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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี ครั�งที� 44 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

วันพฤหสับดี ที� 19 เมษายน 2561 
ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั �น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที� 199 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

___________________________________ 
เปิดประชมุเวลา 10.30 น. 

กรรมการ และผู้บริหารที�ร่วมประชุม  

1. ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี  ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม 
2. ดร.โชคชยั  อกัษรนนัท์  รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสดาวธุ  เตชะอบุล  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
4. นายสรุพล ขวญัใจธญัญา  กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ               

  กําหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการด้านการกํากบัดแูลกิจการที3ดี 
5. ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี3ยง  
6. พลเอกเลศิรัตน์ รัตนวานิช กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
7. นางสาวจฬุารัตน์ สธีุธร  กรรมการ 
8. นายพชร ยตุธิรรมดํารง  กรรมการอิสระ 
9. นายพิษณ ุวิชิตชลชยั  กรรมการ  และกรรมการบริหาร 
10. นายนําพร ยมนา กรรมการ 
11. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
12. นางสาวประภา ปรูณโชติ กรรมการผู้จดัการ  
13. นางพณัณรัชต์ บรรพโต ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
14. นายชาคริต พืชพนัธ์  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
15.   นายณฐัวฒิุ ธรรมจารี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
16.   นายกิตติคม สทุธิวงศ์  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
17. นางรจิตพร มนะเวส ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการอาวุโสและเลขานุการบริษัท เป็น

เลขานกุารในที3ประชมุ  
18. นายอนพุงษ์ จนัทร์จิเรศรัศมี  ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงินบริษัท  
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ผู้สอบบัญชีที�ร่วมประชุม 
1. นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

2.. นางสาวรฐาภทัร์ ลิ Cมสกลุ บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

ที�ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม) 
1. นางสาวพลัภา ชยัอาญา   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี3 จํากดั 

หมายเหต:ุ  มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั Cงสิ Cน 12 คน จากจํานวนทั Cงสิ Cน 13 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของ
จํานวนกรรมการทั Cงหมด  

ประธานที3ประชมุกล่าวเปิดประชมุและเลขานุการบริษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะมาร่วมประชมุ ณ เวลาเปิดประชุม รวม 115 ราย แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 57 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ 58 
ราย นับจํานวนหุ้นได้ 99,185,174 หุ้น (หุ้นของบริษัทมี 125,570,927 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 79.0062 ซึ3งเป็นจํานวนหุ้นที3
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที3จําหน่ายได้ทั Cงหมด (41,856,975.7 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบังคบับริษัท พร้อม
กันนี C เลขานกุารบริษัทได้ชี Cแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
หลงัจากนั Cน จงึดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี C 

วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั�งที� 43 เมื�อวันที� 20 เมษายน 2560      

ประธานที3ประชมุเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั Cงที3 43 
เมื3อวันที3 20 เมษายน 2560 ซึ3งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที3ประชุมพิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชมุ 

มติที�ประชุม 

ที3ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั Cงที3 43 เมื3อวันที3 20 
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี C 
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วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560       

ประธานที3ประชมุแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทซึ3งมีรายละเอียดเป็นไปตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือ
เชิญประชมุและเพิ3มเติมเพื3อความชดัเจนดงันี C 

“ปี  2560  ผลการดําเนินงานของบริษัทถือว่าพอใช้ได้ในแง่รายได้จากกิจการรวม ขณะที)รายได้จากการ
ลงทุนไม่ได้มากเท่ากบัปีที)ผ่านมา โดยงบการเงินของบริษัทในปี 2560 มีการนําเสนอแก่ผูถื้อหุ้น 2 ส่วนด้วยกนั โดยจาก
งบเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีกําไรสุทธิ 187.52 ล้านบาท รายได้รวม 950.41 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายรวม 719.78 ล้านบาท ขณะที)งบการเงินรวมแสดงไว้ว่า บริษัทมีรายได้รวม 908.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2559 ที)บริษัทมีรายได้รวม 918.08 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.04  ขณะที)ค่าใช้จ่ายรวมปี 2560  อยู่ที) 720.03 
ล้านบาท เพิ)มขึCนจากปี 2559 ที)มีค่าใช้จ่ายรวม 679.72  ล้านบาท เพิ)มขึCนคิดเป็นร้อยละ 5.93  ส่งผลให้ในปี 2560 
บริษัทมีกําไรสทุธิ 142.68 ล้านบาทหรือ เท่ากบั 1.15 บาทต่อหุ้น ซึ)งลดลงจากปี 2559 ที)มีกําไรสทุธิ 187.53 ล้านบาท 
หรือเท่ากบั 1.55 บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.91 ปัจจัยสําคญัที)ทําให้บริษัทมีกําไรสทุธิ ลดลง ในปี 2560 คือ
เศรษฐกิจในประเทศและการลงทุนที)ชะลอตวัลง การจดัตัCงโครงการโครงสร้างพืCนฐานที)ล่าช้าจากกําหนดการเดิม และ
ผลตอบแทนจากเครื)องมือทางการเงินลดลงจากปีที)ผ่านมา 

