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บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2556 

 

 ประชุมเมือวนัพุธที  24  เมษายน  2556  เวลา 10.30 น.  ณ หอ้งประชุมสาํนักงานใหญ่  ชั*น 25  
อาคารโมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร ์เลขที 699 ถนนศรีนครินทร ์ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 
เริ�มการประชุม 
 นางสาววราภรณ์  นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการบริษัท   แถลงว่า  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จาํนวน 39 ราย  และผูม้อบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 41 ราย    รวมเป็นจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมทั*งสิ* น 45 คน  
นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้194,299,357 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ44 ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ั*งหมดของ
บริษัท จาํนวนทั*งสิ* น440,402,555 หุน้ และถือว่าครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้    จึงขอให้
ประธานเปิดการประชุมเพือพิจารณาเรืองต่าง  ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม 
 นายเจริญ   อุษณาจิตต์  ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุม
สามญัประจาํปี 2556 และกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และแนะนํากรรมการของบริษัท     กรรมการอิสระ  (โดยกรรมการอิสระ
บางท่านไดร้ับการมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้รายย่อย) ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท ทีเขา้ร่วมประชุม ดงันี*  
กรรมการที�เขา้รว่มประชุม 

 1.  นายเจริญ    อุษณาจิตต ์     ประธานกรรมการ 

 2.  นายอดิเรก   ปฏทิศัน์ รองประธานกรรมการ 

 3.  นายศิริวฒัน์   วงศจ์ารุกร ประธานกรรมการบริหาร 

 4.  นายธีระชยั    กีรติเตชากร กรรมการ   

 5.  นายศิริศกัดิI    ถิรวฒันางกรู กรรมการ 

 6.  นายไพฑรูย ์    ศิริฉตัรชยักุล กรรมการ 

 7.  นายสุชาติ         ธรรมาพิทกัษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 8.  นายสุรชยั        สนธิรติ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสียง/ 

   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 9.  นายอนันต ์ ลี* ตระกลู กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

ผูบ้รหิารที�เขา้รว่มประชุม 

 1. นางสาวแววตา สุขเสน่ห ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัที�เขา้รว่มประชุม 
 1.    นางสาววนันิสา   งามบวัทอง    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
  จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  
 2.   นางสาวกาญจนา  บวัทอง    ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี      
 ซึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ทีมาร่วมชี* แจงในครั*งนี* ดว้ย 

 ก่อนจะเขา้สู่วาระการประชุม     ประธานไดแ้จง้ใหที้ประชุมทราบวธีิปฏบิติัในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระการประชุม        ซึงกาํหนดตามขอ้พึงปฏบิติัสาํหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ดงันี*  :- 
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 -  ผูถื้อหุน้รายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั จาํนวนหุน้ทีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่วาระ เท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือหรือรบัมอบฉันทะมา 
โดยใชใ้บลงคะแนนทีผูถื้อหุน้ไดร้บั ณ จุดลงทะเบียน 

 -  กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ประธานจะเสนอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะ
สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือมีความเห็นเป็นประการอืน หรืองดออกเสียง   หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด
ยกมือไม่เห็นดว้ย   หรือมีความเห็นประการอืน  หรืองดออกเสียง  เจา้หน้าทีของบริษัทจะรบับตัรลงคะแนนทีไดแ้จกไวใ้ห้
ผูถื้อหุน้     จากผูถื้อหุน้ทียกมือเพือลงมติดังกล่าวและถือว่าผูถื้อหุน้ทีไม่ไดย้กมือในทีประชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบหรือ
อนุมติัในวาระนั*น ๆ ตามทีเสนอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยถือหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง  ซึงภายหลงัเสร็จสิ* นการประชุม      
ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ทีเห็นดว้ยส่งคืนบตัรลงคะแนนเสียงดงักล่าวกบัเจา้หน้าที  ณ จุดลงทะเบียน 

 -  กรณีทีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหม้าประชุมแทน   ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  ทีผูถื้อหุน้
ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะทีผูเ้ขา้ประชุม ไดย้ืนต่อเจา้หน้าทีของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนน
เสียงทีใชนั้บเป็นมติทีประชุม 

 -  กรณีทีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้ก
ประการตามทีเห็นสมควร   ทีประชุมจะนับคะแนนเสียงดว้ยวิธีเดียวกบัทีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 ทั*งนี* บริษัทไดก้าํหนดใหน้างสาวสดบัพิณ  กฤดานรากรณ ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึงเป็น
ผูที้มีความเป็นอิสระ   ทาํหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดงักล่าวว่าเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถูกตอ้งตามกฎเกณฑแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบริษัท 

 โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้
ออกเสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  เป็นจาํนวนเท่าใดใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ  ซึงการนับคะแนนในแต่ละวาระ
จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมในวาระนั*น ๆ     ซึงอาจมีจาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากนั  
เนืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางรายเขา้ร่วมประชุมเพิมเติม ภายหลงัจากการประชุมเสร็จสิ* นแลว้  เจา้หน้าทีของบริษัทจะเก็บ
รวบรวมบตัรลงคะแนนของผูอ้อกเสียงทั*งหมดเพือเป็นหลกัฐานต่อไป 

 เมือแจง้ขั*นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว้  ประธานฯไดร้ายงานดว้ยวา่  บริษัทฯไดป้ระกาศ
บนเว็บไซตข์องบริษัท เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรืองทีเห็นว่าสาํคญั สมควรจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2556 ในระหว่างวนัที 10 มกราคม 2556 – 15 กุมภาพนัธ ์2556 ซึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบ
วาระตามหลกัเกณฑที์กาํหนดเขา้มาภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ดงันั*น ประธานฯ จึงไดข้อใหที้ประชุม เริมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี*  
 
          วาระที� 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2555  
 ประธานฯ  แจง้ใหที้ประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ดัทาํและนําส่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้
ครั*งที 1/2555 วนัที 26 เมษายน 2555  ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา
ทีกาํหนด     และไดส่้งรายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า พรอ้มหนังสือนัดประชุมในครั*งนี*  รวมทั*งได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง  
และสอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่       พรอ้มทั*งเสนอใหที้ประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  ตามทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  
 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู ้ถือหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ครั*งที 
1/2555 หรือไม่ 

 เมือไม่มีผู ้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม       ประธานจึงขอให้ทีประชุมออกเสียงลงมติ   โดย
เลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  
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 นางสาววราภรณ์  นิลเทียม   ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิมอีกจาํนวน 7 ราย  เป็นจาํนวน 333,000 เสียง 

 มติที�ประชุม    ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้  มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที
ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด 
87 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 194,632,357 หุน้ 
 เห็นดว้ย   86       ราย  จาํนวน    194,627,057 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.997      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                     -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ          - 
 งดออกเสียง   1       ราย  จาํนวน              5,300  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.003 
 
