
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี ครั� งที� 38 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี� 19 เมษายน 2555 

ณ ห้องประชุมบริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชั�น 23 ถนนรัชดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

       
 

เปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

กรรมการ และผู้บริหารที�ร่วมประชุม  

1. นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที"ประชุม 
2. นายวชัรา ตนัตริยานนท ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. นายโชคชยั อกัษรนนัท ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4. นายยงยทุธ ตะริโย กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี"ยง  
5. นายเลอศกัดิ/  จุลเทศ กรรมการ 
6. นายสดาวุธ เตชะอบุล กรรมการและกรรมการบริหาร 
7. นายสุรพล ขวญัใจธญัญา กรรมการและกรรมการบริหาร 
8. นายกริช อมัโภชน ์ กรรมการอิสระ  
9. นายธีร์ภทัร สูตะบุตร กรรมการอิสระ 
10. นางสาวประภา ปูรณโชติ    กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
11. นางจิราพร บุญวานิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
12. นางพณัณรัชต ์บรรพโต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
13. นายทอมมี" เตชะอุบล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
14. นายเจริญชยั เลง็ศิริวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
15. นางรจิตพร มนะเวส ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส/  

  เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการในที"ประชุม  
 
ที�ปรึกษาที�ร่วมประชุม 

1. นายเสรี จินตนเสรี 
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ผู้สอบบัญชีที�ร่วมประชุม 

 1. นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
  

ที�ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม) 

1. นายรัฐพล โสภณธรรมกิจ  บริษทั นอร์ตนั โรส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
2. นายธีระภทัร ปรัชญารัตนวฒิุ บริษทั นอร์ตนั โรส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 
ประธานกล่าวเปิดประชุมโดยแถลงวา่ ณ เวลาเปิดการประชุมครัB งนีB  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ

มาร่วมประชุมรวม 62 ราย แบ่งเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 23 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะ 39 ราย นบัจาํนวน
หุน้ได ้94,811,960 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79.0100 ซึ"งเป็นจาํนวนหุน้ที"เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที"
จาํหน่ายไดท้ัBงหมดครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั พร้อมทัBงไดชี้Bแจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนน
เสียงและการนบัคะแนนเสียงการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ หลงัจากนัBนจึงเปิดประชุมและดาํเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดงันีB  
 
ระเบียบวาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั/งที� 37 เมื�อวันที� 21 

เมษายน 2554 
ประธานขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัB งที"  37 

เมื"อวนัที" 21 เมษายน 2554 ซึ"งเอกสารไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้จึงไดเ้สนอใหที้"ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที"ประชุม 

ที"ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัB งที" 37 เมื"อวนัที" 21 
เมษายน 2554 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปนีB  
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ระเบียบวาระที� 2      รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2554 

ประธานแถลงว่า ผลการดาํเนินงานของบริษัทปรากฏในหัวข้อสารจากประธานกรรมการใน
รายงานประจําปี ซึ" งได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2554 ซึ" งมีรายละเอียดดงันีB  

 
  “ในรอบปี 2554  ที�ผ่านมา  ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี�ยนแปลงทางการเมือง  มี
การเลือกตั(งและจัดตั(งรัฐบาลใหม่  และประสบเหตอุุทกภัยครั(งใหญ่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย   ส่งผลกระทบ
ต่อทั(งในส่วนของภาครัฐ  การดาํเนินธุรกิจของภาคเอกชน  รวมถึงความเชื�อมั�นของนักลงทุนในประเทศ 
และต่างประเทศอย่างมีนัยสาํคัญ  เนื�องจาก เศรษฐกิจภาคการผลิตได้รับผลกระทบสูง  โรงงานที�ตั(งอยู่ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมที�ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายเป็นจาํนวนมาก  มีการหยดุหรือลดกาํลังการ
ผลิต  ซึ�งส่งผลให้อัตราการว่างงานของประชากรเพิ�มสูงขึ(น   
  

อย่างไรกต็าม   บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที�เกิดขึ(นกับเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงตลาด
เงินและตลาดทุน  จึงได้มีการปรับกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงานเพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที�
เปลี�ยนแปลงไป  โดยบริษัทยังสามารถรักษาผลการดาํเนินงานให้อยู่ในระดับเป็นที�น่าพอใจ   และเป็นไป
ตามเป้าหมายที�ตั(งไว้   ซึ� งงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2554  ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 
753.24 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากปี 2553 ที�บริษัทมีรายได้รวม 714.57 ล้านบาท ประมาณ 38.67  ล้านบาท    
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.41    ขณะที�ค่าใช้จ่ายรวมปี 2554   อยู่ที�  486.38 ล้านบาท   เพิ�มขึ (นเลก็น้อยจากปี 2553   
ที�มีค่าใช้จ่ายรวม 472.62  ล้านบาทประมาณ 13.76 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ทาํให้บริษัทมีกาํไร
สุทธิ  201  ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.67 บาทต่อหุ้น ซึ�งเพิ�มขึ(นจากปี 2553 ที�มีกาํไรสุทธิ  182.61 ล้านบาท 
หรือเท่ากับ 1.52  บาทต่อหุ้น   เป็นจาํนวนประมาณ 18.39  ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 10.07   ปัจจัย
หลักที�ทาํให้บริษัทมีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ (นนั(น  คือ ความสาํเร็จในการบริหารจัดการกองทุนประเภท   Target 
Fund  เป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนดไว้  รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการจากการจัดตั(งกองทุนใหม่ๆ  หลาย
กองทุน  รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ การบริหารจัดการองค์กรที�มีประสิทธิภาพ    