ในรอบปี  2560 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 240 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมใน
ประเทศและต่างประเทศ 108 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพื)อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ซึ)งบริษัทเป็นผู้จดัการทรัสต์) กองทุนสํารองเลีCยงชีพ 40   กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 79 กองทุน 
และกองทนุรวมวายภุกัษ์หนึ)ง 1 กองทนุ รวมมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 454,410 ล้านบาท โดยมี กองทุนรวมที)จดัตัCงขึCนใหม่ 
จํานวน 19 กองทุน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  10,756 ล้านบาท และ กองทุนส่วนบุคคลจัดตัCงใหม่จํานวน  16 กองทุน 
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ  7,115 ลา้นบาท 

บริษัทได้นอ้มนําหลกัการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ บริษัทเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตัCงแต่ปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมใน
หลกัสูตร Corporate Governance ที)เกี)ยวข้อง ซึ)งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยอย่างต่อเนื)อง ใน
ส่วนของพนกังานมีการจดัอบรมเกี)ยวกบัหลกัการ และแนวทางปฏิบติัของการกํากบัดูแลกิจการที)ดี การป้องกนัการทจุริต 
ให้กบัพนกังานเป็นระยะ ในปี 2560 บริษัทยงัไดเ้ข้าร่วมโครงการ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สงัคมไทย ใส่
ใจผูล้งทนุ ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์จดัการลงทนุ  โดยกองทนุรวมธรรมภิ
บาลไทยจะลงทนุในบริษัทที)มีการกํากบัดูแลกิจการที)ดี นอกเหนือจากการนํานโยบายเกี)ยวกบัการต่อต้านการทุจริตไป
บรรจุไว้ในกระบวนการทํางานทุกขัCนตอน ในปีนีCเพื)อการปรับองค์กรให้ทนัต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  บริษัทได้จัดทํานโยบายรักษาความมั)นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ( Information Security Policy) ให้
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สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดูแลที)เกี)ยวข้อง  เพื)อป้องกนัการทจุริต  การถูกโจมตีด้านสารสนเทศและไซ
เบอร์  

 ในปี  2560 กรรมการที)ครบวาระออกมีจํานวนทัCงสิCน 5 ท่าน  คือ นางสาวจุฬารัตน์  สุธีธร  นายชาติชาย 
พยหุนาวีชยั  นายสรุพล ขวญัใจธญัญา  นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์  และ นายอมร  อศัวานนัท์ โดย  4 ท่านแรกได้รับการ
แต่งตัCงกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ)ง  และนายพชร  ยุติธรรมดํารง เข้ารับตําแหน่งกรรมการแทนนายอมร  อศั
วานนัท์  คณะกรรมการขอขอบคณุนายอมร  อศัวานนัท์เป็นอย่างยิ)ง ที)ตลอดระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการไดป้ฎิบติั
หนา้ที)อย่างดีเยี)ยม”  

ภาพรวม 
 

 

 

 

 

 
 

อนึ3ง ประธานในที3ประชมุได้แถลงว่า วาระนี Cเป็นวาระเพื3อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ 

มติที�ประชุม  

ที3ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560     

วาระที� 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจาํปี 2560 

 ประธานที3ประชมุได้แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปีสิ Cนสดุ 31 ธันวาคม 2560 ตามที3ปรากฏในเรื3อง “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2560 ซึ3งได้ผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั Cงนี C 

 ประธานที3ประชุมได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจําปี 2560 
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มติที�ประชุม 

ที3ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมต ิอนมุัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560 ด้วย
คะแนนเสียง ดงัต่อไปนี C  

 

 วาระนี C ไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ3มเติม  

 

