รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครั งที 39
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที 11 เมษายน 2556
ณ ห้ องคอลัมน์ 1 ชัน 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

เปิ ดประชุมเวลา 10.00 น.
กรรมการ และผู้บริหารทีร่วมประชุม
1. นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
2. นายสดาวุธ เตชะอุบล
3. นายโชคชัย อักษรนันท์
4. นายสุ รพล ขวัญใจธัญญา
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายธัชพล กาญจนกูล
นางอุไร ร่ มโพธิหยก
นายสุ วิชญ โรจนวานิช
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายกริ ช อัมโภชน์
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นางจิราพร บุญวานิช
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
นายเจริ ญชัย เล็งศิริวฒั น์
นางรจิตพร มนะเวส

ผู้สอบบัญชีทีร่วมประชุม
1. นางสาวรฐาภัทร์ ลิม> เจริ ญ

ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีประชุม
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รักษาการประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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 นเลขานุการในทีประชุม

บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

ทีปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุ ม)
1. นายเทพชล โกศล
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จํากัด
2. นางสาวพัลภา ชัยอาญา
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จํากัด

ประธานกล่าวเปิ ดประชุมโดยแถลงว่า ณ เวลาเปิ ดการประชุมครั>งนี> มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะมาร่ วมประชุมรวม 71 ราย แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง 32 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะ 39 ราย นับ
จํานวนหุ น้ ได้ 100,615,669 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.8464 ซึ งเป็ นจํานวนหุน้ ทีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ ทีจําหน่ายได้ท> งั หมดครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั
พร้อมทั>งได้ช> ีแจงวิธีปฏิบตั ิในการ
ลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยงการประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ หลังจากนั>นจึงเปิ ดประชุมและ
ดําเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี>
ระเบียบวาระที 1

รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั/งที 38
เมือ วันที 19 เมษายน 2555
ประธานขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั>งที 38
เมือวันที 19 เมษายน 2555 ซึ งเอกสารได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้วจึ งได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุม
มติทีประชุม

ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั>งที 38
เมือวันที 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี>

ระเบียบวาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555

ประธานแถลงว่า
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมและใน
รายงานประจําปี
ซึงได้ส่งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้ทราบแล้ว จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติรับทราบผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555 ซึ งมีรายละเอียดดังนี>
“ในรอบปี 2555 ภาพรวมเศรษฐกิจมีเสถียรภาพที ดี แม้ จะเพิ งผ่ านพ้ นช่ วงอุทกภัยครั( งใหญ่ ที
เกิดขึน( ในปี 2554 โดยเศรษฐกิจเริ มขยายตัวจากปี ก่ อน ส่ วนหนึ งเป็ นผลมาจากเอกชนส่ วนใหญ่ เร่ ง
ซ่ อมแซมฟื ( นฟูความเสี ยหายที ได้ รับจากเหตุอุทกภัยเพือให้ สามารถประกอบกิจการได้ โดยเร็ ว ประกอบ
กับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครั ฐ