         วาระที� 2.  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2555     และรายงานประจาํปีของ 
คณะกรรมการ  
 ประธานมอบหมายใหน้ายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555  ทีผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2555 ใหที้ประชุมทราบ  สรุปไดด้งันี*  

  ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2555 
  ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจาํปี 2555 มีรายไดร้วมจาํนวน 3,696 ลา้นบาท   
ลดลงจากปี 2554  จาํนวน 467 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 11      มีตน้ทุนขาย  ค่าใชจ้่ายในการขายบริหารค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมจาํนวน 3,471 ลา้นบาท   เป็นกาํไร
ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้225 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  42  ลา้นบาท กาํไรสุทธิส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 
1 ลา้นบาท  ทาํใหมี้กาํไรสุทธิเป็นจาํนวน  182  ลา้นบาท   ลดลงจากปี 2554  จาํนวน  20 ลา้นบาท   เป็นกาํไรสุทธิ
ต่อหุน้  0.42 บาท เป็นผลมาจากงานส่วนใหญ่มีกาํหนดส่งมอบงานในปี 2556   ทั*งนี*  ณ สิ* นปี 2555  บริษัทมีคาํสั งซื* อ
ซึงรอการส่งมอบงานอีกจาํนวน 2,300  ลา้นบาท 
  สาํหรบัรายไดจ้าํนวน 3,696 ลา้นบาท     แบ่งออกเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ (SI)  2,511 ลา้น
บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 68 , รายไดจ้ากการใหบ้ริการบาํรุงรกัษา (MA) 624 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17 ,รายไดจ้ากการ
ใหค้าํปรึกษาและพฒันาระบบงาน (PS) 511 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 14   และรายไดอ้ืน (OT) 50 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 1   
  สาํหรบัสินทรพัย ์หนี* สิน และส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2555   มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 3,691 
ลา้นบาท      เป็นสินทรพัยห์มุนเวียนจาํนวน  2,769 ลา้นบาท      และสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 922 ลา้นบาท   
หนี* สินรวมจาํนวน  1,962 ลา้นบาท  และส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน  1,729 ลา้นบาท   

การปรบัเปลี�ยนแผนการทางธุรกิจ 

• ปัจจบุนัเราเปลี�ยนแปลงจากศนูยก์ลางเทคโนโลยไ์ปสูศู่นยก์ารใหบ้ริการตา่งๆ 

จากความแข็งแกร่งของ MFEC GROUP ทาํใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ* น ทั*งในดา้นของการ
รบังานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การพฒันาระบบการดาํเนินธุรกิจไดดี้ยิงขึ* น รวมถึงความพรอ้มในการรบัมือการแขง่ขนัไดอ้ยา่ง
คล่องตวั ดงันั*น ภาพรวมของ MFEC GROUP ในอีก 3 ปีขา้งหน้าจึงวางเป้าหมายเพือสรา้งความแข็งแกร่ง มีธุรกิจไอที
เซอรว์ิสอยา่งครบวงจร โดยการเพิมรายไดจ้ากธุรกิจใหค้าํปรึกษา การพฒันา และบาํรุงรกัษาซอฟตแ์วร ์ (MFEC 
Services) ใหมี้รายไดม้ากกวา่ฮารด์แวร ์  ในส่วนของธุรกิจพฒันาและวางระบบ (Systems Integration) ซีงจะส่งผลให้
บริษัทมีอตัรากาํไรขั*นตน้ทีสงูขึ* น (Gross Profit Margin) สู่การเติบโตระยะยาวในดา้นของกาํไรสุทธิ 15% ต่อปี (Profit 
Growth) ในอีก 5 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2556-2560)  
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• การปรบัยทุธศาสตร ์

บริษัทมีการปรบักลยุทธ ์เพือบรรลุเป้าหมายหลกั 2 ประการคือ 

1. เพิมความสามารถในการแขง่ขนั สู่การเป็นบริษัทดา้นไอทีชั*นนําระดบัโลก 

2. การปรบัเปลียนวฒันธรรมและโครงสรา้งขององคก์ร กระตุน้ใหเ้กิดการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ 
และผูนํ้าเชิงผูป้ระกอบการจากรุ่นสู่รุ่นอยา่งต่อเนือง  

• การลงทุนเพื�อเพิ�มการสรา้งผลกาํไร และการเจรญิเติบโตของบริษทั 

บริษัทมีนโยบายการลงทุน (Reinvest) เพือสรา้งแหล่งธุรกิจหรือเทคโนโลยใีหม่ทีลํ*าหน้าในทุกปี 
เนืองจากมองเห็นโอกาสดา้นการตลาด   ซึงเป็นรปูแบบการใหบ้ริการ (Services) ทีมีมารจ์นิสงู โดยมุ่งเน้นการลงทุนทีมี
ประสิทธิภาพ เพือความสามารถการทาํกาํไร และการเติบโตอยา่งยั งยนื 

• ดา้นบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรใหท้นัต่อความตอ้งการทางธุรกิจ กลยุทธห์ลกัคือการ
วางโครงสรา้งพื* นฐานทางดา้นอตุสาหกรรมในการผลิตคน เพือรองรบัการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจใหมี้ความเขม้แข็งขึ* น 
ดว้ยเหตุทีธุรกิจดา้นไอที งานดา้นบริการ (Services) เป็นสิงทีสาํคญัยิง ดงันั*น เราจึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
บุคลากรตั*งแต่ตน้นํ*า โดยการร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ จดัโครงการอบรมภาคฤดรูอ้นและสหกิจศึกษา เช่น  โครงกา
รสหกิจ, โครงการแม่ฮ่องสอน IT Valley, มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สกลนคร, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศรีราชา , มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู เพือฝึกบณัฑิตจบใหม่ใหมี้ความพรอ้ม
การทาํงานร่วมกบับริษัท โดยวางเป้าหมายพฒันาบุคลากรดา้นไอทีทีมีคุณภาพเขา้สู่ตลาดมากถึง 5,000 คนภายในปี 
sttu   

• การวางรูปแบบงานใหมี้ความกวา้งขวางทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทั �วประเทศ และเพิ�ม
คณุค่าของงานใหสู้งขึ� น เพื�อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั*งนี* เพือเป็นผูนํ้ากระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาทรพัยากรบุคคลของประเทศ การสรา้งงานทีมีมลูค่าเพิมสงู
ในระดบัทอ้งถิน การกระจายรายไดใ้นประเทศ ช่วยเสริมสรา้งเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

• แผนการปรบัโครงสรา้งบริษทั 3 ปี ตั�งแตปี่ พ.ศ. 2555 – 2557 
 MFEC GROUP ไดใ้หค้วามสาํคญักบักลยุทธที์มุ่งเน้นการปรบัตวัทีรวดเร็วสอดคลอ้งกบั สภาวการณ ์
โดยวางแผนการปรบัโครงสรา้งองคก์รภายใน (Restructure Plan) ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555 – 2557) เพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยแบ่งโครงสรา้งเป็น 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

