เพิ่มกรรมการเป็น 17 คน โดยเพิ่ม นายธนินทร์ และนาย

ราล์ฟ โรเบิรด 

6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 เห็นด้วย จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราเดิม 

7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เห็นด้วย บ. เคพีเอ็มจี และก าหนดค่าตอบแทนเปน็จ านวนทั้งสิน้ 

9,000,000 บาท ซ่ึงลดลงจากเดิม ในอตัราร้อยละ 1.85 

8 พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกนิ 70,000 ล้านบาท เห็นด้วย   

9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง   

 

 

 
   

บริษัท CPALL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565   วันศุกร์ที ่22 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 

วาระที ่ หัวข้อวาระการประชุม 
ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทุน หมายเหต ุ

1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อทีป่ระชุม แสดงถงึผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปทีี่ผ่านมา รับทราบ   

2 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่
31 ธนัวาคม 2564 เห็นด้วย งบการเงินประจ าป ี2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

3 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล เห็นด้วย จ่ายยเงนิปนัผลในอตัราหุ้นละ 0.6 บาท 

4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ เห็นด้วย รอแต่งตั้งกรรมการใหม ่

5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราเดิม 

6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทน เห็นด้วย บ. เคพีเอ็มจี และก าหนดค่าตอบแทนในอัตราเดิม 

 
 

 

   



 

บริษัท DIF ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565   วันจันทร์ที ่25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. 

วาระที ่ หัวข้อวาระการประชุม 
ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทุน หมายเหต ุ

1 รับทราบสรุปรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2563 รับทราบ สรุปรายงานผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 
2563 

2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าป ี2564 ของกองทนุรวม รับทราบ ผลการด าเนินงานประจ าป ี2564 มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และเปน็ไปตามข้อก าหนด 

3 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิ(งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทนุของกองทนุรวม 
ประจ าปสีิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 รับทราบ งบการเงินประจ าป ี2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 รับทราบ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสิทธ ิโดย
จ่ายอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2565 รับทราบ 

บ.ไพร้ชชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส โดยมี
ค่าตอบแทน 1,975,000 บาท(เพิ่มข้ึน 75,000 บาท จาก
เดิม) 

6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง   

 

 

 
   

บริษัท LH ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565   วันอังคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

วาระที ่ หัวข้อวาระการประชุม 
ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทุน หมายเหต ุ

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 เห็นด้วย รับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 
1/2564 

2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 เห็นด้วย รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

3 พิจารณาและอนมุัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปสีิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เห็นด้วย งบการเงินประจ าป ี2564 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

4 พิจารณาและอนมุัติเร่ืองการจัดสรรก าไร เงินปนัผล และเงนิส ารอง ประจ าป ี2565 เห็นด้วย 
จ่ายเงินปันผลประจ าป ี2564 เปน็จ านวนทัง้สิ้น 0.5 บาท 
ซ่ึงจ่ายเงินปันผลระหว่ากาลไปแล้วในอตัรา 0.25 บาทต่อ
หุ้น จึงเหลือที้องจ่ายเพิม่เติมอกี 0.25 บาทต่อหุ้น 

5 พิจารณาและอนมุัตกิารเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ เห็นด้วย กรรมการ 3 คนที่หมดวาระ กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

6 พิจารณาและอนมุัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เห็นด้วย ก าหนดค่าตอนแทนกรรมการ ในวงเงินเท่าเดิม 

7 พิจารณาและอนมุัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นด้วย บ.อีวาย เพิม่ผู้สอบบัญชีอีก 1 ราย คา่ตอบแทนเพิม่ข้ึน
จากเดิม 20,000 บาท 

8 พิจารณาเร่ืองๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง   

 