อย่ างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยอาจจะได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกบ้ าง แต่
ผลกระทบดังกล่ าวยังจํากัดอยู่เฉพาะธุรกิจการส่ งออกสิ นค้ าและอุตสาหกรรมที เน้ นการผลิตเพื อการ
ส่ งออก ในขณะที อัตราการว่ างงานอยู่ในระดับที ไม่ สูง บริ ษัทได้ พิจารณาถึงผลกระทบที เกิดขึน( กับ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน จึ งได้ กาํ หนดกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานเพือให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ โดยบริ ษัทยังสามารถรั กษาผลการดําเนิ นงานให้ อยู่ในระดับเป็ นทีน่าพอใจ
ใกล้ เคี ยงเป้ าหมายที กาํ หนดไว้ ซึ งงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทในปี 2555 ได้ แสดงให้ เห็นว่ า บริ ษัทมี
รายได้รวม 828.26 ล้ านบาท เพิมขึน( จากปี 2554 ทีบริ ษัทมีรายได้ รวม 753.24 ล้ านบาท ประมาณ 75.02
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.96 ขณะที ค่าใช้ จ่ายรวมปี 2555 อยู่ที 565.10 ล้ านบาท เพิมขึน( จากปี
2554 ที มีค่าใช้ จ่ายรวม 486.38 ล้ านบาทประมาณ 78.72 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 16.18 ทําให้ บริ ษัท
มีกาํ ไรสุทธิ 205.75 ล้ านบาท หรื อเท่ ากับ 1.71 บาทต่ อหุ้น ซึ งเพิ มขึน( จากปี 2554 ที มีกาํ ไรสุทธิ 201
ล้ านบาท หรื อเท่ ากับ 1.67 บาทต่ อหุ้ น เป็ นจํานวนประมาณ 4.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.36
ปั จจัยสําคัญทีทาํ ให้ บริ ษัทมีกาํ ไรสุทธิ เพิมขึน( คือ ประสิ ทธิภาพด้ านการบริ หารการตลาดและการส่ งเสริ ม
การขายที ดี ความสําเร็จในการบริ หารจัดการกองทุน รายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการที ได้ รับจากการ
จัดตั(งกองทุนใหม่ รวมถึงกองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ ประกอบกับการบริ หารจัดการองค์ กรที มี
ประสิ ทธิ ภาพ
ในรอบปี 2555 บริ ษัทมีกองทุนภายใต้ การจัดการทุกประเภท 182 กองทุน ประกอบด้ วย
กองทุนรวมในประเทศและต่ างประเทศ 99 กองทุน กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ 19 กองทุน กองทุน
สํารองเลีย( งชี พ 37 กองทุน และกองทุนส่ วนบุคคล 27 กองทุน รวมมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ 303,065
ล้ านบาท โดยเป็ นกองทุนที จัดตั(งขึน( ใหม่ จาํ นวนทั(งสิ (น 35 กองทุน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ 25,506.70
ล้ านบาท ประกอบด้ วยกองทุนรวม 26 กองทุน กองทุนสํารองเลีย( งชี พ 1 กองทุน และกองทุนส่ วน
บุคคล 8 กองทุน
ในช่ วงครึ งปี หลังที ตลาดเงินตลาดทุนมีความเคลือนไหวค่ อนข้ างมาก บริ ษัทได้ ปรั บกลยุทธ์ การ
ดําเนิ นงานโดยจัดตั(งกองทุนที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องกับภาวะของตลาดเงินตลาดทุนได้ ทันต่ อ
เหตุการณ์ ส่ งผลให้ การดําเนินงานของกองทุนที จัดตั(งขึน( เป็ นไปตามเป้ าหมายที กาํ หนดไว้ กล่าวคื อ
ตลอดทั( งปี 2555 บริ ษทั ได้ จัดตัง( กองทุนประเภท Target Fund จํานวน 13 กองทุน และสามารถปิ ด
กองทุนเนื องจากผลการดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที ตั(งไว้ ได้ ถึง 10 กองทุน
ในส่ วนของการช่ วยเหลือและมีส่วนร่ วมต่ อสั งคม บริ ษัทได้ สนับสนุนหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน
และองค์ กรการกุศลต่ างๆ โดยการบริ จาคเงิน และสิ งของจําเป็ นต่ อการยังชี พแก่ ผ้ ูด้อยโอกาสและขาด
แคลน เช่ น บริ จาคเงินสนับสนุนการศึ กษาเด็กด้ อยโอกาส ผ่ านมูลนิ ธิเด็กโสสะแห่ งประเทศไทย ในพระ
บรมราชิ นูปถัมภ์ บริ จาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึ กษา ผ่ านมูลนิ ธิออมสิ นเพื อสั งคม รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมทางด้ านศาสนา ทั(งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เป็ นต้ น

บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนิ นงานให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีการกํากับดูแล
กิจการทีดี ส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการทํางาน โดยในปี 2555 ได้ จัดให้ มีการอบรมเกียวกับหลักการและ
แนวทางปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที ดีให้ กับพนักงานทุกระดับชั(น ทั( งนี ( เพือเป็ นการปลูกฝั งหลัก
บรรษัทภิบาลให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์ กร รวมถึงสื อสารการปรั บปรุ งแนวปฏิ บัติตามหลักการดังกล่ าวกับ
พนักงานเป็ นประจํา เพื อเป็ นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ ทันสมัย
ซึ งเป็ นปั จจัยสําคัญของการพัฒนาบริ ษัทอย่ างยังยืน
มติทีประชุม
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555 ด้วย
คะแนนเสี ยงเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี>

