รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครั งที 38
บริ ษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที 19 เมษายน 2555
ณ ห้ องประชุมบริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชัน 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

เปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
กรรมการ และผู้บริหารทีร่วมประชุม
1. นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
2. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
3. นายโชคชัย อักษรนันท์
4. นายยงยุทธ ตะริ โย
5. นายเลอศักดิ/ จุลเทศ
6. นายสดาวุธ เตชะอุบล
7. นายสุ รพล ขวัญใจธัญญา
8. นายกริ ช อัมโภชน์
9. นายธี ร์ภทั ร สูตะบุตร
10. นางสาวประภา ปูรณโชติ
11. นางจิราพร บุญวานิช
12. นางพัณณรัชต์ บรรพโต
13. นายทอมมี" เตชะอุบล
14. นายเจริ ญชัย เล็งศิริวฒั น์
15. นางรจิตพร มนะเวส

ทีปรึกษาทีร่วมประชุม
1. นายเสรี จินตนเสรี

ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที"ประชุม
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี" ยง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส/
เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการในที"ประชุม
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ผู้สอบบัญชีทรี ่ วมประชุม
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

ทีปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ประชุม)
1. นายรัฐพล โสภณธรรมกิจ
บริ ษทั นอร์ ตนั โรส (ไทยแลนด์) จํากัด
2. นายธี ระภัทร ปรัชญารัตนวุฒิ บริ ษทั นอร์ ตนั โรส (ไทยแลนด์) จํากัด
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมโดยแถลงว่า ณ เวลาเปิ ดการประชุมครัBงนีB มีผถู้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
มาร่ วมประชุมรวม 62 ราย แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตนเอง 23 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะ 39 ราย นับจํานวน
หุน้ ได้ 94,811,960 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 79.0100 ซึ" งเป็ นจํานวนหุ น้ ที"เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที"
จําหน่ายได้ทB งั หมดครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั พร้อมทัBงได้ชB ีแจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน
เสี ยงและการนับคะแนนเสี ยงการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบ หลังจากนัBนจึงเปิ ดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนีB
รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั/งที 37 เมือ วันที 21
เมษายน 2554
ประธานขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครัBงที" 37
เมื"อวันที" 21 เมษายน 2554 ซึ" งเอกสารได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที"ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที 1

