
 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี ครั�งที� 39 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี�  11 เมษายน 2556  

ณ ห้องคอลมัน์ 1 ชั�น 2 อาคารคอลมัน์ ทาวเวอร์ เลขที� 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

       
 
เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

กรรมการ และผู้บริหารที�ร่วมประชุม  
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4. นายสุรพล ขวญัใจธญัญา  กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
      รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี ยง  
5.   นายธชัพล กาญจนกลู  กรรมการ 
6.   นางอุไร ร่มโพธิหยก  กรรมการ 
7.  นายสุวิชญ โรจนวานิช  กรรมการ 
8.  นายบุญชยั โชควฒันา  กรรมการอิสระ 
9.  นายกริช อมัโภชน ์   กรรมการอิสระ 
10.  นางสาวประภา ปูรณโชติ     กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
11.  นางจิราพร บุญวานิช  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
12.  นางพณัณรัชต ์บรรพโต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
13.  นายณฐัวฒิุ ธรรมจารี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
14.  นายเจริญชยั เลง็ศิริวฒัน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
15.  นางรจิตพร มนะเวส   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส/  

  เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการในที ประชุม  
 
ผู้สอบบัญชีที�ร่วมประชุม 

1. นางสาวรฐาภทัร์ ลิ>มเจริญ  บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
  

ที�ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม) 

1. นายเทพชล โกศล    บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคนซี  จาํกดั 
2. นางสาวพลัภา ชยัอาญา  บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคนซี  จาํกดั 

 



ประธานกล่าวเปิดประชุมโดยแถลงวา่ ณ เวลาเปิดการประชุมครั> งนี>  มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะมาร่วมประชุมรวม 71 ราย แบ่งเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 32 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะ 39 ราย นบั
จาํนวนหุน้ได ้ 100,615,669 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.8464 ซึ งเป็นจาํนวนหุน้ที เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หุน้ที จาํหน่ายไดท้ั>งหมดครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั พร้อมทั>งไดชี้>แจงวิธีปฏิบติัในการ
ลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ หลงัจากนั>นจึงเปิดประชุมและ
ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี>  
 
ระเบียบวาระที� 1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั/งที� 38  

เมื�อวันที� 19 เมษายน 2555 

ประธานขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั> งที  38 
เมื อวนัที  19 เมษายน 2555 ซึ งเอกสารไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้จึงไดเ้สนอใหที้ ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุม 
 
มตทิี�ประชุม 

ที ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั> งที  38 
เมื อวนัที  19 เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัต่อไปนี>  

 
 

ระเบียบวาระที� 2      รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 

ประธานแถลงวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมและใน
รายงานประจาํปี ซึ งไดส่้งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ไดท้ราบแลว้ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ซึ งมีรายละเอียดดงันี>  

“ในรอบปี  2555 ภาพรวมเศรษฐกิจมีเสถียรภาพที�ดี   แม้จะเพิ�งผ่านพ้นช่วงอุทกภัยครั( งใหญ่ที�
เกิดขึ(นในปี 2554 โดยเศรษฐกิจเริ�มขยายตัวจากปีก่อน  ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากเอกชนส่วนใหญ่เร่ง
ซ่อมแซมฟื(นฟูความเสียหายที�ได้รับจากเหตุอุทกภัยเพื�อให้สามารถประกอบกิจการได้โดยเร็ว  ประกอบ
กับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  
 