 
ในรอบปี  2554  บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท  179  กองทุน  ประกอบด้วยกองทุน

รวมในประเทศและต่างประเทศ   100   กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  18  กองทุน กองทุนสาํรอง
เลี (ยงชีพ  33  กองทุน  และกองทุนส่วนบคุคล   28   กองทุน  รวมมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ  268,579  ล้านบาท  
โดยเป็นกองทุนที�จัดตั(งขึ(นใหม่จาํนวนทั(งสิ(น   32 กองทุน   มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ   28,570 ล้านบาท  
ประกอบด้วยกองทุนรวม  23  กองทุน  กองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 3 กองทุน และกองทุนส่วนบคุคล  6  
กองทุน  
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ดังนั(น  แม้สภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ� งปีหลังจะไม่เอื(ออาํนวยต่อการลงทุน   แต่บริษัทยังสามารถ
ดาํเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื�องตามเป้าหมายที�กาํหนดไว้   แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมและความ
เป็นมืออาชีพของบคุลากร  รวมถึงการบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพของบริษัทในการปรับแผนการ
ดาํเนินงานเพื�อรองรับเหตกุารณ์ที�ยากลาํบากได้ทันทุกช่วงเวลา   

 
ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม  บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง  อาทิ

เช่น กระทรวงการคลัง  ธนาคารออมสิน และ ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3  ในการร่วมฟื(นฟูสถานที�และผู้ประสบอุทกภัย  โดยการบริจาคเงินและสิ�งของ
อุปโภคบริโภค 

 
บริษทัตระหนักถึงความสาํคัญในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล  มีการกาํกับดแูล

กิจการที�ดี  ส่งเสริมจริยธรรมในการทาํงาน  รวมถึงการให้ความสาํคัญในการพัฒนาทักษะและคุณภาพของ
บคุลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ทันสมยั  เพื�อให้บรรลเุป้าหมายทั(งทางสังคมและของบริษัท
อย่างสมบูรณ์ 

 
ในปี  2554  กรรมการที�ครบวาระออกมีจาํนวนทั(งสิ(น  5  คน    กล่าวคือ   คุณสดาวธุ  เตชะอุบล  

คุณวัชรา  ตันตริยานนท์  คุณยงยทุธ  ตะริโย  ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  และดร.โชคชัย  อักษรนันท์    โดย
กรรมการดังกล่าวทั(ง 5 คนได้รับแต่งตั(งกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง ส่วนคุณสุรเธียร  จักรธรา
นนท์  ที�ได้ลาออกนั(น  คุณธีร์ภัทร  สูตะบตุร  เข้ามาดาํรงตาํแหน่งแทน   ทั(งนี(  คณะกรรมการขอขอบคุณ  
คุณสุรเธียร  จักรธรานนท์  ที�ได้ปฏิบัติหน้าที�กรรมการและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดียิ�ง
ตลอดระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆภายใต้การ

บริหารจัดการของบริษัท รวมถึง  องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั(งในประเทศและต่างประเทศ
ที�ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทมาโดยตลอด  พร้อมกันนี(ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัท
ทุกคนที�มีส่วนร่วมเป็นกาํลังสาํคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั�นคงและ
ต่อเนื�อง” 
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มติที"ประชุม 
ที"ประชุมมีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2554 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ดงัต่อไปนีB  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที� 3  พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2554 
ประธานขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัประจาํปี 2554 

ณ  วนัที" 31 ธนัวาคม 2554 ซึ"งระบุในรายงานประจาํปี และไดจ้ดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
 
มติที"ประชุม 

ที"ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัประจาํปี 2554 ซึ"งไดผ้า่น
การรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีB   
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ระเบียบวาระที� 4     พิจารณาอนุมติัการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2554  

ประธานแถลงว่า ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2554 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 201.00  
ลา้นบาท หรือเท่ากบั 1.67  บาทต่อหุ้น และกาํไรสะสมของบริษทัมีอยู่จาํนวนทัBงสิBน 161.60 ลา้นบาท 
คณะกรรมการจึงขอเสนอที"ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล ในอตัราดงัต่อไปนีB   

