รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครั ง ที 44
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที 19 เมษายน 2561
ณ ห้ องคอลัมน์ 1 ชัน 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
___________________________________
เปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.
กรรมการ และผู้บริหารทีร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
ดร.โชคชัย อักษรนันท์
นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

5. ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์
6. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
7. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
8. นายพชร ยุตธิ รรมดํารง
9. นายพิษณุ วิชติ ชลชัย
10. นายนําพร ยมนา
11. ดร. บุญลือ ประเสริ ฐโสภา
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวประภา ปูรณโชติ
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
นายชาคริต พืชพันธ์
นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
นายกิตติคม สุทธิวงศ์
นางรจิตพร มนะเวส

18. นายอนุพงษ์ จันทร์ จิเรศรัศมี

ประธานคณะกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และ กรรมการด้ านการกํากับดูแลกิจการที3ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย3 ง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้จั ด การอาวุโสและเลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
เลขานุการในที3ประชุม
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงินบริ ษัท
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ผู้สอบบัญชีท รี ่ วมประชุม
1. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
2.. นางสาวรฐาภัทร์ ลิ Cมสกุล

บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด

ทีปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ประชุม)
1. นางสาวพัลภา ชัยอาญา

บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี3 จํากัด

หมายเหตุ: มี กรรมการเข้ าร่ วมการประชุม ทังC สิ นC 12 คน จากจํานวนทังC สินC 13 คน หรื อ คิ ดเป็ นร้ อยละ 92.31 ของ
จํานวนกรรมการทั Cงหมด
ประธานที3ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมและเลขานุการบริ ษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมาร่ วมประชุม ณ เวลาเปิ ดประชุม รวม 115 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง 57 ราย และผู้รับ มอบฉันทะ 58
ราย นับจํานวนหุ้นได้ 99,185,174 หุ้น (หุ้นของบริ ษัทมี 125,570,927 หุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 79.0062 ซึ3งเป็ นจํานวนหุ้นที3
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที3จําหน่ายได้ ทงหมด
ัC
(41,856,975.7 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท พร้ อม
กันนี C เลขานุการบริ ษัทได้ ชี Cแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
หลังจากนั Cน จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี C
วาระที 1 รั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั ง ที 43 เมือวันที 20 เมษายน 2560
ประธานที3ประชุมเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังC ที3 43
เมื3 อวันที3 20 เมษายน 2560 ซึ3งเอกสารได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ วจึงได้ เสนอให้ ที3ประชุมพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุม
มติท ปี ระชุม
ที3ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังC ที3 43 เมื3 อวันที3 20
เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี C
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วาระที 2 รั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
ประธานที3ประชุมแถลงผลการดําเนินงานของบริ ษัทซึง3 มีรายละเอียดเป็ นไปตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือ
เชิญประชุมและเพิ3มเติมเพื3อความชัดเจนดังนี C
“ปี 2560 ผลการดํ า เนิ นงานของบริ ษัทถื อว่า พอใช้ได้ในแง่รายได้จากกิ จการรวม ขณะที )รายได้จากการ
ลงทุนไม่ได้มากเท่ากับปี ที )ผ่านมา โดยงบการเงิ นของบริ ษัทในปี 2560 มี การนําเสนอแก่ผูถ้ ื อหุ้น 2 ส่วนด้วยกัน โดยจาก