� MFEC ในฐานะผูใ้หบ้ริการ ใหค้าํปรึกษาและบริการสาํหรบัภาคธุรกิจโทรคมนาคม และภาค
การเงินการธนาคาร 

� กลุ่มการใหบ้ริการติดตั*งระบบ ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา พฒันา และติดตั*งระบบ
คอมพิวเตอรแ์ละเครือขา่ยสารสนเทศ 

� กลุ่มการใหบ้ริการพฒันาซอฟตแ์วรใ์หบ้ริการพฒันาซอฟตแ์วรแ์ละนวตักรรมต่าง ๆ ทีเป็น
ทรพัยสิ์นทางปัญญา และการพฒันาบุคลากรเขา้มาเสริมในกลุ่มบริษัทโครงการสหกิจศึกษา
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัชั*นนําต่างๆ ทั วประเทศ 

• วางกลยทุธมุ่งเนน้ 3 สว่นหลกั 
การปรบัเปลียนรปูแบบการบริหารงานดงักล่าว เพือใหบ้ริษัทมีโครงสรา้งทีชดัเจนขึ* น และตน้ทุนที

ตํ าลง เพือสามารถแขง่ขนัได ้ โดย MFEC GROUP วางกลยุทธมุ่์งเน้นใหค้วามสาํคญัใน 3 ส่วนหลกัคือ Alignment, 
Integration และ Innovation ของบริษัทในเครือ เพือใหก้ารดาํเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยเสริมซึงกนัและกนั 
(Alignment) เกิดการบรูณาการ (Integrated) และเชือมโยงธุรกิจแบบครบวงจร เพือความสามารถการทาํกาํไร และธุรกิจ
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ของลกูคา้ใหเ้ติบโต (Business Innovation) ซึงสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของกลุ่มบริษัท สู่การเป็นหนึงในผูนํ้า
ตลาดในประเทศและภมิูภาคอาเซียน เพือการขบัเคลือนธุรกิจอยา่งมั นคง  

• ธุรกิจใหม่ 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธทีวางไว ้ ภายใตก้รอบยุทธศาสตร ์MFEC as a Service  จึงมีการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ โดยบริษัทไดมุ่้งเน้นการวิจยัและขยายธุรกิจใหม่ในเทคโนโลยหีลกัสามกลุ่ม ไดแ้ก่ Cloud Computing, 
Business Analytics และ Mobility  โดยเฉพาะ Cloud Computing ซึงเป็นกระแสหลกัของเทคโนโลยใีนยุคปัจจบุนัและ
อนาคต MFEC GROUP จึงสรา้งธุรกิจใหม่บน Cloud Computing (SaaS) ใหเ้ป็นรปูธรรมในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 
2555 – 2557) ในลกัษณะของ Cloud  Management Service Group (CMSG)  โดยเริมวางแผนตั*งแต่ปี stt{ เพือกา้ว
สู่ความเป็นผูนํ้าใหบ้ริการดา้น Cloud Services ของประเทศ  

• ผูน้าํธุรกิจรุน่ใหม่ 

 การสรา้งธุรกิจใหม่เพือพฒันาองคก์รใหเ้จริญรุดหน้าอยา่งยั งยนื จาํเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทีมีแนวความคิดสรา้งสรรค ์  บริษัทจึงไดริ้เริมโครงการ “MFEC GROUP Innovative Idea” เพือส่งเสริมให้
พนักงานกา้วสู่ความเป็นนักคิดนักสรา้งสรรค ์ ก่อใหเ้กิดนวตักรรมทางธุรกิจใหม่ ซึงบริษัทพรอ้มจะเขา้ร่วมลงทุน รวมถึง
การเฟ้นหาผูบ้ริหารจากคนรุ่นใหม่ ทีมีความรู ้ ประสบการณ ์ และไอเดียทางธุรกิจ เพราะเชือว่าธุรกิจไอทีต่อจากนี* ไปจะ
ขบัเคลือนโดยคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่แค่ทุนอยา่งเดียว แต่แขง่ขนักนัดว้ยความเร็ว ยดืหยุน่ และนวตักรรม   

• ตลาดสากล 

 บริษัทมีการวางแผนขยายตลาดสู่ภมิูภาคอาเซียน โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึงมี
แนวโน้มศกัยภาพสงู เพือรองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ปี 2015 โดยการ
ซื* อกิจการหรือร่วมลงทุนกบับริษัทพนัธมิตรจากทั*งในและต่างประเทศในรปูแบบ Alliance Model หรือ Partnership Model 
เพือสนับสนุนแผนดา้นการตลาดดงักล่าว การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัท ดว้ยเป้าหมายสู่การเป็นผูนํ้าตลาด
ในภมิูภาค (Regional IT Provider) 

• สมัฤทธิผล  การเป็นผูมี้สว่นรว่มที�แทจ้ริงดา้นการพฒันาบุคลากรและประเทศชาต ิ

 บริษัทวางเป้าหมายตอ้งการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งบุคลากรสามารถเติบโตไดอ้ยา่งยั งยนื เป็น
ผูนํ้าการกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาทรพัยากรบุคคลของประเทศ การสรา้งงานทีมีมลูค่าเพิมสงูในระดบัทอ้งถิน และกระจาย
รายได ้ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนทั*งประเทศ  

• ผลประโยชนด์า้นการแข่งขนัที�ยั �งยนื 

 บริษัทมุ่งพฒันากลยุทธ ์ เพือสรา้งความแข็งแกร่งและความสามารถดา้นการแขง่ขนัอยา่งต่อเนือง การ
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่สู่ตลาด การใหบ้ริการทีเป็นเลิศ ดว้ยความเป็นไทย คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า หรือ
เหนือกว่าบริษัทขา้มชาติ และราคาทีเป็นธรรมต่อลกูคา้  

• การเป็นผูน้าํอตุสาหกรรม 

 การควบรวมกิจการในนาม MFEC GROUP ตั*งแต่ปี 2554 เป็นการนําจุดแข็งของแต่ละบริษัทมารวมไว้
ดว้ยกนั ช่วยเสริมศกัยภาพสู่ความเป็นเป็นผูนํ้าทีโดดเด่นในอตุสาหกรรม Software และ IT Services ของประเทศ  
สามารถขยายธุรกิจไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  การผนึกกาํลงัจะทาํใหบ้ริษัทคนไทยมีศกัยภาพ สามารถแขง่ขนักบับริษัทไอทีขา้ม
ชาติ สู่การเป็นผูนํ้าตลาดในภมิูภาค (Regional IT Provider)  
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• การเป็นสถาบนัที�ไดร้บัการยอมรบั 