 อย่างไรกต็าม   เศรษฐกิจไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกบ้าง   แต่
ผลกระทบดังกล่าวยังจาํกัดอยู่ เฉพาะธุรกิจการส่งออกสินค้าและอุตสาหกรรมที�เน้นการผลิตเพื�อการ
ส่งออก  ในขณะที�อัตราการว่างงานอยู่ในระดับที�ไม่สูง   บริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที�เกิดขึ(นกับ
เศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน  จึงได้กาํหนดกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงานเพื�อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์  โดยบริษัทยังสามารถรักษาผลการดาํเนินงานให้อยู่ในระดับเป็นที�น่าพอใจ   
ใกล้เคียงเป้าหมายที�กาํหนดไว้   ซึ�งงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2555  ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมี
รายได้รวม 828.26 ล้านบาท เพิ�มขึ (นจากปี 2554 ที�บริษัทมีรายได้รวม 753.24 ล้านบาท ประมาณ 75.02  
ล้านบาท    หรือคิดเป็นร้อยละ 9.96    ขณะที�ค่าใช้จ่ายรวมปี 2555   อยู่ที� 565.10 ล้านบาท   เพิ�มขึ (นจากปี 
2554   ที�มีค่าใช้จ่ายรวม 486.38  ล้านบาทประมาณ 78.72 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 16.18 ทาํให้บริษัท
มีกาํไรสุทธิ  205.75    ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.71 บาทต่อหุ้น ซึ�งเพิ�มขึ(นจากปี 2554 ที�มีกาํไรสุทธิ 201 
ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.67  บาทต่อหุ้น   เป็นจาํนวนประมาณ 4.75  ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ  2.36   
ปัจจัยสาํคัญที�ทาํให้บริษัทมีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ(น  คือ ประสิทธิภาพด้านการบริหารการตลาดและการส่งเสริม
การขายที�ดี   ความสาํเร็จในการบริหารจัดการกองทุน  รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที�ได้รับจากการ
จัดตั(งกองทุนใหม่  รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์   ประกอบกับการบริหารจัดการองค์กรที�มี
ประสิทธิภาพ    

 

ในรอบปี  2555  บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท  182  กองทุน  ประกอบด้วย
กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ   99   กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  19  กองทุน กองทุน
สาํรองเลี (ยงชีพ  37  กองทุน  และกองทุนส่วนบคุคล   27   กองทุน  รวมมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ  303,065  
ล้านบาท  โดยเป็นกองทุนที�จัดตั(งขึ (นใหม่จาํนวนทั(งสิ(น   35 กองทุน   มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ   25,506.70  
ล้านบาท  ประกอบด้วยกองทุนรวม  26  กองทุน  กองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ  1 กองทุน และกองทุนส่วน
บคุคล  8  กองทุน  

 

ในช่วงครึ� งปีหลังที�ตลาดเงินตลาดทุนมีความเคลื�อนไหวค่อนข้างมาก  บริษัทได้ปรับกลยทุธ์การ
ดาํเนินงานโดยจัดตั(งกองทุนที�มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับภาวะของตลาดเงินตลาดทุนได้ทันต่อ
เหตุการณ์   ส่งผลให้การดาํเนินงานของกองทุนที�จัดตั(งขึ(นเป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไว้  กล่าวคือ 
ตลอดทั(งปี 2555 บริษทัได้จัดตั(งกองทุนประเภท Target Fund จาํนวน 13 กองทุน   และสามารถปิด
กองทุนเนื�องจากผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที�ตั(งไว้ได้ถึง 10 กองทุน  

 

ในส่วนของการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมต่อสังคม  บริษัทได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรการกศุลต่างๆ โดยการบริจาคเงิน และสิ�งของจาํเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ ด้อยโอกาสและขาด
แคลน  เช่น บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาเดก็ด้อยโอกาส  ผ่านมลูนิธิเดก็โสสะแห่งประเทศไทย  ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์  บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  ผ่านมลูนิธิออมสินเพื�อสังคม  รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา  ทั(งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  เป็นต้น 



บริษทัตระหนักถึงความสาํคัญในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล  มีการกาํกับดูแล
กิจการที�ดี  ส่งเสริมจริยธรรมในการทาํงาน  โดยในปี 2555 ได้จัดให้มีการอบรมเกี�ยวกับหลักการและ
แนวทางปฏิบัติของการกาํกับดูแลกิจการที�ดีให้กับพนักงานทุกระดับชั(น ทั(งนี( เพื�อเป็นการปลกูฝังหลัก
บรรษัทภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงสื�อสารการปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวกับ
พนักงานเป็นประจาํ  เพื�อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย  
ซึ�งเป็นปัจจัยสาํคัญของการพัฒนาบริษัทอย่างยั�งยืน 

  

มตทิี�ประชุม 

ที ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ดว้ย
คะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัต่อไปนี>  

 
 

ระเบียบวาระที� 3      พจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 2555 
ประธานขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัประจาํปี 2555 ณ  

วนัที  31 ธนัวาคม 2555 ซึ งระบุในรายงานประจาํปี และไดจ้ดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 
มตทิี�ประชุม 

ที ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 
2555 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัต่อไปนี>  

 
 



ระเบียบวาระที� 4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2555 

 ประธานแถลงต่อที ประชุมว่า ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 
205.75 ลา้นบาท หรือ 1.71 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการประจาํปี  2555  ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานที จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั>งสิ>นจาํนวน 204 ลา้นบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 
120,000,000 หุน้ ตามรายชื อผูถื้อหุ้นที มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัจนัทร์ที  22 เมษายน 2556 และให้
รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที  23  เมษายน 2556 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที  10 
พฤษภาคม 2556  