งบเฉพาะกิ จการของบริ ษั ทแสดงให้เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี กํ าไรสุทธิ 187.52 ล้า นบาท รายได้รวม 950.41 ล้า นบาท และ
ค่าใช้จ่ายรวม 719.78 ล้านบาท ขณะที )งบการเงิ นรวมแสดงไว้ว่า บริ ษัท มี รายได้รวม 908.57 ล้านบาท ลดลงจากปี
2559 ที )บ ริ ษัทมี รายได้รวม 918.08 ล้านบาท ลดลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.04 ขณะที )ค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 อยู่ที) 720.03
ล้านบาท เพิ) มขึC นจากปี 2559 ที )มีค่าใช้จ่ายรวม 679.72 ล้านบาท เพิ) มขึC นคิ ดเป็ นร้ อยละ 5.93 ส่งผลให้ในปี 2560
บริ ษัทมี กําไรสุทธิ 142.68 ล้านบาทหรื อ เท่ากับ 1.15 บาทต่อหุ้น ซึ) งลดลงจากปี 2559 ที )มีกําไรสุทธิ 187.53 ล้านบาท
หรื อเท่ ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น ลดลงคิ ดเป็ นร้ อยละ 23.91 ปั จจัยสํ าคัญที )ทําให้บริ ษัทมี กําไรสุทธิ ลดลง ในปี 2560 คื อ
เศรษฐกิ จในประเทศและการลงทุนที )ชะลอตัวลง การจัดตังC โครงการโครงสร้ างพื Cนฐานที )ล่าช้าจากกํ าหนดการเดิ ม และ
ผลตอบแทนจากเครื ) องมื อทางการเงิ นลดลงจากปี ทีผ) ่านมา
ในรอบปี 2560 บริ ษั ทมี กองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 240 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมใน
ประเทศและต่ า งประเทศ 108 กองทุ น กองทุ น รวมอสัง หาริ มทรั พ ย์ 12 กองทุ น (รวมทรั ส ต์ เพื ) อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพ ย์ ซึ)งบริ ษัทเป็ นผู้จดั การทรัสต์ ) กองทุนสํ ารองเลี Cยงชี พ 40 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 79 กองทุน
และกองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ) ง 1 กองทุน รวมมู ลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 454,410 ล้านบาท โดยมี กองทุนรวมที )จดั ตังC ขึC นใหม่
จํ านวน 19 กองทุน มู ลค่ าทรัพ ย์ สินสุท ธิ 10,756 ล้านบาท และ กองทุนส่ วนบุ คคลจัดตัCงใหม่ จํานวน 16 กองทุน
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 7,115 ล้านบาท
บริ ษัทได้นอ้ มนําหลักการบรรษัทภิ บาลเป็ นแนวทางในการดําเนิ นธุรกิ จ บริ ษัทเข้าเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) ตังC แต่ปี 2558 กรรมการและผู้บ ริ หารของบริ ษัทได้เข้ารับ การอบรมใน
หลักสูตร Corporate Governance ที )เกี )ยวข้อง ซึ) งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยอย่างต่อเนื )อง ใน
ส่วนของพนักงานมี การจัดอบรมเกี )ยวกับหลักการ และแนวทางปฏิ บตั ิ ของการกํ ากับดูแลกิ จการที ด) ี การป้ องกันการทุจริ ต
ให้กบั พนักงานเป็ นระยะ ในปี 2560 บริ ษัทยังได้เข้าร่ วมโครงการ กองทุนรวมธรรมาภิ บาลไทย สร้ างสรรค์ สงั คมไทย ใส่
ใจผูล้ งทุน ร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและสมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การลงทุน โดยกองทุนรวมธรรมภิ
บาลไทยจะลงทุนในบริ ษัทที )มีการกํ ากับดูแลกิ จการที )ดี นอกเหนื อจากการนํ านโยบายเกี )ยวกับ การต่อต้านการทุจริ ตไป
บรรจุไว้ในกระบวนการทํ างานทุกขัCนตอน ในปี นี Cเพื )อการปรับ องค์ กรให้ทนั ต่ อความเจริ ญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ บริ ษั ทได้จัดทํ านโยบายรักษาความมั)น คงปลอดภัยด้า นสารสนเทศ ( Information Security Policy) ให้
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สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานกํ ากับดูแลที )เกี )ยวข้อง เพื )อป้ องกันการทุจริ ต การถูกโจมตี ด้านสารสนเทศและไซ
เบอร์
ในปี 2560 กรรมการที )ครบวาระออกมี จํานวนทังC สิC น 5 ท่าน คื อ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร นายชาติ ชาย
พยุหนาวี ชยั นายสุรพล ขวัญใจธัญญา นายวิ กรม คุ้มไพโรจน์ และ นายอมร อัศวานันท์ โดย 4 ท่านแรกได้รับการ
แต่งตังC กลับเข้ามาดํ ารงตํ าแหน่งอี กวาระหนึ)ง และนายพชร ยุติธรรมดํ ารง เข้ารับตํ าแหน่งกรรมการแทนนายอมร อัศ
วานันท์ คณะกรรมการขอขอบคุณนายอมร อัศวานันท์ เป็ นอย่างยิ) ง ที )ตลอดระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการได้ปฎิ บตั ิ
หน้าทีอ) ย่างดี เยีย) ม”
ภาพรวม