มติที"ประชุม
ที"ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครัBงที" 37 เมื"อวันที" 21
เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนีB
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ระเบียบวาระที 2
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2554
ประธานแถลงว่า ผลการดํา เนิ นงานของบริ ษ ัท ปรากฏในหัวข้อ สารจากประธานกรรมการใน
รายงานประจํา ปี ซึ" งได้ส่ ง ให้ กับ ท่ า นผู้ถื อ หุ ้น ได้ท ราบแล้ว จึ ง ขอให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น ลงมติ รั บ ทราบผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2554 ซึ" งมีรายละเอียดดังนีB
“ในรอบปี 2554 ที ผ่านมา ประเทศไทยเผชิ ญกับสถานการณ์ ความเปลียนแปลงทางการเมือง มี
การเลือกตั(งและจัดตั(งรั ฐบาลใหม่ และประสบเหตุอุทกภัยครั( งใหญ่ ในช่ วงไตรมาสสุดท้ าย ส่ งผลกระทบ
ต่ อทั(งในส่ วนของภาครั ฐ การดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน รวมถึงความเชื อมัน ของนักลงทุนในประเทศ
และต่ างประเทศอย่ างมีนัยสําคัญ เนื องจาก เศรษฐกิจภาคการผลิตได้ รับผลกระทบสู ง โรงงานที ตั(งอยู่ใน
เขตนิ คมอุตสาหกรรมที ประสบอุทกภัยได้ รับความเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก มีการหยุดหรื อลดกําลังการ
ผลิต ซึ งส่ งผลให้ อัตราการว่ างงานของประชากรเพิ มสู งขึน(
อย่ างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ตระหนักถึงผลกระทบที เกิดขึน( กับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงตลาด
เงินและตลาดทุน จึ งได้ มีการปรั บกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานเพื อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที
เปลียนแปลงไป โดยบริ ษัทยังสามารถรั กษาผลการดําเนิ นงานให้ อยู่ในระดับเป็ นที น่าพอใจ และเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที ตั(งไว้ ซึ งงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทในปี 2554 ได้ แสดงให้ เห็นว่ า บริ ษัทมีรายได้ รวม
753.24 ล้ านบาท เพิ มขึน( จากปี 2553 ที บริ ษัทมีรายได้ รวม 714.57 ล้ านบาท ประมาณ 38.67 ล้ านบาท
หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 5.41 ขณะที ค่าใช้ จ่ายรวมปี 2554 อยู่ที 486.38 ล้านบาท เพิมขึน( เล็กน้ อยจากปี 2553
ที มีค่าใช้ จ่ายรวม 472.62 ล้ านบาทประมาณ 13.76 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.91 ทําให้ บริ ษัทมีกาํ ไร
สุทธิ 201 ล้ านบาท หรื อเท่ ากับ 1.67 บาทต่ อหุ้น ซึ งเพิมขึน( จากปี 2553 ที มีกาํ ไรสุทธิ 182.61 ล้ านบาท
หรื อเท่ ากับ 1.52 บาทต่ อหุ้ น เป็ นจํานวนประมาณ 18.39 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 10.07 ปั จจัย
หลักที ทาํ ให้ บริ ษัทมีกาํ ไรสุทธิ เพิ มขึน( นั(น คื อ ความสําเร็จในการบริ หารจัดการกองทุนประเภท Target
Fund เป็ นไปตามเงือนไขที กาํ หนดไว้ รายได้ ค่าธรรมเนียมการจั ดการจากการจัดตั(งกองทุนใหม่ ๆ หลาย
กองทุน รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และ การบริ หารจัดการองค์ กรที มีประสิ ทธิ ภาพ
ในรอบปี 2554 บริ ษัทมีกองทุนภายใต้ การจัดการทุกประเภท 179 กองทุน ประกอบด้ วยกองทุน
รวมในประเทศและต่ างประเทศ 100 กองทุน กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ 18 กองทุน กองทุนสํารอง
เลีย( งชี พ 33 กองทุน และกองทุนส่ วนบุคคล 28 กองทุน รวมมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ 268,579 ล้ านบาท
โดยเป็ นกองทุนที จัดตั(งขึน( ใหม่จาํ นวนทั(งสิ (น 32 กองทุน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ 28,570 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยกองทุนรวม 23 กองทุน กองทุนสํารองเลีย( งชี พ 3 กองทุน และกองทุนส่ วนบุคคล 6
กองทุน
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ดังนั(น แม้สภาวะเศรษฐกิจในช่ วงครึ งปี หลังจะไม่ เอือ( อํานวยต่ อการลงทุน แต่ บริ ษัทยังสามารถ
ดําเนิ นธุรกิจได้ อย่ างต่ อเนืองตามเป้ าหมายที กาํ หนดไว้ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพ ความพร้ อมและความ
เป็ นมืออาชี พของบุคลากร รวมถึงการบริ หารจัดการที มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษัทในการปรั บแผนการ
ดําเนิ นงานเพื อรองรั บเหตุการณ์ ทียากลําบากได้ ทันทุกช่ วงเวลา
ในส่ วนของการช่ วยเหลือสั งคม บริ ษัทได้ร่วมมือกับหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนหลายแห่ ง อาทิ
เช่ น กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิ น และ ศูนย์ ปฎิบัติการช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ในการร่ วมฟื ( นฟูสถานทีและผู้ประสบอุทกภัย โดยการบริ จาคเงินและสิ งของ
อุปโภคบริ โภค
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีการกํากับดูแล
กิจการที ดี ส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการทํางาน รวมถึงการให้ ความสําคัญในการพัฒนาทักษะและคุณภาพของ
บุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ ทันสมัย เพือให้ บรรลุเป้ าหมายทั(งทางสั งคมและของบริ ษัท
อย่ างสมบูรณ์
ในปี 2554 กรรมการที ครบวาระออกมีจาํ นวนทั( งสิ (น 5 คน กล่ าวคื อ คุณสดาวุธ เตชะอุบล
คุณวัชรา ตันตริ ยานนท์ คุณยงยุทธ ตะริ โย ดร.ณรงค์ ชัย อัครเศรณี และดร.โชคชัย อักษรนันท์ โดย
กรรมการดังกล่าวทั(ง 5 คนได้ รับแต่ งตั(งกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ ง ส่ วนคุณสุรเธี ยร จักรธรา
นนท์ ที ได้ ลาออกนั(น คุณธี ร์ภัทร สูตะบุตร เข้ ามาดํารงตําแหน่ งแทน ทั( งนี ( คณะกรรมการขอขอบคุณ
คุณสุรเธียร จักรธรานนท์ ที ได้ ปฏิบัติหน้ าที กรรมการและให้ การสนับสนุนกิจการของบริ ษัทเป็ นอย่ างดียิง
ตลอดระยะเวลาทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ าน ลูกค้ า ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนต่ างๆภายใต้ การ
บริ หารจัดการของบริ ษัท รวมถึง องค์ กรภาครั ฐและเอกชน สถาบันการเงินทั( งในประเทศและต่ างประเทศ
ที ให้ การสนับสนุนและไว้ วางใจบริ ษัทมาโดยตลอด พร้ อมกันนี ข( อขอบคุณฝ่ ายจัดการและพนักงานบริ ษัท
ทุกคนที มีส่วนร่ วมเป็ นกําลังสําคัญในการฟั นฝ่ าอุปสรรคและพัฒนาบริ ษัทให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่ างมัน คงและ
ต่ อเนื อง”