 อนึ ง เมื อจ่ายเงินปันผลแลว้ เงินส่วนของผูถื้อหุน้จะเหลืออยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท ซึ งเป็น
จาํนวนที เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 

มตทิี�ประชุม 

ที ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินการประจาํปี 2555 ใหก้บัผู ้
ถือหุน้ในอตัรา 1.70 บาท ต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานที จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั>งสิ>น
จาํนวน 204 ลา้นบาท 

โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 120,000,000 หุน้ ตามรายชื อผูถื้อหุน้ที มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนั
จนัทร์ที  22 เมษายน 2556 และใหร้วบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที  23 เมษายน 2556 และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที  10 พฤษภาคม 2556 ที ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัต่อไปนี>  

 
 
ระเบียบวาระที� 5  พจิารณาแต่งตั/งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 และกาํหนดค่าตอบแทน 

 ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพิ้จารณาคดัเลือก และเสนอให้แต่งตั)ง 
นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที0 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขที0 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที0 3787 หรือ นายอุดม  



ธนูรัตน์พงศ ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที0 8501 แห่ง บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื0น
ภายในสาํนกังานเดียวกนัที0ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี เป็น
ผูส้อบบญัชี ของบริษทัประจาํปี 2556 ในอตัราค่าสอบบญัชีปีละ 792,000 บาท โดยไดร้วมค่าตรวจสอบ 
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน รวมไวด้ว้ยกนัแลว้ 
 
มตทิี�ประชุม 

ที ประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั>งนายประวิทย ์วิวรรณธนา
นุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที  4917 หรือ นายบรรจง  พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที  7147 
หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที  3787 หรือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขที  8501 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั หรือ ผูส้อบบัญชีท่านอื นภายในสํานักงาน
เดียวกนัที ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี  เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัประจาํปี 2556 และอนุมติัค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 792,000 บาท โดยไดร้วมค่าตรวจสอบ สอบ
ทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไวด้ว้ยกนัแลว้ รายละเอียดดงันี>  

 
 

ระเบียบวาระที� 6  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายให้ 

ปฏิบัติงานประจําปี 2556 
 ประธานแถลงวา่ บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัที0เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที0ในการปฏิบติังาน เพื0อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่างๆ และเพื0อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
ไดพิ้จารณากลั0นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัแลว้ จึงไดพิ้จารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการและ
บุคคลที0คณะกรรมการมอบหมายใหป้ฏิบติังานประจาํปี 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี)  

1. ค่าเบี)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 
 
 



มตทิี�ประชุม 
 ที0ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที คณะกรรมการ
มอบหมายใหป้ฏิบติังาน ประจาํปี 2556 ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ กล่าวคือ  

1. ค่าเบี>ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ต่อปี  
2. ค่าบาํเหน็จประธานกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท

ต่อปี และ  
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจาํปี โดยจ่ายเป็นสดัส่วน ประธานกรรมการ ต่อ

กรรมการแต่ละท่าน อตัรา 2 ต่อ 1 

หลกัเกณฑค่์าตอบแทนกรรมการและบุคคลที คณะกรรมการมอบหมายใหป้ฏิบติังานจะมีผลบงัคบัใช้
ตั>งแต่วนัที ไดรั้บอนุมติัจากที ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั> งที  39 เป็นตน้ไป และใหใ้ชห้ลกัเกณฑนี์>
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี ยนแปลงเป็นอยา่งอื น ที ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์ดงัต่อไปนี>  

 
 

ระเบียบวาระที�  7 พจิารณาเลอืกตั/งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  (กรรมการผูที้ มี
ส่วนไดเ้สียมิไดอ้ยูใ่นที ประชุมในวาระนี> ) 

 ประธานแถลงวา่ ในปีนี> มีกรรมการและกรรมการอิสระที ครบกาํหนดออกตามวาระ 5 ท่าน  
ไดแ้ก่ 

กรรมการ จาํนวน 3 ท่าน 
1. นายสดาวุธ เตชะอบุล 
2. พลตาํรวจเอกอดุลย ์แสงสิงแกว้ 
3. นายวชัรา ตนัตริยานนท ์