อนึง3 ประธานในที3ประชุมได้ แถลงว่า วาระนี Cเป็ นวาระเพื3อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ
มติท ปี ระชุม
ที3ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี 2560
ประธานที3ป ระชุมได้ แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ รอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิ Cนสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที3ปรากฏในเรื3 อง “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2560 ซึ3งได้ ผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว และได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังC นี C
ประธานที3 ป ระชุม ได้ เสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้น พิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกํ า ไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ
ประจําปี 2560
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มติท ปี ระชุม
ที3ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติ อนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี 2560 ด้ วย
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี C
วาระนี C ไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ3มเติม
วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2560
ประธานที3ประชุมได้ แถลงต่อที3ประชุม กล่าวคือ ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื3อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้ องเหลืออยู่ไม่น้อย
กว่า 1,000 ล้ านบาท ซึง3 จากการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 187.52 ล้ านบาท หรื อ 1.51 บาท
ต่อหุ้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2560 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น รวม
เป็ นเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานที3จา่ ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทั Cงสิ Cนจํานวน 175.86 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ กําหนดรายชื3อผู้ถือหุ้นที3มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที3 27 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวในวันศุกร์ ที3 18 พฤษภาคม 2561
สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวต้ องขออนุมัติจากที3ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลในปี ที3ผ่านมา ดังนี C
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มติท ปี ระชุม
ที3ป ระชุมได้ พิ จารณาแล้ วมี มติอนุมัติจ่ายเงินปั นผลจากผลการดํ าเนิน งานประจําปี 2560 ให้ กับ ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 1.40 บาท (คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 92.72 ของกํ าไรสุทธิต่อหุ้น ซึ3งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัท) หรื อทั Cงสิ Cนจํานวน 175.86 ล้ านบาท เมื3 อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้ าน
บาท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามรายชื3อผู้ถือหุ้นที3มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที3 27 เมษายน 2561 และจ่ายเงินปั นผล
ในวันศุกร์ ที3 18 พฤษภาคม 2561 โดยที3ประชุมมีมติอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี C

วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานที3 ป ระชุม แถลงต่อที3ป ระชุมว่าเพื3 อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท จึงจํ าเป็ นต้ อ ง
พิจารณาเลือกตังC กรรมการแทนกรรมการที3ครบกํ าหนดออกตามวาระซึ3งในปี นีมC ีกรรมการที3ครบกําหนดออกตามวาระ 4
ท่าน ได้ แก่
1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
2 นายพชร อนันตศิลป์
3. นายนําพร ยมนา
4. นางสาวประภา ปูรณโชติ
โดยคณะกรรมการ (ซึ3งไม่รวมกรรมการที3มีส่วนได้ เสีย) พิ จาณาแล้ วเห็นว่ากรรมการดังต่อไปนี C มี คุณ สมบัติที3
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท จึงเห็นชอบให้ นําเสนอที3ประชุมผู้ถือหุ้นเพื3อพิจารณาแต่งตังกรรมการ
C
ดังนี C
1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง
2. นายพชร อนันตศิลป์
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง
3. นายนําพร ยมนา
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง
4. นางสาวประภา ปูรณโชติ
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง
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มติท ปี ระชุม
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิเลือกตังบุ
C คคลดังต่อไปนี C เข้ าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที3ครบกําหนดออก
ตามวาระ
(5.1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี C