5

มติที"ประชุม
ที"ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี
ดังต่อไปนีB

2554

ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก

ระเบียบวาระที 3
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2554
ประธานขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ประจําปี 2554
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2554 ซึ"งระบุในรายงานประจําปี และได้จดั ส่ งไปให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
มติที"ประชุม
ที"ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ประจําปี 2554 ซึ" งได้ผา่ น
การรับรองจากผูส้ อบบัญชี แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีB
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ระเบียบวาระที 4
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2554
ประธานแถลงว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2554 บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 201.00
ล้านบาท หรื อเท่ ากับ 1.67 บาทต่ อหุ ้น และกําไรสะสมของบริ ษทั มี อยู่จาํ นวนทัBงสิB น 161.60 ล้านบาท
คณะกรรมการจึงขอเสนอที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปันผล ในอัตราดังต่อไปนีB
4.1 จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2554 ในอัตราหุน้ ละ 1.60 บาท และ
4.2 จ่ายเงินปันผลพิเศษจากกําไรสะสม ในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลตาม 4.1 และ 4.2 ที"จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 2.00 บาท ต่อหุน้ โดยจ่ายให้แก่ผู้
ถือหุน้ 120,000,000 หุน้ ตามรายชื"อผูถ้ ือหุน้ ที"มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที" 26 เมษายน 2555 (Record
Date) และรวบรวมรายชื"อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที" 27 เมษายน 2555 และจ่ายเงินปันผลในวันที" 11 พฤษภาคม 2555
มติที"ประชุม
ที" ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ อนุมตั ิ การจัดสรรกําไร โดยจ่ ายเงิ นปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของผลการ
ดําเนิ นงานปี 2554 ในอัตราหุน้ ละ 1.60 บาท และเงินปั นผลพิเศษจากกําไรสะสมในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท
รวมเป็ นเงิ นปั นผลที" จ่ายให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเท่ ากับ 2.00 บาท โดยจ่ ายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น 120,000,000 หุ ้น ตาม
รายชื" อผูถ้ ือหุ ้นที" มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันที" 26 เมษายน 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื" อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้
ในวันที" 27 เมษายน 2555 และจ่ายเงินปั นผลในวันที" 11 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังต่อไปนีB
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พิจารณาเลือกตัBงกรรมการแทนกรรมการที"ครบกําหนดออกตามวาระ
ระเบียบวาระที 5
ประธานแถลงว่า ในปี นีBมีกรรมการและกรรมการอิสระที"ครบกําหนดออกตามวาระ 5 ท่าน
(กรรมการผูท้ ี"มีส่วนได้เสี ยมิได้อยูใ่ นที"ประชุมในวาระนีB) ได้แก่
กรรมการ จํานวน 3 ท่าน
1. นายเลอศักดิ/ จุลเทศ
2. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์ และ
3. นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน
1. นายกริ ช อัมโภชน์
2. นายบุญชัย โชควัฒนา
อนึ" ง รายชื" อและประวัติของบุ คคลและกรรมการที" ถูกเสนอชื" อให้ที" ประชุ มแต่ งตัBงเป็ นไปตาม
รายละเอียดแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุม ซึ" งได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
มติทีประชุม
ที"ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตัBงบุคคลดังต่อไปนีBเข้าเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
5.1 แต่งตัBงบุคคลดังต่อไปนีBเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
(1) นายเลอศักดิ/ จุลเทศ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีB
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(2) นางสาวประภา ปูรณโชติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีB

(3) นางอุไร ร่ มโพธิ หยก ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีB

5.2 แต่งตัBงบุคคลดังต่อไปนีBเข้าเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ" ง ได้แก่
(1) นายกริ ช อัมโภชน์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนีB
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(2) นายบุญชัย โชควัฒนา ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนีB

พิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและบุ ค คลที ค ณะกรรมการ
มอบหมายให้ ปฏิบัติงานประจําปี 2555
ประธานได้แถลงว่า บริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที"
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที" ในการปฏิบตั ิ งาน เพื"อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และเพื"อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที" ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน" กรองอย่างละเอี ยดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุ รกิจและการเติบโตทางทางผลกําไรของบริ ษทั แล้ว จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนใหม่ให้กบั คณะกรรมการและบุคคลที" คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานประจําปี 2555
โดยมีรายละเอียดดังนีB
1. ค่าเบีBยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบําเหน็จประธานกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000
บาท ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจําปี โดยจ่ายเป็ นสัดส่ วน ประธานกรรมการ
ต่อ กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1 โดยประธานกรรมการได้เป็ น 2 เท่าของกรรมการ
ระเบียบวาระที 6

มติทีประชุม
ที"ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที" คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิงานประจําปี 2555 ตามมติของคณะกรรมการ กล่าวคือ
1. ค่าเบีBยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบําเหน็จประธานกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000
บาทต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจําปี โดยจ่ายเป็ นสัดส่ วน ประธานกรรมการ
ต่อ กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1 โดยประธานกรรมการได้เป็ น 2 เท่าของกรรมการ
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หลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานจะมีผลบังคับ
ใช้ตB ังแต่ ว นั ที" ไ ด้รั บ อนุ มัติ จากที" ประชุ มใหญ่ส ามัญ ผู้ถือ หุ ้ น ประจําปี ครัB งที" 38 เป็ นต้น ไป และให้ใ ช้
หลัก เกณฑ์นB ี ตลอดไปจนกว่ า จะมี การเปลี" ย นแปลงเป็ นอย่ า งอื" น มติ อ นุ มตั ิ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมาก
ดังต่อไปนีB