  MFEC GROUP ไดว้างเป้าหมายอยา่งชดัเจน ตอ้งการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งและการบริหาร
องคก์รใหก้ลายเป็น “สถาบนั” ทีเขม้แข็งครอบคลุมตลาดทั วประเทศ สามารถรบังานขนาดใหญ่ไดม้ากขึ* น ช่วยผลกัดนั
ยอดขายและอตัรากาํไรขั*นตน้ใหส้งูขึ* น สู่การเติบโตอยา่งยั งยนื  

ประธานสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเกียวกบัผลการดาํเนินงานปี 2555 ของบริษัท 

คาํถามที 1  นายเฉลิมพล  ไวทยางกรู  ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงประเด็นอตัราการหมุนเวียนของพนักงาน
ในกลุ่มบริษัทไอที  และบริษัทกาํหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานในระยะสั*นอย่างไร    เนืองจากแผนการลงทุนโดยการ
สรา้งบุคลากรของบริษัท     ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวซึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท 

 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร  ใหร้ายละเอียดว่าปัจจุบนัอตัราการหมุนเวียน
ของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมประมาณรอ้ยละ 20  สาํหรบัอตัราการหมุนเวียนของพนักงานของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 
อยู่ทีประมาณรอ้ยละ 16  โดยกลยุทธใ์นการสรา้งบุคลากรเพือเป็นการทดแทนเสริมสรา้งกาํลังคนทีมีการหมุนเวียน  
บริษัทมีความเชือมั นการสรา้งบุคลากรนอกจะช่วยลดปัญหาการหมุนเวียนของพนักงานแลว้  หากบริษัทมีทรัพยากร
บุคคลทีมีความรูค้วามสามารถ  จะทาํใหลู้กคา้มีความเชือมั น และว่าจา้งบริษัท  อีกทั*งยงัผลดีต่อบริษัทในดา้นตน้ทุนที
ลดลงทําใหบ้ริษัทมีกาํไรเพิมมากขึ* น   โดยบริษัทฯ มีการวางแผนการเติบโตในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี    ซึงการสรา้ง
ทรพัยากรบุคคลจะรองรบักบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัท    และยงัเป็นการรองรบัการเขา้ร่วมเป็นประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558  ดว้ย  

ขอ้เสนอแนะที 1    ผูถื้อหุน้เสนอแนะใหป้ระมวลผลการตรวจนับคะแนน     และนําเสนอผลการตรวจ
นับขึ* นสไลดพ์รอ้มใหเ้ลขานุการขานคะแนนเสียง       เนืองจากบางครั*งเมือฟังการขานคะแนนเสียงแต่เพียงอย่างเดียว  
อาจทาํใหผู้ถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมบนัทึกคะแนนเสียงผิดพลาด   

คาํถามที 2   นางสาววิภา  สุวณิชย ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงความคืบหน้าของแผนงานทีคณะกรรมการ
บริหารไดแ้ถลงรายงานในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2555 ทีผ่านมา 

นายอดิเรก  ปฏทิศัน์  กรรมการบริหาร  รายงานความคืบหน้าในการพฒันา Cloud Services Solution  
ซึงปัจจุบันบริษัทเริมมีลูกคา้ในกลุ่มบริษัทนายหน้าซื* อขายหลักทรัพย ์(Broker) แลว้   เป็นรายไดป้ระเภทใหเ้ช่าใช้
ซอฟตแ์วร ์ โดยเป็นไปตามแผนกลยุทธข์องบริษัทในการปรบัธุรกิจเพือใหเ้กิดอตัรากาํไรเพิมขึ* น  

ขอ้เสนอแนะที 2  นางสาววิภา  สุวณิชย ์ ผูถื้อหุน้  เสนอใหก้ารรายงานผลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบัรายงานทีกล่าวมาในปีก่อน  พรอ้มทั*งรายงานผลกระทบทีเกิดขึ* น ความคืบหน้าของการดาํเนินงานต่าง ๆ เพือใหผู้ถื้อ
หุน้เขา้ใจ  และไดร้บัทราบความคืบหน้าอยา่งชดัเจน 

นายเจริญ  อุษณาจิตต ์ ประธานกรรมการบริษัท  กล่าวเสริมใหร้ายละเอียดเกียวกบัผลประกอบการ
ของบริษัทในอดีตช่วง 3 ปีทีผ่านมา  มีรายไดแ้ละอัตรากําไรปรับเพิมขึ* นและลดลง  โดยในปี 2555 บริษัทไดร้ับ
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภยัเมือปลายปีก่อน ซึงฝ่ายบริหารไดเ้ร่งรัดดําเนินการปรับกลยุทธใ์นหลาย ๆ ดา้น เพือเพิม
ยอดขายและอตัรากาํไรใหก้บับริษัท  จนทาํใหปั้จจุบันบริษัทมีงานรอการส่งมอบในมือโดยประมาณ 2,200 ลา้นบาท         
ซึงทําใหใ้นปี 2556 นี* คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีตัวเลขรายไดแ้ละกําไรทีดีกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน โดยรวมบริษัทมี
พฒันาการจากในอดีตในหลาย ๆ ดา้นรวมถึงราคาหุน้ของบริษัทซึงปัจจุบนัมีราคาทีปรบัเปลียนไปอยา่งเห็นไดช้ดัเช่นกนั   

คาํถามที 3  นายเฉลิมพล  ไวทยางกูร  ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงประเด็นบริษัทมีแนวทางอย่างไรกบั
เทคโนโลยทีีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  เพือเพิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งยอดขายทีเพิมขึ* น 

นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ใหร้ายละเอียดว่ากลยุทธท์างการตลาดของบริษัทคือการเขา้ใจในธุรกิจของ
ลูกคา้  นําเสนอและใหบ้ริการความตอ้งการของลูกคา้โดยนําเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วมาประยุกต์พฒันา
ระบบรองรบัความตอ้งการของลกูคา้  
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คาํถามที 4  ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงประเด็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ทีลดลง  ในขณะทีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการบาํรุงรกัษา และใหค้าํปรึกษาพฒันาผลิตภณัฑเ์พิมสงูขึ* น 

นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ใหร้ายละเอียดว่าสืบเนืองจากปัญหาการส่งมอบงานทีล่าชา้ออกไปจาก
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทําใหร้ายไดจ้ากการขายสินคา้ลดลง  โดยรายไดป้ระเภทงานใหบ้ริการบํารุงรักษาและให้
คาํปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑมี์อตัรากาํไรขั*นตน้ทีดี  ซึงเป็นส่วนทีเสริมทําใหผ้ลประกอบการของบริษัทเป็นไปตามทีได้
รายงานขา้งตน้ไปแลว้นั*น  

ขอ้เสนอแนะที 3  นายเฉลิมพล  ไวทยางกรู  ผูถื้อหุน้  เสนอต่อทีประชุมเกียวกบัการขานคะแนนเสียง
ในวาระรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปีว่าเนืองจากเป็นวาระรบัทราบ  จึงไม่ตอ้งขานคะแนนเสียง 