(5.2) นายพชร อนันตศิลป์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี C

วาระนี C ไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ3มเติม
(5.3) นายนําพร ยมนา ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี C

วาระนี C ไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ3มเติม
(5.4) นางสาวประภา ปูรณโชติ ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี C

วาระนี C ไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ3มเติม
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วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการและบุ คคลทีคณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบัติ งาน
ประจําปี 2561
ประธานที3 ป ระชุมได้ แถลงว่ า บริ ษั ทมี น โยบายในการกํ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ อ ยู่ในระดับ ที3
เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที3ในการปฏิบตั ิงาน เพื3อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุ่ม
ต่างๆ และเพื3อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที3ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
หลักเกณฑ์ การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที3คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานประจําปี 2561 โดย
กลัน3 กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลกํ า ไรของบริ ษั ท แล้ ว และได้ นํ าเสนอที3 ป ระชุม คณะกรรมการ ซึ3งมี ม ติ เห็น ชอบให้ นํา เสนอหลัก เกณฑ์ ก ารกํ าหนด
ค่าตอบแทนให้ กับคณะกรรมการและบุคคลที3 คณะกรรมการมอบหมายให้ ป ฏิบัติงานประจําปี 2561 ดังต่อไปนี C ต่อที3
ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ค่าเบี Cยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อปี
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้ อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี
มติท ปี ระชุม
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้ กบั คณะกรรมการและบุคคลที3คณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานประจําปี 2561 ดังนี C
1. ค่าเบี Cยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อปี
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้ อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี
ทั Cงนี C หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที3คณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบัติงานจะมี ผลบังคับ ใช้
ตังC แต่วันที3ได้ รับ อนุมัติจากที3 ป ระชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี ครั งC ที3 44 เป็ นต้ นไป และให้ ใช้ หลักเกณฑ์ นีตC ลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี3ยนแปลงเป็ นอย่างอื3น ที3ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี C
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วาระที 7 พิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานที3 ป ระชุมแถลงว่า เพื3 อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทจึงได้ พิ จารณาแต่งตังผู
C ้ สอบ
บัญชีประจําปี 2561 ซึง3 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้ แต่งตั Cงนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบี ยนเลขที3 3787 หรื อนายอุดม
ธนูรัตน์ พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 8501 หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบี ยนเลขที3 9622 แห่ง
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื3นภายในสํานักงานเดียวกันแห่งบริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผู้ลงลายมือชื3อ
ในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัท ประจําปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน ปี ละ
901,000 บาท โดยได้ รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ ด้วยกันแล้ ว
ทั Cงนี C บริ ษัทที3เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื3อที3เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมี ส่วนได้
ส่วนเสียกับบริ ษัท / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที3เกี3ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
มติท ปี ระชุม
ที3ป ระชุมได้ พิจารณาแล้ วมี มติอนุมัติแต่งตั Cงนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบี ยนเลขที3 4917
หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 3787 หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 8501
หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบี ยนเลขที3 9622 แห่ง บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด หรื อผู้สอบบัญชีท่าน
อื3นภายในสํานักงานเดียวกันแห่งบริ ษัท พี วี ออดิท จํากัด เป็ นผู้ลงลายมือชื3อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของบริ ษัท ประจําปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน ปี ละ 901,000 บาท โดยได้ รวมค่าตรวจสอบ
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ ด้วยกันแล้ ว ที3ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี C