 กรรมการอิสระ จาํนวน 2 ท่าน  
1. นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี  
2. นายธีร์ภทัร สูตะบุตร 
 

มตทิี�ประชุม 

ที ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัเลือกตั>งบุคคลดงัต่อไปนี> เขา้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
แทนกรรมการที ครบกาํหนดออกตามวาระ ดงันี>  



(1) นายสดาวุธ เตชะอุบล  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
ดงัต่อไปนี>  

 
(2) พลเอกเลิศรัตน ์รัตนวานิช เป็นกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปนี>  

 
 

(3) นายวิศิษฏ ์วิศิษฏส์รอรรถ เป็นกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปนี>  

 
 



(4) นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระวาระหนึ ง ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท์
ดงัต่อไปนี>  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) นายบุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปนี>    
 

 
 

ระเบียบวาระที� 8  เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ ประชุมสอบถาม ซึ งในการนี>  มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเดน็ต่างๆ 
ดงัต่อไปนี>  
8.1 แผนกลยทุธ์ในปี 2556-2557 รวมถึงการขยายธุรกิจประเภท Hedge Fund  
 กรรมการผูจ้ดัการไดชี้>แจงวา่ภายในปี 2556 เป้าหมายมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนภายใตก้าร

จดัการทั>งหมดของบริษทัจะเพิ มเป็น 310,000 ลา้นบาท และ เพิ มรายไดข้องบริษทัเป็น 888 ลา้น
บาท โดยมีกลยทุธ์หลกัในการดาํเนินธุรกิจดงันี>  
ก) ความพึงพอใจของลูกคา้จากผลการบริหารกองทุนและผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน 
ข) สร้างความแข็งแกร่งใหก้บัชื อ (Brand) ของเอม็เอฟซีให้อยูใ่นใจลกูคา้ 
ค) หาพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) เพื อขยายธุรกิจและฐานลูกคา้ 
ง) มุ่งเนน้ธุรกิจที สร้างการเติบโตและรายไดที้ ย ั งยืนใหก้บับริษทั 

 



นอกจากนั>น กรรมการผูจ้ดัการไดชี้>แจงเพิ มเติมวา่ ในการสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัเพื อบรรลุถึง
เป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้นั>น บริษทัจะขยายธุรกิจประเภทกองทุนรวม และเพิ มมลูค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนภายใตก้ารจดัการจากกลุ่มกองทุนสาํรองเลี>ยงชีพ นอกจากนี>  บริษทัไดเ้ริ มขยาย
ฐานธุรกิจของบริษทัไปยงักองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐานและ REIT  
อนึ งในส่วนของธุรกิจประเภท Hedge Fund นั>น เนื องจากมีขอ้จาํกดัในการก่อภาระผกูพนัใหก้บั
กองทุน  และมีความเสี ยงค่อนขา้งสูง ดงันั>น บริษทัจึงไม่สามารถประกอบธุรกิจประเภทนี>ได ้

 
8.2 การจดัตั>งกองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐาน 

 กรรมการไดชี้>แจงวา่ในทางทฤษฎีรัฐยงัมีความตอ้งการในการขยายโครงสร้างพื>นฐาน ซึ งจะใช้
เครื องมือของกองทุนรวมโครงสร้างพื>นฐานควบคู่กบักฎหมายซึ งเกี ยวขอ้งกบัการร่วมลงทุน
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

 
8.3 การจดัการกบัสภาวะที มีสภาพคล่องทางการเงินลน้ตลาดจะนาํไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจหรือไม่ 

ประธานไดชี้>แจงวา่ภาวะการณ์ปัจจุบนัไม่น่าจะเกิดปัญหาที จะนาํไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจ ซึ งแตกต่าง
จากวิกฤติเศรษฐกิจที เกิดขึ>นในปี 2540 ซึ งเป็นภาวะเงืนฝืด 
 

8.4 การบริหารสภาพคล่องใน Port การลงทุนของบริษทั 
ประธานไดชี้>แจงวา่การลงทุนใน Investment Portfolio นั>นเป็นการลงทุนในตราสารหนี> เป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั>นเป็นลกัษณะการลงทุนระยะยาวตอ้งถือเกินหนึ งปี และไม่
มีการลงทุนในตราสารหนี>หรือทุนในต่างประเทศ  
 
เมื อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเรื องอื นใด ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณผูถื้อหุน้ที ไดส้ละ

เวลามาร่วมประชุมครั> งนี>  
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 