ประธานฯ แจง้ว่าจะนําขอ้เสนอมาพิจารณาเพือปรับใหถู้กตอ้งตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของ
ตลาดหลกัทรพัยต่์อไป 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  
 นางสาววราภรณ ์ นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงเพิมอีกจาํนวน  6  ราย  เป็นจาํนวน 122,100 เสียง 

 มติที�ประชุม   ทีประชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบและรบัทราบผลการดําเนินงานประจาํปี 2555 และ
รายงานประจาํปีของคณะกรรมการเกียวกบักิจการของบริษัทในรอบปีทีผ่านมาและกิจการทีจะกระทําต่อไปในภายหน้า  
ตามทีประธานกรรมการบริหารรายงาน ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด 93 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้194,754,457 หุน้ 
 เห็นดว้ย   93       ราย  จาํนวน    194,754,457  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   -       ราย  จาํนวน                    -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 

         วาระที� 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2555  สิ� นสุด ณ  31 
ธนัวาคม 2555  
 ประธานกล่าวสรุป       รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)  ซึงไดผ่้านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ นางสาว
วนันิสา  งามบัวทอง  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากดั เมือวนัที 26 กุมภาพันธ์ 2555      รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจาํปีทีไดจ้ดัส่งแก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ เพือใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษัทสิ* นสุด ณ  31 ธนัวาคม 2555 
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเกียวกบังบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไร
ขาดทุนประจาํปี 2555 ของบริษัท 
 ขอ้สงัเกตุ 1   นางสาววิภา   สุวณิชย ์     ผูถื้อหุน้  แจง้ขอ้สงัเกตุความผิดพลาด 

1.1  กาํไรต่อหุน้ปี 2554 ซึงระบุไวจ้าํนวน 45 บาทต่อหุน้ ทีแสดงในรายงานประจาํปีหน้า 123  1.2  
ขอ้มลูโครงสรา้งรายไดปี้ 2553-2555 ซึงแสดงรายละเอียดในปี 2555 เป็นจาํนวนหน่วย 

ลา้นบาท  แต่ขอ้มลูปี 2553-2554 แสดงจาํนวนเป็นหน่วยบาท ในรายงานประจาํปีหน้า 130 
 นางสาวแววตา  สุขเสน่ห ์ ชี* แจงรายละเอียดทีถูกตอ้งว่า  กาํไรต่อหุน้ปี 2554 ทีถูกตอ้งคือ 0.45 บาท  
และกล่าวขออภยัในความผิดพลาดทีเกิดขึ* นและจะปรบัปรุงขอ้ผิดพลาดดงักล่าว   
 คาํถามที 5 นางสาววิภา สุวณิชย ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามสาเหตุของอายุเฉลียในการเก็บหนี* ทีเพิมขึ* นจากปี
ก่อน  
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 นางสาวแววตา  สุขเสน่ห ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   ชี* แจงวา่ดว้ยในปี 2555 งานทีส่งมอบ
ส่วนใหญ่เป็นงานของภาครฐั  ซึงมีกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบงานทีชดัเจน  แต่มีระยะเวลาในการตรวจรบัทีอาจล่าชา้
ออกไป  จึงทาํใหอ้ายุเฉลียในการเก็บหนี* เพิมขึ* นจากปี 2554 
 คาํถามที 6  นายเฉลิมพล  ไวทยางกรู  ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงประเด็นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที
กรมสรรพากรประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลงคงเหลือรอ้ยละ 23  มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งไร 
 นางสาวแววตา  สุขเสน่ห ์  ชี* แจงเพิมเติมว่าอตัราภาษีทีลดลงทาํใหบ้ริษัทมีค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลลดลง  ทาํใหบ้ริษัทมีกาํไรเพิมขึ* น  นอกจากนี* บริษัทยงัมีรายไดที้ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน  ซึงทาํใหบ้ริษัท
ประหยดัค่าใชจ้่ายทางภาษีเช่นกนั 
 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจงึขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  
 นางสาววราภรณ์  นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิมอีกจาํนวน 4 ราย  เป็นจาํนวน 40,600 เสียง 

 มติที�ประชุม   ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติั    งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนของ
บริษัท ประจาํปี  2555  สิ* นสุด ณ  31 ธนัวาคม  2555 ซึงไดผ่้านการตรวจสอบ   และรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัท
ฯ   ตามทีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    โดยมีผูถื้อ
หุน้ทั*งหมด  97 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   97       ราย  จาํนวน    194,795,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   -       ราย  จาํนวน                    -   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 

        วาระที� 4.  พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 ประธานแถลงว่า ตามผลการดาํเนินงานของบริษัท ซึงมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีทีได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้    โดยทีบริษัทมีทุนจดทะเบียน 484.50 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ 439.35 ลา้นบาท     มีทุนสาํรองตามกฎหมายแลว้เป็นเงิน 38.68 ลา้นบาท และมีกาํไรสะสมซึงยงัมิได้
จดัสรร 253.24 ลา้นบาท    สาํหรบัในปี 2555 บริษัทมีกาํไรสุทธิ 182.34 ลา้นบาท จงึเสนอใหที้ประชุมพิจารณา
จดัสรรกาํไร ซึงตามขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดไวว้า่ บริษัทจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน    โดย
ในปี 2555 มีกาํไรสุทธิเฉพาะของบริษัทเป็นจาํนวนเงิน 169.67 ลา้นบาท ดงันั*นบริษัทจึงตอ้งตั*งสาํรองตามกฎหมาย
เพิมขึ* นในปีนี* อีกเป็นเงิน 8.48  ลา้นบาท รวมเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 47.16 ลา้นบาท และคงเหลือกาํไรสะสมยงั
มิไดจ้ดัสรร 398.23 ลา้นบาท 
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเกียวกบัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย
หรือไม่ 
 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  
 นางสาววราภรณ ์ นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิม 

 มติที�ประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั   การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 จาํนวน 8.48 
ลา้นบาท เพือไวเ้ป็นทุนสาํรองตามทีกฎหมายกาํหนดตามทีประธานเสนอ    ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด 97  ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   96       ราย  จาํนวน    194,655,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.93      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   1       ราย  จาํนวน          140,000  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.07 
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        วาระที� 5.   พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรกาํไรเพื�อการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  
ประธานแถลงว่า จากผลการดาํเนินงานในปี 2555 และงบการเงินประจาํปี 2555  ตามทีไดนํ้าเสนอ