ระเบียบวาระที 7
พิจารณาแต่ งตั/งผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 และกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตัBงนาย
ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที" 4917 หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชี
ทะเบียนเลขที" 7147 หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที" 3787 หรื อ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที" 8501 แห่ ง บริ ษ ัท เอเอ็นเอส ออดิ ท จํา กัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั
ประจําปี 2555 และอนุมตั ิค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน 792,000 บาท (ซึ" งเป็ นอัตราที"รวมค่าตรวจสอบ สอบ
ทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม แล้ว)
มติทีประชุม
ที"ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัBงนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์
หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ แห่ ง บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2555 และอนุมตั ิคา่ ตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน 792,000 บาท (ซึ" งเป็ นอัตราที"รวมค่า
ตรวจสอบ สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมแล้ว) มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังต่อไปนีB
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ระเบียบวาระที 8
เรือง อืน ๆ (ถ้ ามี)
8.1 ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเกี"ยวกับแผนการดําเนินธุรกิจและโครงการในอนาคตของบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การได้ชB ีแจงว่า การดําเนิ นการบริ หารจัดการกองทุนของบริ ษทั มุ่งเน้นผล
ประกอบการและผลตอบแทนที"ดีให้แก่ผถู ้ ือหน่วย ในปี นีB บริ ษทั มีเป้ าหมายที"จะจัดตัBงกองทุนใน
หลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่น Term Fund Target Fund และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
ซึ" งการจัดตัBงกองทุนประเภทใดมีปัจจัยที"สาํ คัญ คือ ระยะเวลา และสภาพตลาดเงิน/ตลาดทุนที"
เหมาะสม
8.2

ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเกี"ยวกับการจัดอันดับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน และความสามารถของ
บริ ษทั ในการแข่งขันในตลาดปัจจุบนั กับบริ ษทั จัดการกองทุนที"เกิดขึBนเป็ นจํานวนมาก
ประธานได้แจ้งให้ที"ประชุมทราบว่า ขณะนีBบริ ษทั อยูใ่ นลําดับที" 4 ของอุตสาหกรรม และหากเป็ น
ในกลุ่มบริ ษทั จัดการที"ไม่มีธนาคารเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่บริ ษทั จะอยูใ่ นลําดับที" 1 ของกลุ่ม นอกจากนีB
ถึงแม้ขณะนีBจะมีการเปิ ดเสรี การประกอบธุรกิจบริ ษทั จัดการ แต่บริ ษทั ก็ยงั สามารถแข่งขันกับ
บริ ษทั จัดการอื"นได้ เนื" องจากบริ ษทั มีประสบการณ์การดําเนินธุรกิจที"ยาวนาน และมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้
ที"เข้มแข็งให้การสนับสนุน

8.3

ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพี"มเติมว่า หากกองทุนวายุภกั ษ์ได้ครบกําหนดอายุโครงการจะมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริ ษทั หรื อไม่
ในกรณี นB ี กรรมการผูจ้ ดั การได้ชB ีแจงว่า การเลิกกองทุนวายุภกั ษ์อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ (NAV) ของบริ ษทั แต่เนื"องจากค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการที"บริ ษทั ได้รับจากกองทุนนัBนเป็ น
จํานวนที"ไม่สูงมากจึ งไม่กระทบต่อรายได้ของบริ ษทั
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8.4

ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามสาเหตุของการชําระบัญชีกองทุน Asean Investment Trust และ บริ ษทั ไทย
เอ็กซิ ม อินเตอร์เนชัน" แนล จํากัด
ประธานได้แจ้งว่าสําหรับกองทุน Asean Investment Trust นัBนกองทุนเลิกเนื" องจากครบกําหนด
อายุโครงการ และขณะนีBอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชีของกองทุน ส่ วนกรณี ของบริ ษทั ไทย
เอ็กซิ ม อินเตอร์เนชัน" แนล จํากัด นัBน เนื" องจาก ผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ไทย เอ็กซิ ม อินเตอร์ เนชัน"
แนล จํากัด มีมติให้เลิกบริ ษทั ซึ" งขณะนีB อยู่ในระหว่างการชําระบัญชีเช่นกัน

ปิ ดประชุมเวลา 16.45 น.