วาระที� 4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2560      

ประธานที3ประชมุได้แถลงต่อที3ประชมุ กลา่วคือ ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิต่อหุ้น โดยเมื3อจา่ยเงินปันผลแล้ว เงินสว่นของผู้ ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อย
กวา่ 1,000 ล้านบาท ซึ3งจากการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิ 187.52 ล้านบาท หรือ 1.51 บาท 
ต่อหุ้น บริษัทจงึพิจารณาจา่ยเงินปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2560 ให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 1.40 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจากผลการดําเนินงานที3จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั Cงสิ Cนจํานวน 175.86 ล้านบาท           

บริษัทได้กําหนดรายชื3อผู้ ถือหุ้นที3มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ที3 27 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วในวนัศกุร์ที3 18 พฤษภาคม 2561            

สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วต้องขออนมุัติจากที3ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลในปีที3ผ่านมา ดงันี C 
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มติที�ประชุม 

ที3ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ให้กับผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 1.40 บาท (คิดเป็นอตัราร้อยละ 92.72 ของกําไรสทุธิต่อหุ้น  ซึ3งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท) หรือทั Cงสิ Cนจํานวน 175.86 ล้านบาท เมื3อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ ถือหุ้นเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน
บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายชื3อผู้ ถือหุ้นที3มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัศกุร์ที3 27 เมษายน 2561 และจ่ายเงินปันผล
ในวนัศกุร์ที3 18 พฤษภาคม 2561 โดยที3ประชมุมีมตอินมุตั ิด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี C 

 

 

 

 

วาระที� 5 พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานที3ประชุมแถลงต่อที3ประชุมว่าเพื3อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทจึงจําเป็นต้อง
พิจารณาเลือกตั Cงกรรมการแทนกรรมการที3ครบกําหนดออกตามวาระซึ3งในปีนี Cมีกรรมการที3ครบกําหนดออกตามวาระ 4 
ท่าน ได้แก่ 

1. พลเอกเลศิรัตน์ รัตนวานิช    
2 นายพชร อนนัตศิลป์              
3. นายนําพร ยมนา 
4. นางสาวประภา ปรูณโชต ิ

โดยคณะกรรมการ (ซึ3งไม่รวมกรรมการที3มีส่วนได้เสีย) พิจาณาแล้วเห็นว่ากรรมการดังต่อไปนี C มีคุณสมบัติที3
เหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท จงึเห็นชอบให้นําเสนอที3ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื3อพิจารณาแต่งตั Cงกรรมการ ดงันี C 
 1.  พลเอกเลศิรัตน์ รัตนวานิช  ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง        
 2.  นายพชร อนนัตศิลป์  ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง   
 3.  นายนําพร ยมนา  ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง 
 4. นางสาวประภา ปรูณโชต ิ ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง     
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มติที�ประชุม 

  ที3ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัเลอืกตั Cงบุคคลดงัตอ่ไปนี C เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที3ครบกําหนดออก
ตามวาระ 

(5.1) พลเอกเลศิรัตน์ รัตนวานิช ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 

 

 

 
 

(5.2) นายพชร อนนัตศิลป์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 

 

 

 

วาระนี C ไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ3มเติม 

(5.3) นายนําพร ยมนา ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 

 

 

 

วาระนี C ไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ3มเติม 

(5.4) นางสาวประภา ปรูณโชต ิดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ3ง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี C 

 

 

 

วาระนี C ไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ3มเติม 
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วาระที� 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ประจาํปี 2561                   

ประธานที3ประชุมได้แถลงว่าบริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที3
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที3ในการปฏิบตัิงาน เพื3อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ และเพื3อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที3ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
หลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที3คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตัิงานประจําปี 2561 โดย
กลั3นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริษัทแล้ว และได้นําเสนอที3ประชุมคณะกรรมการ ซึ3งมีมติเห็นชอบให้นําเสนอหลักเกณฑ์การกําหนด
ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที3คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจําปี 2561 ดังต่อไปนี C ต่อที3
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. ค่าเบี Cยประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี     
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี          
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกตปิระจําปี  

มติที�ประชุม 

ที3ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุัติค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการและบุคคลที3คณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตัิงานประจําปี 2561 ดงันี C  

1. ค่าเบี Cยประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี     
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี          
3. โบนสัในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกตปิระจําปี  

ทั Cงนี C หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที3คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคบัใช้
ตั Cงแต่วันที3ได้รับอนุมัติจากที3ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั Cงที3 44 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี Cตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี3ยนแปลงเป็นอย่างอื3น ที3ประชมุมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี C 
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วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี         