ต่อผูถื้อหุน้ในวาระที 2 และ 3 ตามลาํดบัแลว้ นั*น บริษัทฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัท
จึงไดมี้มติในการประชุมครั*งที 2/2555 เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ ์2556 ใหเ้สนอจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการ
ของบริษัทในปี 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค)์ โดยจ่ายจากผลกาํไรสะสมของ
บริษัทจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2555  (เป็นการจ่ายจากผลกาํไรจากธุรกิจอืน (Non BOI) ทั*งสิ* น)  ซึงผูถื้อหุน้จะตอ้งถูก
หกัภาษี ณ ทีจา่ยในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินปันผลจากธุรกิจอืน (Non BOI) ทั*งนี* บริษัทจ่ายจากกาํไรสะสมทีเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 30 เป็นเงิน 0.10 บาทต่อหุน้  และจากกาํไรสะสมทีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
รอ้ยละ 23 เป็นเงิน 0.23 บาทต่อหุน้) ซึงเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50  ของกาํไร
สุทธิหลงัจากหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย  โดยทีบริษัทไดนํ้าเสนอขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2553–
2555 ประกอบการพิจารณาซึงปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 3)   
 ทั*งนี*   จะกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัศุกรที์ 3 พฤษภาคม 2556 และรวบรวม
รายชือตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที 7 
พฤษภาคม 2556  และกาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลในวนัจนัทรที์ 20  พฤษภาคม 2556  จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณา 
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะเกียวกบัการจดัสรรกาํไรเพือ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  
 นางสาววราภรณ ์ นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิม 

 มติที�ประชุม   ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั    การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2555 เพือการ
จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมทีมีอยูข่องบริษัทจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2555    โดยจะกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรบั
เงินปันผลในวนัศุกรที์ 3 พฤษภาคม 2556  และรวบรวมรายชือตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที 7 พฤษภาคม 2556   ในอตัราหุน้ละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค)์  
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทรที์ 20 พฤษภาคม 2556  ตามทีประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผู้
ถือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    ผูถื้อหุน้ทั*งหมด  97 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   97       ราย  จาํนวน    194,795,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   -       ราย  จาํนวน                    -   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 

        วาระที� 6. พิจารณาและอนุมตัิแตง่ตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และกาํหนด
ค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการประจาํปี 2556   

 แตง่ตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 ประธานแถลงว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 13 ไดก้าํหนดให ้ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั*ง 
กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1  ใน  3  และกรรมการทีออกตามวาระนั*นอาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งใหม่ก็ได ้   ในปัจจบุนับริษัทมีกรรมการจาํนวน 9 ท่าน   ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ซึงในปีนี*
กรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ ประกอบดว้ย 
 �. นายเจริญ  อุษณาจิตต ์ ประธานกรรมการ 
 s. นายอดิเรก  ปฏทิศัน์       รองประธานกรรมการ 
 3.   นายศิริศกัดิI  ถิรวฒันางกรู               กรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่าใหเ้สนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั*งกรรมการทีตอ้งออก
ตามวาระทั*ง 3  ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึง   ซึงประวติัโดยยอ่ของกรรมการทั*ง  3 
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ท่าน ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 4 และเพือใหเ้ป็นไปตามหลกัพึงปฏบิติัทีดี ประธานได้
ขอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตั*งกรรมการทีตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล 
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 
 ขอ้สงัเกตุ 2  นายเฉลิมพล  ไวทยางกรู  ผูถื้อหุน้  เสนอขอ้สงัเกตุ 

• ควรใชว้าระการประชุมในวาระนี* ว่าเป็นการเลือกตั*งแทนการแต่งตั*ง 

• โดยหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  ผูที้มีส่วนไดเ้สียควรงดออกเสียง  โดยในวาระนี* กรรมการ
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย  อาจเลือกปฏบิติัโดยงดออกเสียง  และออกจากหอ้งประชุมเพือเสริมสรา้งความโปร่งใสในการ
ลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  
 นางสาววราภรณ ์ นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิม 

 มติที�ประชุม ทีประชุมพิจารณามีมติอนุมติัแต่งตั*งกรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระเป็น
รายบุคคล  ดงันี* :- 

 1.  นายเจริญ   อุษณาจิตต ์   คะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด 97  รายรวมจาํนวนหุน้ได ้194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   96       ราย  จาํนวน    194,655,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.93      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   1      ราย  จาํนวน           140,000   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.07 
 2.  นายอดิเรก  ปฏทิศัน์ คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท/์ขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด  97  ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   96       ราย  จาํนวน    194,655,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.93      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   1      ราย  จาํนวน           140,000   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.07 
 3.  นายศิริศกัดิI  ถิรวฒันางกูร คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท/์ขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด  97  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   96       ราย  จาํนวน    194,655,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.93      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   1      ราย  จาํนวน           140,000   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.07 

 สาํหรบัการกาํหนดอาํนาจกรรมการผกูพนัตามขอ้บงัคบัของบริษัทในขอ้ 22.         กาํหนดใหที้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทกําหนดอํานาจกรรมการ    ดังนั*นทีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการกําหนดอํานาจ
กรรมการต่อไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

 กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 
 ประธานแถลงว่า  ทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั*งที 1/2555  ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รายปี  สาํหรบัปี 2555   รวม 9 ท่าน เป็นค่าตอบแทนสาํหรบัประธานกรรมการ 1 ท่านในอตัรา 216,000 บาทต่อปี 
และค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการท่านอืนอีก 8 ท่าน ในอตัราท่านละ 144,000 บาทต่อปี   รวมเป็นเงินทั*งสิ* น 
1,368,000 บาท  (หนึงลา้นสามแสนหกหมืนแปดพนับาท) ซึงคงอตัราค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2554         สาํหรบัปีนี*
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมพิจารณาปรบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการทุกท่านดงันี*    โดย
เสนอปรบัอตัราค่าตอบแทนสาํหรบัประธานกรรมการ 1 ท่านในอตัรา 240,000 บาทต่อปี เพิมขึ* นในอตัรารอ้ยละ 11     
และเสนอปรบัอตัราค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการท่านอืนอีก 8 ท่าน  ในอตัราท่านละ 168,000 บาทต่อปี  เพิมขึ* น
ในอตัรารอ้ยละ 17    รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั*งสิ* น 1,584,��� บาท  (หนึงลา้นหา้แสนแปดหมืนสี
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พนับาท)           เนืองจากไดพ้ิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจและพิจารณาถึงความเหมาะสมเมือเทียบกบับริษทัทีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีอยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจทีมีขนาดใกลเ้คียงกนัโดยกาํหนดจ่ายสิ* นปีในเดือน
ธนัวาคม    ทั*งนี* คณะกรรมการไม่ไดมี้เบี* ยประชุมรายครั*งหรือบาํเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อยา่งใด   
  สาํหรบักรรมการอิสระ ซึงเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ยจาํนวน 2 ท่าน  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมพิจารณาปรบัเพิมอตัราค่าตอบแทนจากปี 2554 ซึงเดิมกาํหนดอตัราค่าตอบแทนท่านละ 
18,000 บาทต่อเดือน  โดยเสนอปรบัเพิมอตัราค่าตอบแทนในอตัราท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน เพิมขึ* นในอตัรารอ้ย
ละ 11  รวมเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 240,000 บาทต่อปี (สองแสนสีหมืนบาท)      
 และสาํหรบักรรมการอิสระ    ซึงเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสียงดว้ย     คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอปรบัเพิมอตัราค่าตอบแทนจากปี 2554 ซึงเดิมกาํหนดอตัรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน โดยเสนอปรบัเพิมอตัราค่าตอบแทนเป็น 20,000 บาทต่อเดือน เพิมขึ* นในอตัรารอ้ย
ละ 11  คิดเป็นค่าตอบแทน  240,000 บาทต่อปี        และเสนอพิจารณาปรบัเพิมค่าพาหนะจากปี 2554 เช่นกนั   ซึง
เดิมกาํหนดค่าพาหนะเดือนละ 3,500 บาท   โดยเสนอปรบัเพิมค่าพาหนะเป็นเดือนละ 4,000 บาท เพิมขึ* นในอตัรารอ้ย
ละ 14  คิดเป็นค่าพาหนะ 48,000 บาทต่อปี    รวมเป็นเงินทั*งสิ* น 288,000 บาท  (สองแสนแปดหมืนแปดพนับาท) 
ต่อปี  
 ทั*งนี* กรรมการอิสระซึงเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสียงควบคู่
ไปดว้ยนั*น   เสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดาํรงตาํแหน่งในหน้าทีประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง
โดยงดเวน้ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ)  
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  
 นางสาววราภรณ ์ นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิม 

