รายงานการประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครังที 37
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที 21 เมษายน 2554
ณ ห้ องประชุ มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชัน 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
กรรมการ อนุกรรมการ และผู้บริหารทีร่วมประชุ ม
1. นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที"ประชุม
2. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
3. นายโชคชัย อักษรนันท์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุ รเธียร จักรธรานนท์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี" ยง
5. นายเลอศักดิ- จุลเทศ
กรรมการ
6. นายยงยุทธ ตะริ โย
กรรมการและกรรมการบริ หาร
7. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการและกรรมการบริ หาร
8. นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการและกรรมการบริ หาร
9. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิ งแก้ว
กรรมการ
10. นายกริ ช อัมโภชน์
กรรมการอิสระ
11. นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
12. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
ที"ปรึ กษา
13. นายสุ นทร พจน์ธนมาศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
14. นางจิราพร บุญวานิช
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
15. นางโศภิดา ลู่วีระพันธ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
16. นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
17. นางประไพศรี นันทิยา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
18. นางอภิรติ ชัยรัตน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
19. นายทอมมี" เตชะอุบล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
20. นางรจิตพร มนะเวส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ/ เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการ
ในที"ประชุม
ผู้สอบบัญชีทีร่วมประชุ ม
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
2. นายเกียรติศกั ดิ- วานิชย์หานนท์ บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ทีป รึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ประชุ ม)
1. นายชลิตติ เนื"องจํานงค์
บริ ษทั นอร์ตนั โรส (ไทยแลนด์) จํากัด
2. นายรัฐพล โสภณธรรมกิจ
บริ ษทั นอร์ตนั โรส (ไทยแลนด์) จํากัด
ประธานแจ้งรายละเอียดการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ และกล่าวเปิ ดประชุมโดยแถลงว่าใน
การประชุมคราวนีD มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาร่ วมประชุมรวม 46 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 88,681,900
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หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.90 ซึ"งเป็ นจํานวนหุน้ ที"เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที"จาํ หน่ายได้ทDงั หมดครบเป็ น
องค์ประชุ มตามข้อบังคับบริ ษทั พร้ อมทัDงได้ชD ี แจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนน
เสี ยงการประชุ มให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบ หลังจากนัDนจึงเปิ ดประชุ มและดําเนิ นการประชุ มตามระเบียบ
วาระ ดังนีD
ระเบียบวาระที 1

รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2553 เมือวันที 28 ตุลาคม
2553

ประธานขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัDงที" 1/2553 เมื"อวันที"
28 ตุลาคม 2553 ซึ"งเอกสารได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที"ประชุมพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุม
มติที"ประชุม
ที"ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัDงที" 1/2553 เมื"อวันที" 28 ตุลาคม 2553
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนีD

ระเบียบวาระที 2
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
ประธานแถลงว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ปรากฏในหัวข้อสารจากประธานกรรมการใน
รายงานประจํา ปี ซึ" ง ได้ส่ ง ให้ก ับ ท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ท ราบแล้ว จึ ง ขอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ลงมติ รั บ ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2553 ซึ"งมีรายละเอียดดังนีD
“ในรอบปี 2553 ที ผ่ านมาเกิ ดเหตุการณ์ ความรุ นแรงทางการเมืองภายในประเทศในช่ วงครึ งปี
แรก ส่ งผลกระทบต่ อการดํา เนิ นธุ รกิ จของภาคเอกชน ความเชื อมันของนัก ลงทุ นในประเทศ และ
ต่ างประเทศอย่ างมีนัยสําคัญ ทําให้ เศรษฐกิ จมีความผันผวนมาก โดยมีการชะลอตัวลงอย่ างเห็นได้ ชัด
ในช่ วงครึ งปี แรก แม้ จะมีการฟื 5 นตัวขึน5 มาในช่ วงครึ งปี หลังบ้ าง แต่ กท็ าํ ให้ การลงทุนภาคเอกชนยังฟื 5 นตัว
ไม่ มากนัก และนักลงทุนต่ างประเทศยังไม่ มีความมันใจในเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่ าทีควร
/อย่ างไรก็ตาม...
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อย่ างไรก็ตาม ในปี 2553 หลังจากเหตุการณ์ ทางการเมืองสงบ บริ ษัทได้ ปรั บกลยุทธ์ และ
แผนการดําเนิ นงานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที เปลี ยนแปลงไปได้ อย่ างทันท่ วงที ส่ งผลให้ บริ ษัท
สามารถรั กษาผลการดําเนิ นงานให้ อยู่ในระดับดี เป็ นที น่ าพอใจ และมี ผลการดําเนิ นงานได้ สูงกว่ า
เป้ าหมายที ตั5งไว้ โดยปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ รวม 734.89 ล้ านบาท เพิ มขึน5 จากปี 2552 ที บริ ษัทมีรายได้
รวม 580.68 ล้ านบาท ประมาณ 154.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26.56 ขณะค่ าใช้ จ่ายรวมปี 2553
อยู่ที 543.36 เพิ มขึน5 จากปี 2552 ที มีค่าใช้ จ่ายรวม 459.75 ประมาณ 83.61 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ
18.19 ทําให้ บริ ษัทมีกาํ ไรสุ ทธิ 191.53 ล้ านบาท หรื อเท่ ากับ 1.60 บาทต่ อหุ้ น ซึ งเพิมขึน5 จากปี 2552 ที มี
กําไรสุ ทธิ 120.93 ล้ านบาท หรื อเท่ ากับ 1.01 บาทต่ อหุ้ น เป็ นจํานวนประมาณ 70.60 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 58.38 โดยสาเหตุหลักทีบริ ษัทมีกาํ ไรสุทธิ เพิมมากขึน5 อย่ างมีนัยสําคัญนั5น เนืองจากบริ ษัท
มีรายได้ จากค่ าธรรมเนียมการจัดการเพิมขึน5 อันเป็ นผลมาจากความสําเร็ จในการบริ หารกองทุนประเภท
Target Fund ได้ บรรลุเป้ าหมายภายในระยะเวลาอันสั5 นและมี การจัดตั5งกองทุนใหม่ ได้ หลายกองทุน
รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์
ในรอบปี 2553 บริ ษัทมี กองทุนภายใต้ การจัดการทุกประเภท 184 กองทุน ประกอบด้ วย
กองทุนรวมในประเทศและต่ างประเทศ 98 กองทุน กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ 18 กองทุน กองทุน
สํารองเลี ย5 งชี พ 39 กองทุน และกองทุนส่ วนบุคคล 29 กองทุน รวมมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ 260,009
ล้ านบาท โดยเป็ นกองทุนที จัดตั5งขึน5 ใหม่ จาํ นวนทั5งสิ 5น 34 กองทุน มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ 19,470 ล้ าน
บาท ประกอบด้ วยกองทุนรวม 31 กองทุน กองทุนสํารองเลีย5 งชี พ 2 กองทุน และกองทุนส่ วนบุคคล 1