วาระนี C ไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเพิ3มเติม
วาระที 8 เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ที3ประชุมสอบถาม ซึง3 มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามที3ประชุมในเรื3 องดังต่อไปนี C
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1. ผลกระทบเชิงนโยบายของธนาคารออมสินที3มีต่อบริ ษัท จากกรณี กรรมการผู้แทนธนาคารออมสิน (นาย
ชาติชาย พยุหนาวีชยั ) ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ คุณพิษณุ วิชิตชลชัย กรรมการผู้แทนธนาคารออมสินเป็ นผู้ชี Cแจง โดย
กรรมการผู้แทนธนาคารออมสินได้ ชี Cแจงต่อที3ประชุมว่า เนื3องจากกรรมการรายดังกล่าวได้ รับมอบหมายงานและภารกิจที3
จะต้ องดําเนินการเพิ3มขึ Cนซึง3 อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที3ในฐานะกรรมการของบริ ษัทได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ออมสินได้ มีการมอบหมายให้ ผ้ แู ทนของธนาคารรายอื3นเพื3อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนท่านเดิมที3ขอลาออกแล้ วและ
สานต่อนโยบายเช่นเดิม
2. บริ ษัทมีนโยบายที3จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ3มเติมจาก MFC-W1 อีกหรื อไม่
ประธานกรรมการได้ ชี Cแจงต่อที3ประชุมว่า บริษัทยังไม่มีนโยบายออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ3มเติม
3. สาเหตุที3มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของบริ ษัทไม่เป็ นไปตามที3ประมาณการ
กรรมการผู้จดั การได้ ชีแC จงต่อที3ประชุมว่า ปั จจัยหลักที3ทําให้ มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของบริ ษัทไม่เป็ นไปตาม
ประมาณการเนื3องมาจาก การเลื3อนกําหนดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนทั3วไปของกองทุนภาครัฐที3บริ ษัทได้ รับ
การแต่งตั Cงให้ เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุน และยังมิได้ มีการระบุกําหนดการใหม่ที3ชดั เจนสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
นักลงทุนเป็ นการทัว3 ไป
4. สาเหตุที3กําไรสุทธิของบริ ษัทลดลง และแนวโน้ มผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561
กรรมการผู้จดั การได้ ชีแC จงต่อที3ประชุมว่า ในช่วง 6 เดื อนแรกของปี 2560 ดัชนี ตลาดหลักทรั พย์ ฯ มี การ
เคลื3อนไหวไม่มาก ซึง3 เป็ นสภาวการณ์ ที3ไม่เหมาะกับ การจัดตังC กองทุนประเภทตราสารทุน ส่งผลให้ ค่า ธรรมเนียมการ
จัดการและการจัดตั Cงกองทุนประเภทนี Cไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงระดมทุนจากนักลงทุนเพื3 อรอ
จังหวะเข้ าลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงจังหวะที3ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวสูงขึ Cน
5. ความสามารถของบริ ษัทในการการแข่งขันกับบริ ษัทจัดการกองทุนแห่งอื3นที3เป็ นบริ ษัทลูกของกลุม่ ธนาคาร
พาณิชย์
กรรมการผู้จดั การได้ ชี Cแจงต่อที3ประชุมว่า บริ ษัทเน้ นรักษาฐานลูกค้ าเดิมให้ มากที3สดุ โดยมุ่งเน้ นการสร้ าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้ เป็ นไปอย่างสมํ3าเสมอ พร้ อมทั Cงเพิ3มช่องทางการขายหน่วยลงทุนกับลูกค้ าของธนาคารออม
สินเข้ าซึง3 เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึง3 น่าจะทําให้ บริษัทสามารถเพิ3มฐานลูกค้ ารายย่อยได้ มากขึ Cน