ระเบียบวาระที 3
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2555
ประธานขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ประจําปี 2555 ณ
วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึ งระบุในรายงานประจําปี และได้จดั ส่ งไปให้ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าแล้ว
มติทีประชุม
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี
2555 ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี>

ระเบียบวาระที 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2555

ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ
205.75 ล้านบาท หรื อ 1.71 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2555 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจาก
ผลการดําเนินงานทีจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทั>งสิ> นจํานวน 204 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน
120,000,000 หุน้ ตามรายชือผูถ้ ือหุ ้นที มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ ที 22 เมษายน 2556 และให้
รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันอังคารที 23 เมษายน 2556 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ที 10
พฤษภาคม 2556
อนึ ง เมือจ่ายเงินปั นผลแล้ว เงินส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ งเป็ น
จํานวนทีเพียงพอต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
มติทีประชุม
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนิ นการประจําปี 2555 ให้กบั ผู ้
ถือหุ น้ ในอัตรา 1.70 บาท ต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานทีจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทั>งสิ> น
จํานวน 204 ล้านบาท
โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 120,000,000 หุน้ ตามรายชือผูถ้ ือหุ น้ ที มีสิทธิได้รับเงินปั นผลในวัน
จันทร์ที 22 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันอังคารที 23 เมษายน 2556 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ที 10 พฤษภาคม 2556 ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี>

ระเบียบวาระที 5
พิจารณาแต่งตั/งผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 และกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั)ง
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที0 4917 หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบ
บัญชี ทะเบี ยนเลขที0 7147 หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที0 3787 หรื อ นายอุดม

ธนูรัตน์พงศ์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที0 8501 แห่ง บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด หรื อ ผูส้ อบบัญชี ท่านอื0น
ภายในสํานักงานเดียวกันที0ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2556 ในอัตราค่าสอบบัญชี ปีละ 792,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน รวมไว้ดว้ ยกันแล้ว
มติทีประชุม
ทีประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากอนุ มตั ิ แต่งตั>งนายประวิทย์ วิวรรณธนา
นุตร์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที 4917 หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที 7147
หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที 3787 หรื อ นายอุดม ธนู รัตน์พงศ์ ผูส้ อบบัญชี
ทะเบี ย นเลขที 8501 แห่ ง บริ ษ ัท เอเอ็นเอส ออดิ ท จํากัด หรื อ ผูส้ อบบัญชี ท่า นอื นภายในสํานักงาน
เดียวกันทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ประจําปี 2556 และอนุมตั ิค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน 792,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบ
ทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ดว้ ยกันแล้ว รายละเอียดดังนี>

ระเบียบวาระที 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและบุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานประจําปี 2556

ประธานแถลงว่า บริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับที0เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที0 ในการปฏิบ ตั ิงาน เพื0อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกลุ่ม
ต่างๆ และเพื0อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที0 ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลัน0 กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิ จ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั แล้ว จึ งได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กบั กรรมการและ
บุคคลที0คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานประจําปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี)
1. ค่าเบี)ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบําเหน็จประธานกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท
ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี โดยจ่ายเป็ นสัดส่ วน ประธานกรรมการ ต่อ
กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1

มติทีประชุม
ที0 ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ มัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและบุ ค คลที คณะกรรมการ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน ประจําปี 2556 ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ กล่าวคือ
1. ค่าเบี>ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบําเหน็จประธานกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท
ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี โดยจ่ายเป็ นสัดส่ วน ประธานกรรมการ ต่อ
กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานจะมีผลบังคับใช้
ตั>งแต่วนั ทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั>งที 39 เป็ นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์น> ี
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน ทีประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ ดังต่อไปนี>

พิจารณาเลือกตั/งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ (กรรมการผูท้ ีมี
ส่วนได้เสี ยมิได้อยูใ่ นทีประชุมในวาระนี>)
ประธานแถลงว่า ในปี นี>มีกรรมการและกรรมการอิสระทีครบกําหนดออกตามวาระ 5 ท่าน
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ได้แก่
กรรมการ จํานวน 3 ท่าน
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล
2. พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิ งแก้ว
3. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
กรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน
1. นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
2. นายธีร์ภทั ร สูตะบุตร
มติทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิเลือกตั>งบุคคลดังต่อไปนี> เข้าเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ ดังนี>