ประธานที3ประชมุแถลงว่า เพื3อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั Cงผู้ สอบ
บญัชีประจําปี 2561 ซึ3งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคดัเลือกและเสนอให้แต่งตั Cงนายประวิทย์ วิวรรณ-
ธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 3787 หรือนายอุดม  
ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 8501 หรือนางสาวชตุิมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 9622 แห่ง 
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผู้สอบบญัชีท่านอื3นภายในสาํนกังานเดียวกนัแห่งบริษัท พีวี ออดทิ จํากดั เป็นผู้ลงลายมือชื3อ
ในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจําปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจํานวนเงิน ปีละ 
901,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกนัแล้ว 

ทั Cงนี C บริษัทที3เป็นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื3อที3เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์หรือมีส่วนได้
สว่นเสียกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ที3เกี3ยวข้องกบับุคคลดงักลา่ว 

มติที�ประชุม 

ที3ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั Cงนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 4917 
หรือนายเทอดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 3787 หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 8501 
หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผู้สอบบัญชีท่าน
อื3นภายในสํานักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็นผู้ลงลายมือชื3อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของบริษัท ประจําปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจํานวนเงิน ปีละ 901,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ 
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกนัแล้ว ที3ประชมุมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี C     

 

 

 

 วาระนี C ไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุเพิ3มเติม 

วาระที� 8  เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 -ไม่มี- 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที3ประชมุสอบถาม ซึ3งมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามที3ประชมุในเรื3องดงัตอ่ไปนี C 
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1. ผลกระทบเชิงนโยบายของธนาคารออมสินที3มีต่อบริษัท จากกรณีกรรมการผู้แทนธนาคารออมสิน (นาย
ชาติชาย พยหุนาวีชยั) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท 

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ คุณพิษณุ วิชิตชลชัย กรรมการผู้แทนธนาคารออมสินเป็นผู้ ชี Cแจง โดย
กรรมการผู้แทนธนาคารออมสินได้ชี Cแจงต่อที3ประชมุว่า เนื3องจากกรรมการรายดงักล่าวได้รับมอบหมายงานและภารกิจที3
จะต้องดําเนินการเพิ3มขึ Cนซึ3งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที3ในฐานะกรรมการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ออมสนิได้มีการมอบหมายให้ผู้แทนของธนาคารรายอื3นเพื3อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนท่านเดิมที3ขอลาออกแล้วและ
สานตอ่นโยบายเช่นเดมิ 

2. บริษัทมีนโยบายที3จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพิ3มเติมจาก MFC-W1 อีกหรือไม่ 
ประธานกรรมการได้ชี Cแจงตอ่ที3ประชมุวา่ บริษัทยงัไม่มีนโยบายออกใบสําคญัแสดงสทิธิเพิ3มเตมิ 

3. สาเหตทุี3มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของบริษัทไม่เป็นไปตามที3ประมาณการ  
กรรมการผู้จดัการได้ชี Cแจงต่อที3ประชมุว่า ปัจจัยหลกัที3ทําให้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของบริษัทไม่เป็นไปตาม

ประมาณการเนื3องมาจาก การเลื3อนกําหนดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อนกัลงทนุทั3วไปของกองทนุภาครัฐที3บริษัทได้รับ
การแต่งตั Cงให้เป็นบริษัทจดัการกองทนุ และยงัมิได้มีการระบกํุาหนดการใหม่ที3ชดัเจนสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อ
นกัลงทนุเป็นการทั3วไป 

4. สาเหตทุี3กําไรสทุธิของบริษัทลดลง และแนวโน้มผลการดําเนินงานสาํหรับปี 2561 

กรรมการผู้ จดัการได้ชี Cแจงต่อที3ประชุมว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ดัชนีตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีการ
เคลื3อนไหวไม่มาก ซึ3งเป็นสภาวการณ์ที3ไม่เหมาะกับการจัดตั Cงกองทุนประเภทตราสารทุน ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการ
จดัการและการจดัตั Cงกองทนุประเภทนี Cไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงระดมทนุจากนักลงทุนเพื3อรอ
จงัหวะเข้าลงทนุในหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในชว่งจงัหวะที3ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัสงูขึ Cน 

5. ความสามารถของบริษัทในการการแขง่ขนักับบริษัทจดัการกองทนุแหง่อื3นที3เป็นบริษัทลกูของกลุม่ธนาคาร
พาณิชย์  