6. ผู้ถื อ หุ้น ได้ แ จ้ งให้ บ ริ ษั ท อธิ บ าย เรื3 อ งการบัน ทึก เงิน ลงทุน เผื3 อ ขายที3 ข าดทุน ตามที3 ป รากฎในรายงาน
ประจําปี
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงินบริ ษัท ได้ ชี Cแจงต่อที3ประชุมว่า ปั จจุบันบริ ษัทมีพอร์ ตการลงทุน
ของบริ ษั ท ซึ3งการลงทุน จะต้ องดํ าเนิ น การให้ เป็ นไปตามที3 กํ าหนดไว้ ในนโยบายการลงทุน ของบริ ษั ท โดยการลงทุน
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นการลงทุนระยะยาวและเน้ นรายได้ จากการรับเงินปั นผลมากกว่าการขายหลักทรัพย์เพื3อเก็งกําไรระยะ
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สันC ด้ วยเหตุนี C หลักทรัพย์ที3ปรากฎอยู่ในพอร์ ตการลงทุนของบริ ษัททุกรายการจะต้ องถูกบันทึกตามราคาตลาด (Mark to
Market) ณ วันสิ Cนงวดปี บัญชี
7. ผลการดําเนินงานของกองทุนประเภท target fund ของบริ ษัท
ตัวแทนของฝ่ ายจัด การซึ3งมี ห น้ าที3 รับ ผิดชอบดูแลการลงทุนของกองทุนภายใต้ การบริ หารจัดการของ
บริ ษัทได้ ชี Cแจงต่อที3ประชุมว่า ปั จจุบนั กองทุน target fund ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทได้ ลงทุนในลักษณะผสมสัดส่วน
การลงทุนโดยลงทุนทั Cงหลักทรั พย์ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ3งถื อว่าผลตอบแทนที3ได้ จากการลงทุนของกองทุน
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับที3ดี และเป็ นไปตามเป้าหมายที3กําหนดไว้ หลายกองทุน
8. ความแตกต่างและผลกระทบของมาตรฐานบัญชี ใหม่ในอนาคตต่อเรื3 องการบันทึกกํ าไรจากเงินลงทุน
ของบริ ษัทเมื3อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีที3ใช้ อยูใ่ นปี 2560
ผู้สอบบัญชีได้ ชี Cแจงว่า มาตรฐานบัญชีปัจจุบนั ที3ใช้ สําหรับงบการเงินของบริ ษัทสําหรับปี 2560 จะบันทึก
กําไรหรื อขาดทุนจากขายหลักทรัพย์ในเงินลงทุนของบริ ษัทในงบกํ าไรขาดทุน ในขณะที3มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ที3จะใช้
สําหรับปี 2562 จะบันทึกกําไรหรื อขาดทุนดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนกําไรสะสม
9. ความจําเป็ นในการการขยายสาขาใหม่ของบริ ษัท
กรรมการผู้จัด การได้ ชีแC จงว่ าขณะนี บC ริ ษั ท ได้ ร่ว มมื อการขายหน่ วยลงทุน ของกองทุน ของบริ ษั ท กับ
ธนาคารออมสิน ดังนั Cน บริษัทจึงมิได้ ม่งุ เน้ นที3จะดําเนินการเปิ ดสาขาใหม่ แต่จะเน้ นการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางของ
ธนาคารออมสินเป็ นหลัก
10. บริ ษัทย่อย และผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย
ประธานกรรมการได้ ชีแC จงต่อที3ประชุมว่า บริ ษัทย่อยเป็ นการเปิ ดไว้ เพื3 อรองรั บ โครงการที3อาจมี ขึนC ใน
อนาคตของบริ ษัท แม้ ว่าปั จจุบนั จะยังไม่มีการนํามาเป็ นเครื3 องมือใช้ งานแต่การคงสถานะของบริ ษัทย่อยดังกล่าวไว้ มิได้
ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายหรื อผลกระทบต่อบริ ษัท
เมื3 อไม่ มี ผ้ ูถือหุ้นซักถามเรื3 องอื3นใด ประธานได้ กล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณ ผู้ถื อหุ้น ที3 ได้ สละเวลามาร่ ว ม
ประชุมครังC นี C
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
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