(1) นายสดาวุธ เตชะอุบ ล ดํารงตําแหน่ งกรรมการอี กวาระหนึ ง ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์
ดังต่อไปนี>

(2) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็ นกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี>

(3) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็ นกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี>

(4) นายณรงค์ชยั อัครเศรณี ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระวาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์
ดังต่อไปนี>

(5) นายบุญลือ ประเสริ ฐโสภา เป็ นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี>
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เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมสอบถาม ซึ งในการนี> มีผถู ้ ือหุ น้ ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี>
8.1 แผนกลยุทธ์ในปี 2556-2557 รวมถึงการขยายธุรกิจประเภท Hedge Fund
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช> ีแจงว่าภายในปี 2556 เป้ าหมายมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนภายใต้การ
จัดการทั>งหมดของบริ ษทั จะเพิมเป็ น 310,000 ล้านบาท และ เพิมรายได้ของบริ ษทั เป็ น 888 ล้าน
บาท โดยมีกลยุทธ์หลักในการดําเนินธุรกิจดังนี>
ก) ความพึงพอใจของลูกค้าจากผลการบริ หารกองทุนและผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน
ข) สร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ชือ (Brand) ของเอ็มเอฟซี ให้อยูใ่ นใจลูกค้า
ค) หาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) เพือขยายธุรกิจและฐานลูกค้า
ง) มุ่งเน้นธุรกิจทีสร้างการเติบโตและรายได้ทียังยืนให้กบั บริ ษทั

นอกจากนั>น กรรมการผูจ้ ดั การได้ช> ีแจงเพิมเติมว่า ในการสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั เพือบรรลุถึง
เป้ าหมายดังกล่าวข้างต้นนั>น บริ ษทั จะขยายธุรกิจประเภทกองทุนรวม และเพิมมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนภายใต้การจัดการจากกลุ่มกองทุนสํารองเลี>ยงชีพ นอกจากนี> บริ ษทั ได้เริ มขยาย
ฐานธุรกิจของบริ ษทั ไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐานและ REIT
อนึ งในส่ วนของธุรกิจประเภท Hedge Fund นั>น เนืองจากมีขอ้ จํากัดในการก่อภาระผูกพันให้กบั
กองทุน และมีความเสี ยงค่อนข้างสู ง ดังนั>น บริ ษทั จึ งไม่สามารถประกอบธุรกิจประเภทนี>ได้
8.2

การจัดตั>งกองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐาน
กรรมการได้ช> ีแจงว่าในทางทฤษฎีรัฐยังมีความต้องการในการขยายโครงสร้างพื>นฐาน ซึ งจะใช้
เครื องมือของกองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐานควบคู่กบั กฎหมายซึ งเกียวข้องกับการร่ วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน

8.3

การจัดการกับสภาวะทีมีสภาพคล่องทางการเงินล้นตลาดจะนําไปสู่ วิกฤติเศรษฐกิจหรื อไม่
ประธานได้ช> ีแจงว่าภาวะการณ์ปัจจุบนั ไม่น่าจะเกิดปั ญหาทีจะนําไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจ ซึ งแตกต่าง
จากวิกฤติเศรษฐกิจทีเกิดขึ>นในปี 2540 ซึ งเป็ นภาวะเงืนฝื ด

8.4

การบริ หารสภาพคล่องใน Port การลงทุนของบริ ษทั
ประธานได้ช> ีแจงว่าการลงทุนใน Investment Portfolio นั>นเป็ นการลงทุนในตราสารหนี>เป็ นส่ วน
ใหญ่ ส่ วนการลงทุนในตราสารทุนนั>นเป็ นลักษณะการลงทุนระยะยาวต้องถือเกินหนึงปี และไม่
มีการลงทุนในตราสารหนี>หรื อทุนในต่างประเทศ

เมือไม่มีผถู้ ือหุ ้นซักถามเรื องอืนใด ประธานกล่าวปิ ดการประชุมและขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทีได้สละ
เวลามาร่ วมประชุมครั>งนี>
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