 มติที�ประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมติัใหก้าํหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็น 
240,000 บาทต่อปี  และค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบักรรมการอีก 8 ท่านในอตัราท่านละ 168,000 บาทต่อปี  รวม
เป็นเงินทั*งสิ* น 1,584,000 บาทต่อปี    และจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 20,000 บาท
ต่อเดือน  และกาํหนดค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการบริหารความเสียงในอตัรา 20,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะ
ในอตัรา 4,000 บาทต่อเดือน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อ
หุน้ทั*งหมด  97 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   95       ราย  จาํนวน    194,645,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.92      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   2      ราย  จาํนวน           150,000   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.08 

        วาระที� 7.  พิจารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556   และกาํหนดค่าตอบแทน  

 ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดใหที้
ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตั*งผูส้อบบญัชีและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ทั*งนี*  การแต่งตั*งผูส้อบบญัชี จะ
แต่งตั*งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้ โดยในปี 2555 ทีผ่านมา บริษัทไดแ้ต่งตั*งนางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตหมายเลข 6838  หรือนายธนะวุฒิ พิบลูยส์วสัดิI ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6699 หรือนางสาวสุลลิต  อาด
สวา่ง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 7517     บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทในปี 2555 
โดยไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแต่อยา่งใด อีกทั*งไม่ไดเ้ป็นทีปรึกษาดา้นบญัชีของบริษัท 

 สาํหรบัปี 2555 ทีผ่านมาบริษัทไดก้าํหนดอตัราค่าสอบบญัชีปีละ 880,000 บาท ซึงแบ่งการตรวจ
เป็นไตรมาสละครั*ง สาํหรบัไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบสิ* นปีอีก 1 ครั*ง รวมตรวจปีละ 4 ครั*ง   สาํหรบัปีนี*
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดเ้สนอใหแ้ต่งตั*งนางสาววนันิสา   งามบวัทอง   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตหมายเลข 
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6838    หรือ   นายธนะวุฒิ  พิบลูยส์วสัดิI  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6699   หรือ    นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที 7517 บริษัท  สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยต่อไปอีก      
โดยกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 924,000 บาท ปรบัเพิมขึ* นจากอตัราค่าตอบแทนปี 2554 ในอตัรารอ้ยละ 5   ทั*งนี* อตัรา
ค่าบริการดงักล่าวยงัทีไม่รวมค่าบริการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษัทยอ่ยกลุ่มใหม่ประกอบดว้ย  บริษัท โมทีฟ 
เทคโนโลย ี จาํกดั (มหาชน) ,บริษัท บิซิเนสแอพพิเคชั น จาํกดัและกลุ่มบริษัทซอฟตส์แควร ์ โดยอตัราค่าบริการเดิมเป็น
จาํนวนเงิน 170,000 บาท เสนอปรบัเพิมขึ* นเป็นจาํนวนเงิน 179,000 บาท   เพิมขึ* นในอตัรารอ้ยละ 5   ซึงอตัรา
ดงักล่าวไดมี้การพจิารณาเปรียบเทียบอตัรากบัสาํนักงานตรวจสอบบญัชีอืนๆแลว้เป็นอตัราทีเหมาะสม  

 นอกจากนี* ไดเ้สนอปรบัอตัราค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอืนๆ (สาํหรบัรายงานของผูส้อบบญัชี
เพือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ) เดิมอตัราค่าบริการ 35,000 บาทต่อบตัรส่งเสริมการลงทุน ปรบั
เพิมขึ* นเป็นจาํนวนเงิน 40,000 บาทต่อบตัรส่งเสริมการลงทุน เพิมขึ* นในอตัรารอ้ยละ 14[PT1]     ทั*งนี* คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินไดป้ระเมินความเป็นอสิระ, คุณภาพ
ผลงาน และประสบการณใ์นการปฏบิติังานเปรียบเทียบกบับริษัทตรวจสอบบญัชีรายอืนๆ    รวมทั*งพิจารณาจากปริมาณ
งานเป็นสาํคญั     และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททีมีกิจการใกลเ้คียงกนัแลว้ ซึงขอ้มลูผูส้อบบญัชี
และอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 5 แลว้ จึงเสนอใหที้
ประชุมพจิารณา 

 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 
 คาํถามที 7  นายเฉลิมพล  ไวทยางกรู  ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงจาํนวนปีในการตรวจสอบงบแสดงฐานะ
การเงินของผูส้อบบญัชี  เนืองจากตามหลกัเกณฑก์าํหนดใหผู้ต้รวจสอบบญัชีเป็นผูต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทโดยมีระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกิน 5 ปี  และสอบถามประเด็นค่าบริการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน 
 นางสาวแววตา สุขเสน่ห ์ ชี* แจงว่าผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทตั*งแต่ปี 2554 เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึงยงั
ไม่ครบ 5 ปี เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้กาํหนด  โดยบริษัท เอ็ม เอฟ อ ี ซี มีหน้าทีนําส่งงบแสดงฐานะการเงินต่อ 4 
หน่วยงานประกอบดว้ย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ค่าบริการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ จึงประกอบดว้ยค่าบริการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินปกติ  และงบแสดงฐานะการเงินเพือยืน
ต่อสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ใหร้ายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัการตรวจสอบงบ
แสดงฐานะการเงินของบริษัท เพือยืนเสนอต่อหน่วยงานสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนว่า ในการตรวจสอบ
นั*นเพือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานสาํนักงานฯ และเพือเป็นการรบัรองสิทธิในการยืนใชสิ้ทธิทางภาษีของ
บริษัทฯต่อหน่วยงาน 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  