4.1 จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 1.60  บาท  และ 
4.2 จ่ายเงินปันผลพิเศษจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.40  บาท 
รวมเป็นเงินปันผลตาม 4.1 และ 4.2 ที"จ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2.00 บาท ต่อหุน้ โดยจ่ายใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ 120,000,000 หุน้ ตามรายชื"อผูถื้อหุน้ที"มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที" 26 เมษายน 2555 (Record 
Date) และรวบรวมรายชื"อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที" 27 เมษายน 2555 และจ่ายเงินปันผลในวนัที" 11 พฤษภาคม 2555 
 
มติที"ประชุม 
 ที"ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจัดสรรกาํไร โดยจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของผลการ
ดาํเนินงานปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 1.60 บาท และเงินปันผลพิเศษจากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท
รวมเป็นเงินปันผลที"จ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2.00 บาท โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น 120,000,000 หุ้น ตาม
รายชื"อผูถื้อหุ้นที"มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที" 26 เมษายน 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื"อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัที" 27 เมษายน 2555 และจ่ายเงินปันผลในวนัที" 11 พฤษภาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ดงัต่อไปนีB   
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ระเบียบวาระที�  5 พิจารณาเลือกตัBงกรรมการแทนกรรมการที"ครบกาํหนดออกตามวาระ   
 ประธานแถลงวา่ ในปีนีB มีกรรมการและกรรมการอิสระที"ครบกาํหนดออกตามวาระ 5 ท่าน  
(กรรมการผูที้"มีส่วนไดเ้สียมิไดอ้ยูใ่นที"ประชุมในวาระนีB ) ไดแ้ก่ 
 

กรรมการ จาํนวน 3 ท่าน 
1. นายเลอศกัดิ/  จุลเทศ 
2. นางญาใจ พฒันสุขวสนัต ์และ 
3. นางสาวประภา ปูรณโชติ 

 

กรรมการอิสระ จาํนวน 2 ท่าน  
1. นายกริช อมัโภชน ์
2. นายบุญชยั โชควฒันา 
 

 อนึ" ง รายชื"อและประวติัของบุคคลและกรรมการที"ถูกเสนอชื"อให้ที"ประชุมแต่งตัBงเป็นไปตาม
รายละเอียดแนบทา้ยหนงัสือเชิญประชุม ซึ" งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 
 

มตทีิ�ประชุม 

ที"ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตัBงบุคคลดงัต่อไปนีB เขา้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ  
5.1 แต่งตัBงบุคคลดงัต่อไปนีB เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 (1) นายเลอศกัดิ/  จุลเทศ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีB  
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(2) นางสาวประภา ปูรณโชติ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีB  

 
 
 (3) นางอุไร ร่มโพธิหยก ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปนีB  

 
 

5.2 แต่งตัBงบุคคลดงัต่อไปนีB เขา้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ"ง ไดแ้ก่ 
(1) นายกริช อมัโภชน ์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปนีB  
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(2) นายบุญชยั โชควฒันา ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปนีB  

 
 
ระเบียบวาระที� 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที�คณะกรรมการ

มอบหมายให้ปฏิบัติงานประจาํปี 2555 
ประธานไดแ้ถลงว่า บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดบัที"

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที"ในการปฏิบติังาน เพื"อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุน้และผูมี้
ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และเพื"อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั"นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางทางผลกาํไรของบริษทัแลว้ จึงไดพิ้จารณาหลกัเกณฑก์ารจ่าย
ค่าตอบแทนใหม่ให้กบัคณะกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบติังานประจาํปี 2555  
โดยมีรายละเอียดดงันีB  

1. ค่าเบีB ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี  
2. ค่าบาํเหน็จประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 

บาท ต่อปี และ  
  3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาํปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ 
ต่อ กรรมการแต่ละท่าน อตัรา 2 ต่อ  1 โดยประธานกรรมการไดเ้ป็น 2 เท่าของกรรมการ 
           
มตทีิ�ประชุม 

ที"ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการมอบหมาย
ใหป้ฏิบติังานประจาํปี 2555 ตามมติของคณะกรรมการ กล่าวคือ  

1. ค่าเบีB ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี  
2. ค่าบาํเหน็จประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 

บาทต่อปี และ  
  3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาํปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ 
ต่อ กรรมการแต่ละท่าน อตัรา 2 ต่อ  1 โดยประธานกรรมการไดเ้ป็น 2 เท่าของกรรมการ 
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หลกัเกณฑค่์าตอบแทนกรรมการและบุคคลที"คณะกรรมการมอบหมายใหป้ฏิบติังานจะมีผลบงัคบั