กองทุน
ดังนั5น แม้ สภาวะเศรษฐกิจจะไม่ เอือ5 อํานวยต่ อการลงทุน แต่ บริ ษัทยังสามารถขยายธุรกิจได้
อย่ างต่ อเนือง โดยมีผลประกอบการสูงกว่ าเป้ าหมายทีกําหนดไว้ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพ ความพร้ อม
และความเป็ นมืออาชี พของบุคลากร รวมถึงการบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษัทในการปรั บ
แผนการดําเนินงานเพือรองรั บเหตุการณ์ ทียากลําบากได้ ทันทุกช่ วงเวลา
ในส่ วนของการช่ วยเหลื อสั งคม บริ ษัทยังดําเนิ นการโครงการ MFC Talent Awards อย่ าง
ต่ อเนื องเป็ นปี ที 7 เพื อสนับสนุนและส่ งเสริ มเยาวชนให้ มี โอกาสได้ เรี ยนรู้ และมี ประสบการณ์ ด้ า น
การเงิ น และการลงทุ น นอกจากนี 5 ยั ง ให้ การสนั บ สนุ น ทุ น แห่ งความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการแก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรู ป “ทุนศาสตราเมธาจารย์ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
มหาชน” การมอบทุนการศึ กษา 90 ทุนแก่ นักเรี ยนโรงเรี ยนคลองพิ ทยาลงกรณ์ และบริ จาคเงิ นเพื อ
สนับสนุนการแข่ งขันกีฬาสเปเชี ยลโอลิมปิ คแห่ งชาติ ซึ งเป็ นกีฬาสําหรั บผู้พิการทางสมองและปั ญญา
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนิ นงานให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิ บาล มีการกํากับ
ดูแลกิ จการที ดี ส่ งเสริ ม จริ ยธรรมในการทํา งาน รวมถึ ง การให้ ความสํา คัญในการพัฒนาทัก ษะและ
คุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน เพือให้ บรรลุเป้ าหมายทั5งทางสังคมและของบริ ษัท
อย่ างสมบูรณ์
/ในปี 2553...
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ในปี 2553 กรรมการที ครบวาระออกและลาออกมีจาํ นวนทั5งสิ 5น 7 คน กล่ าวคื อ คุณจักรกฤศฏิI
พาราพันธกุล คุณเบน เตชะอุบล คุณบุญชัย โชควัฒนา คุณกริ ช อัมโภชน์ คุณสุ รเธี ยร จักรธรานนท์ คุณบี
เตชะอุบล และคุณอดิ ศร ธนนันท์ นราพูล โดยมี กรรมการที ได้ รับแต่ งตั5งเข้ ามาดํารงตําแหน่ งแทน คื อ
คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ (ยังมิได้ ปฏิ บัติหน้ าทีเป็ นกรรมการเนืองจากยังมิได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.)
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิ งแก้ ว ดร.โชคชัย อักษรนันท์ คุณบุญชั ยโชควัฒนา คุณกริ ช อัมโภชน์ คุณสุ รเธี ยร
จักรธรานนท์ ทั5งนี 5 คณะกรรมการขอขอบคุณ คุณจักรกฤศฏิI พาราพันธกุล คุณเบน เตชะอุบล คุณบี เตชะ
อุบล และคุณอดิศร ธนนันท์ นราพูล ที ได้ ปฏิ บัติหน้ าที กรรมการและให้ การสนับสนุนกิจการของบริ ษัท
อย่ างดียิง
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้ นทุกท่ า น ลูก ค้ า ผู้ถือหน่ วยลงทุ นของกองทุ นต่ า งๆ รวมถึ ง
องค์ กรภาครั ฐและเอกชน สถาบันการเงินทั5งในประเทศและต่ างประเทศที ให้ การสนับสนุนและไว้ วางใจ
บริ ษัทมาโดยตลอด พร้ อมกันนีข5 อขอบคุณฝ่ ายจัดการและพนักงานบริ ษัททุกท่ านที มีส่วนร่ วมเป็ นกําลัง
สําคัญในการขับเคลือนและพัฒนาบริ ษัทให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่ างมันคงและต่ อเนือง”
มติที"ประชุม
ที"ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2553 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ดังต่อไปนีD

ระเบียบวาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2553

ประธานขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ประจําปี 2553
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2553 ซึ"งระบุในรายงานประจําปี และได้จดั ส่ งไปให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว

/มติที"ประชุม...
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มติที"ประชุม
ที"ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ประจําปี 2553 ซึ"งได้
ผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีD

ระเบียบวาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2553

ประธานแถลงว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2553 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 182.61
ล้านบาท หรื อเท่ากับ 1.52 บาทต่อหุ ้น และกําไรสะสมของบริ ษทั มีอยูจ่ าํ นวนทัDงสิD น 326.99 ล้านบาท
คณะกรรมการจึงขอเสนอที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปันผล ในอัตราดังต่อไปนีD
4.1 จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ในอัตราหุน้ ละ 1.40 บาท และ
4.2 จ่ายเงินปันผลพิเศษจากกําไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลตาม 4.1 และ 4.2 ที"จา่ ยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 2.90 บาท ต่อหุน้ โดยจ่ายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ตามรายชื"อผูถ้ ือหุ ้นที"มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที" 28 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื"อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
ในวันที" 29 เมษายน 2554 และจ่ายเงินปันผลในวันที" 13 พฤษภาคม 2554
มติที"ประชุม
ที"ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไร โดยจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของผลการ
ดําเนินงานปี 2553 ในอัตราหุน้ ละ 1.40 บาท และเงินปันผลพิเศษจากกําไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลที"จ่ายให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเท่ากับ 2.90 บาท โดยจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ตามรายชื" อผูถ้ ื อหุ ้นที"มี
สิ ทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันที" 28 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื"อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที" 29 เมษายน 2554 และ
/จ่ายปันผล...
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จ่ายเงินปันผลในวันที" 13 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนีD

ระเบียบวาระที 5
พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีประจําปี 2554 และกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลื อก และเสนอให้แต่งตัDง
นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร แห่ง บริ ษทั เอ
เอ็ น เอส ออดิ ท จํา กัด เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ประจํา ปี 2554 และอนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนตามที"
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็ นจํานวนเงิน 780,000 บาท (ซึ" งเป็ นอัตราที"รวมค่าสอบบัญชี สําหรับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว)
มติทปี ระชุ ม
ที"ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัDงนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อ
นายเทอดทอง เทพมังกร แห่ง บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2554
และอนุมตั ิคา่ ตอบแทนตามที"คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็ นจํานวนเงิน 780,000 บาท (ซึ"งเป็ นอัตราที"
รวมค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว) คะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีD

/ระเบียบวาระที" 6...
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ระเบียบวาระที 6

พิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและบุ ค คลที ค ณะกรรมการ
มอบหมายให้ ปฏิบัติงานประจําปี 2554
ประธานได้แถลงว่า บริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยูใ่ นระดับที"
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที"ในการปฏิบตั ิงาน เพื"อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และเพื"อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที"ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน" กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางทางผลกําไรของบริ ษทั แล้ว จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนใหม่ให้กบั คณะกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานประจําปี 2554
โดยมีรายละเอียดดังนีD
6.1 ค่าเบีDยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาทต่อปี
6.2 ค่าบําเหน็จประธานกรรมการเป็ นจํานวนเงิ น 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ
120,000 บาทต่อปี และ
6.3 โบนัส ในอัตราร้ อยละ 1.5 ของเงิ นปั นผลปกติ ประจํา ปี โดยจ่ายเป็ นสัดส่ วน ประธาน
กรรมการ ต่อ กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1
มติทปี ระชุ ม
ที" ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและบุ ค คลที" ค ณะกรรมการ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานประจําปี 2554 ตามมติของคณะกรรมการซึ" งเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
สรรหาฯ กล่าวคือ
1. ค่าเบีDยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบําเหน็จประธานกรรมการเป็ นจํานวนเงิ น 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ
120,000 บาทต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจําปี โดยจ่ายเป็ นสัดส่ วน ประธานกรรมการ
ต่อ กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1
โดยหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานจะมีผล
บังคับใช้ตDงั แต่วนั ที"ได้รับอนุมตั ิจากที"ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครัDงที" 37 เป็ นต้นไป และให้ใช้
หลัก เกณฑ์นD ี ตลอดไปจนกว่า จะมี ก ารเปลี" ย นแปลงเป็ นอย่า งอื" น มติ อ นุ ม ตั ิ ด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมาก
ดังต่อไปนีD