 กรรมการผู้จดัการได้ชี Cแจงต่อที3ประชมุว่า บริษัทเน้นรักษาฐานลกูค้าเดิมให้มากที3สดุโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุให้เป็นไปอย่างสมํ3าเสมอ พร้อมทั Cงเพิ3มช่องทางการขายหน่วยลงทนุกับลกูค้าของธนาคารออม
สนิเข้าซึ3งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ3งน่าจะทําให้บริษัทสามารถเพิ3มฐานลกูค้ารายย่อยได้มากขึ Cน 

6. ผู้ ถือหุ้ นได้แจ้งให้บริษัทอธิบาย เรื3องการบันทึกเงินลงทุนเผื3อขายที3ขาดทุนตามที3ปรากฎในรายงาน
ประจําปี  

ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ได้ชี Cแจงต่อที3ประชุมว่า ปัจจบุันบริษัทมีพอร์ตการลงทุน
ของบริษัทซึ3งการลงทุนจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที3กําหนดไว้ในนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยการลงทุน
ดงักล่าวจะต้องเป็นการลงทนุระยะยาวและเน้นรายได้จากการรับเงินปันผลมากกวา่การขายหลกัทรัพย์เพื3อเก็งกําไรระยะ
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สั Cน ด้วยเหตนีุ C หลกัทรัพย์ที3ปรากฎอยู่ในพอร์ตการลงทนุของบริษัททกุรายการจะต้องถกูบันทกึตามราคาตลาด (Mark to 
Market) ณ วนัสิ Cนงวดปีบญัชี  

7. ผลการดําเนินงานของกองทนุประเภท target fund ของบริษัท  
ตัวแทนของฝ่ายจัดการซึ3งมีหน้าที3รับผิดชอบดูแลการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ

บริษัทได้ชี Cแจงต่อที3ประชมุว่า ปัจจุบนักองทนุ target fund ภายใต้การจดัการของบริษัทได้ลงทนุในลกัษณะผสมสดัสว่น
การลงทุนโดยลงทนุทั Cงหลกัทรัพย์ในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ3งถือว่าผลตอบแทนที3ได้จากการลงทุนของกองทุน
ดงักลา่วอยูใ่นระดบัที3ดี และเป็นไปตามเป้าหมายที3กําหนดไว้หลายกองทนุ 

8. ความแตกต่างและผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ในอนาคตต่อเรื3องการบันทึกกําไรจากเงินลงทุน
ของบริษัทเมื3อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการบญัชีที3ใช้อยูใ่นปี 2560  

ผู้สอบบญัชีได้ชี Cแจงวา่ มาตรฐานบัญชีปัจจบุนัที3ใช้สําหรับงบการเงินของบริษัทสาํหรับปี 2560 จะบนัทกึ
กําไรหรือขาดทุนจากขายหลกัทรัพย์ในเงินลงทุนของบริษัทในงบกําไรขาดทุน ในขณะที3มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ที3จะใช้
สําหรับปี 2562 จะบนัทกึกําไรหรือขาดทนุดงักลา่วในงบแสดงฐานะการเงิน สว่นกําไรสะสม 

9. ความจําเป็นในการการขยายสาขาใหม่ของบริษัท 
กรรมการผู้ จัดการได้ชี Cแจงว่าขณะนี Cบริษัทได้ร่วมมือการขายหน่วยลงทุนของกองทุนของบริษัทกับ

ธนาคารออมสิน ดงันั Cน บริษัทจงึมิได้มุ่งเน้นที3จะดําเนินการเปิดสาขาใหม่ แต่จะเน้นการขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางของ
ธนาคารออมสินเป็นหลกั 

10. บริษัทย่อย และผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย 
ประธานกรรมการได้ชี Cแจงต่อที3ประชุมว่า บริษัทย่อยเป็นการเปิดไว้เพื3อรองรับโครงการที3อาจมีขึ Cนใน

อนาคตของบริษัท แม้ว่าปัจจุบนัจะยงัไม่มีการนํามาเป็นเครื3องมือใช้งานแต่การคงสถานะของบริษัทย่อยดงักล่าวไว้มิได้
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อบริษัท 

เมื3อไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามเรื3องอื3นใด ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ ถือหุ้นที3ได้สละเวลามาร่วม
ประชมุครั Cงนี C 

เลกิประชมุเวลา 11.30 น. 