ใช้ตัB งแต่วนัที"ได้รับอนุมัติจากที"ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครัB งที"  38 เป็นต้นไป และให้ใช้
หลักเกณฑ์นีB ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี"ยนแปลงเป็นอย่างอื"น มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงัต่อไปนีB   

 

 

 

ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาแต่งตั/งผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 และกาํหนดค่าตอบแทน  

ประธานแถลงวา่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพิ้จารณาคดัเลือก และเสนอใหแ้ต่งตัBงนาย
ประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที" 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขที" 7147 หรือ นายเทอดทอง  เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที" 3787 หรือ นายอุดม ธนูรัตน-์
พงศ์ ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขที"  8501 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั
ประจาํปี 2555 และอนุมติัค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 792,000 บาท (ซึ" งเป็นอตัราที"รวมค่าตรวจสอบ สอบ
ทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม แลว้) 
 

มตทีิ�ประชุม 

 ที"ประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตัBงนายประวิทย ์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ นายอุดม ธนูรัตนพ์งศ ์แห่ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัประจาํปี 2555 และอนุมติัค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 792,000 บาท (ซึ"งเป็นอตัราที"รวมคา่
ตรวจสอบ สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมแลว้) มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ดงัต่อไปนีB  
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ระเบียบวาระที�  8   เรื�อง อื�น ๆ (ถ้าม)ี 
8.1 ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเกี"ยวกบัแผนการดาํเนินธุรกิจและโครงการในอนาคตของบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการไดชี้Bแจงวา่ การดาํเนินการบริหารจดัการกองทุนของบริษทัมุ่งเนน้ผล
ประกอบการและผลตอบแทนที"ดีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย ในปีนีBบริษทัมีเป้าหมายที"จะจดัตัBงกองทุนใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น  Term Fund  Target Fund  และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 
ซึ" งการจดัตัBงกองทุนประเภทใดมีปัจจยัที"สาํคญั คือ ระยะเวลา และสภาพตลาดเงิน/ตลาดทุนที"
เหมาะสม 

 
8.2 ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเกี"ยวกบัการจดัอนัดบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน และความสามารถของ

บริษทัในการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนักบับริษทัจดัการกองทุนที"เกิดขึBนเป็นจาํนวนมาก 
ประธานไดแ้จง้ใหที้"ประชุมทราบวา่ ขณะนีBบริษทัอยูใ่นลาํดบัที" 4 ของอุตสาหกรรม และหากเป็น
ในกลุ่มบริษทัจดัการที"ไม่มีธนาคารเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่บริษทัจะอยูใ่นลาํดบัที" 1 ของกลุ่ม นอกจากนีB  
ถึงแมข้ณะนีBจะมีการเปิดเสรีการประกอบธุรกิจบริษทัจดัการ แต่บริษทัก็ยงัสามารถแข่งขนักบั
บริษทัจดัการอื"นได ้เนื"องจากบริษทัมีประสบการณ์การดาํเนินธุรกิจที"ยาวนาน และมีกลุ่มผูถื้อหุน้
ที"เขม้แขง็ใหก้ารสนบัสนุน 

 
8.3 ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพี"มเติมวา่ หากกองทุนวายภุกัษไ์ดค้รบกาํหนดอายโุครงการจะมีผลกระทบต่อ

ผลประกอบการของบริษทัหรือไม่ 
 ในกรณีนีB  กรรมการผูจ้ดัการไดชี้Bแจงวา่ การเลิกกองทุนวายภุกัษอ์าจมีผลกระทบต่อมูลคา่ทรัพยสิ์น

สุทธิ (NAV) ของบริษทั แต่เนื"องจากค่าธรรมเนียมบริหารจดัการที"บริษทัไดรั้บจากกองทุนนัBนเป็น
จาํนวนที"ไม่สูงมากจึงไม่กระทบต่อรายไดข้องบริษทั 
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8.4 ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามสาเหตุของการชาํระบญัชีกองทุน Asean Investment Trust และ บริษทัไทย 
เอก็ซิม อินเตอร์เนชั"นแนล จาํกดั 

 ประธานไดแ้จง้วา่สาํหรับกองทุน Asean Investment Trust นัBนกองทุนเลิกเนื"องจากครบกาํหนด
อายโุครงการ และขณะนีBอยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชีของกองทุน ส่วนกรณีของบริษทั ไทย      
เอก็ซิม อินเตอร์เนชั"นแนล จาํกดั นัBน เนื"องจาก ผูถื้อหุน้ของ บริษทั ไทย เอก็ซิม อินเตอร์เนชั"น
แนล จาํกดั มีมติใหเ้ลิกบริษทั  ซึ" งขณะนีB อยู่ในระหว่างการชาํระบญัชีเช่นกนั 
 

 
ปิดประชุมเวลา 16.45 น. 