/ระเบียบวาระที" 7...
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ระเบียบวาระที 7
พิจารณาเพิม เติมกรรมการและเลือกตังกรรมการใหม่
ประธานได้แถลงต่อที"ประชุ มว่าเพื"อให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้พิจารณาเพิ"มจํานวนกรรมการขึDนอีก 1 ตําแหน่ง โดยคณะกรรมการได้มีมติ
เสนอ นายสุ รพล ขวัญใจธัญญา เป็ นกรรมการ
มติทปี ระชุ ม
ที"ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิเพิม" จํานวนกรรมการ 1 ตําแหน่ง และแต่งตัDง นายสุ รพล ขวัญใจ
ธัญญา เป็ นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีD

ระเบียบวาระที 8

พิจารณาเลื อกตัDง กรรมการแทนกรรมการที" ครบกําหนดออกตามวาระ และ
กรรมการทดแทนกรรมการรายนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ประธานแถลงว่า ในปี นีDมีกรรมการและกรรมการอิสระที"ครบกําหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่
กรรมการ จํานวน 3 ท่าน
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล
2. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
3. นายยงยุทธ ตะริ โย
กรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน
1. นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
2. นายโชคชัย อักษรนันท์
นอกจากนีD ประธานได้แจ้งต่อที"ประชุ มว่าเนื" องจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ยงั มิได้อนุมตั ิการเป็ นกรรมการของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดังนัDน คณะกรรมการจึงขอเสนอ
นายสุ วชิ ญ โรจนวานิช เป็ นกรรมการแทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
/อนึ"ง...
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อนึ" ง รายชื" อและประวัติของบุคคลที"คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที"
ประชุมแต่งตัDงเป็ นไปตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุม ซึ"งได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
มติทปี ระชุ ม
ที"ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิแต่งตัDงบุคคลดังต่อไปนีD เข้าเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
(กรรมการบริ ษทั ผูท้ ี"มีส่วนได้เสี ยมิได้อยูใ่ นที"ประชุมในวาระนีD)
8.1 แต่งตัDงบุคคลดังต่อไปนีDกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง
(1) นายสดาวุธ เตชะอุบล ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีD

(2) นายวัชรา ตันตริ ยานนท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีD

/(3) นายยงยุทธ...
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(3) นายยงยุทธ ตะริ โย ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีD

8.2 แต่งตัDงบุคคลดังต่อไปนีDเข้าเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ"งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้แก่
(1) นายณรงค์ชยั อัครเศรณี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนีD

/(2)นายโชคชัย...

11

(2) นายโชคชัย อักษรนันท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนีD

8.3 แต่งตัDง นายสุ วชิ ญ โรจนวานิช เป็ นกรรมการ ทดแทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีD

/ระเบียบวาระที" 9...
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ระเบียบวาระที 9

เรือง อืน ๆ (ถ้ ามี)

9.1 ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเกี"ยวกับความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั และธนาคารออมสิ นในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ในการให้ความร่ วมมือขยายช่องทางการขายหน่วยลงทุนของบริ ษทั
สําหรับกรณี นD ี ผูแ้ ทนของธนาคารออมสิ นได้แจ้งต่อที"ประชุมว่า ขณะนีD ธนาคารออมสิ น และ
บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความร่ วมมือระหว่างกันในการขยายช่องทางการจําหน่ายหน่วยลงทุน
9.2 ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเกี"ยวกับแผนการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ในปี 2554
กรรมการผูจ้ ดั การชีDแจงว่าแนวทางการดําเนินธุรกิจว่าจะเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ
ของบริ ษทั
เมื"อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นซักถามเรื" องอื"นใด ประธานกล่าวปิ ดการประชุ มและขอขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นที"ได้
สละเวลามาร่ วมประชุมครัDงนีD
ปิ ดประชุมเวลา 16.45 น.