 นางสาววราภรณ ์ นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิม 
 มติที�ประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั*ง นางสาววนันิสา  งามบัวทอง  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตหมายเลข 6838      หรือ นายธนะวุฒิ    พิบลูยส์วสัดิI      ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที   6699 หรือ  นางสาวสุ
ลลิต    อาดสว่าง    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 7517     บริษัท  สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั    เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ
บริษัทในปี 2556   และกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 924,000 บาท  ซึงไม่รวมค่าบริการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษัทยอ่ย
กลุ่มใหม่ประกอบดว้ย  บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) ,บริษัท บิซิเนสแอพพิเคชั น จํากัดและกลุ่มบริษัท
ซอฟตส์แควรอ์ีกเป็นจาํนวนเงิน 179,000 บาท     และค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอืน ๆ (สาํหรบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเพือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ) 40,000 บาทต่อบตัรส่งเสริมการลงทุน  ดว้ยคะแนน
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เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด  97 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 
194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   96       ราย  จาํนวน    194,785,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.99      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   1      ราย  จาํนวน             10,000  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.01 
 

วาระที� 8.   พิจารณาและอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ แถลงว่า ตามมติทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั*งที 1/2555 ทีผ่านมา  ซึงมีมติอนุมติัให้
เพิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั วไป(General Mandate) สําหรับบุคคลในวงจํากัด (PP)  จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจาํนวน 441,500,555 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 484,500,555 บาท  โดยออกหุน้สามญัใหม่
จาํนวน 43,000,000 หุน้  มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ � บาท        แต่ดว้ยปัจจุบนัระยะเวลาการจดัสรรเดิมจะสิ* นสุดลงในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ครั*งที 1/2556 นี*     และบริษัทยังไม่ได้ดําเนินการเสนอจัดสรรหุน้เพิมทุน จํานวน 
43,000,000 หุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามทีไดร้บัอนุมติัไวแ้ลว้ ซึงตามขอ้ 5 (4) ของประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรืองหลกัเกณฑเ์กียวกบัการเพิมทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2554 กาํหนดใหจ้ดัสรรหุน้
เพิมทุนภายในวนัทีมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั*งถดัไป   ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั*งที 2/2556   จึงเห็นควร
นําเสนอต่อทีประชุมพิจารณาลดทุน จาํนวน 43,000,000 บาท เพือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศดงักล่าว และดาํเนินการ
ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นมาตรา 140 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั  

 โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 484,500,555 บาท  ลดทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 
43,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 441,500,555 บาท 

 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  

 นางสาววราภรณ ์ นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิม 
 โดยทีการพิจารณาลดทุนในวาระนี*  ตอ้งมีจาํนวนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน { ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของ
ผูถื้อหุน้ทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้ 28 (2) (จ) ของขอ้บงัคบับริษัท ซึงในวาระนี* ไม่มีผูถื้อหุน้ทีมี
ส่วนไดเ้สียกบับริษัท   จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมในวาระนี* รวมจาํนวน 194,795,057  เสียง  

 มติที�ประชุม      ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน เป็นเงินจํานวน 
43,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 484,500,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 441,500,555 
บาท ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4  ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด  97 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 194,795,057 หุน้ 
 เห็นดว้ย   96       ราย  จาํนวน    194,655,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.93      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   1      ราย  จาํนวน           140,000   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.07 

โดยในวาระนี* มีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4  ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที� 9.    พิจารณาและอนุมตัิการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 ประธานแถลงว่า  เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ตามทีเสนอต่อทีประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอต่อทีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิมเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เป็นดงันี*  

       ขอ้ { ทุนจดทะเบียน : 441,500,555 บาท 
(สีรอ้ยสีสิบเอ็ดลา้นหา้แสนหา้รอ้ยหา้สิบหา้บาทถว้น) 
 

 แบ่งออกเป็น : 441,500,555 หุน้ 
(สีรอ้ยสีสิบเอ็ดลา้นหา้แสนหา้รอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ : 1 บาท (หนึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 441,500,555 หุน้ 

(สีรอ้ยสีสิบเอ็ดลา้นหา้แสนหา้รอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : - หุน้ 

 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี*  

 นางสาววราภรณ ์ นิลเทียม  ผูช่้วยเลขานุการ   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิม 
 โดยทีการพิจารณาแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิในวาระนี*  ตอ้งมีจาํนวนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน { ของ
จาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้ 28 (2) (ง) ของขอ้บงัคบับริษัท  ซึง
ในวาระนี* ไม่มีผู ้ถือหุ ้นทีมีส่วนได้เสียของบริษัท  จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมในวาระนี* รวมจํานวน  
194,795,057 เสียง  
 มติที�ประชุม      ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 
4 ของบริษัทตามทีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทั*งหมด 97 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้194,795,057 หุน้ 
 
 
 เห็นดว้ย   97       ราย  จาํนวน    194,795,057  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100      
 ไม่เห็นดว้ย   -       ราย  จาํนวน                    -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 
 งดออกเสียง   -      ราย  จาํนวน                     -    เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     - 

โดยในวาระนี* มีมติอนุมติั ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4  ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที� 10. พิจารณาเรื�องอื�น ๆ 
 ประธานในทีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอความคิดเห็นเรืองอืนๆ  เพิมเติม   
พรอ้มไดส้อบถามวา่มีคาํถามอืนใดเพิมเติมอีกหรือไม่  
 คาํถามที 8  ผูถื้อหุน้ มีขอ้ซกัถามดงันี*  
 8.1  รายไดง้านประเภทธุรกิจการใหบ้ริการคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่าไหร่ของรายไดร้วม 
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 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร ชี* แจงว่าโดยรายไดป้ระเภทธุรกิจการใหบ้ริการคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของ
รายไดร้วมทั*งหมด  ซึงการวางแผนเพิมรายไดจ้ากงานประเภทธุรกิจใหบ้ริการจะทาํใหบ้ริษัทมีกาํไรทีเพิมสงูขึ* น เนืองจาก
งานบริการมีอตัรากาํไรขั*นตน้สงูเมือเทียบกบัธุรกิจขายสินคา้และใหบ้ริการ       
 นายอดิเรก  ปฏทิศัน์  กล่าวเสริมวา่ โดยทีปัจจบุนับริษัทตั*งเป้าหมายในการเพิมกาํไรมากกวา่การเพิม
ยอดขาย  เนืองจากการเพิมยอดขายไม่ไดห้มายความว่าบริษัทจะมีกาํไรทีเพิมขึ* น  บริษัทจึงวางแผนเพิมรายไดใ้นส่วนของ
งานบริการซึงมีอตัรากาํไรทีสงูกว่า   
 8.2 อยากทราบความคืบหน้าของแผนในการดาํเนินธุรกิจ เพือใหร้ายไดจ้ากการขายสินคา้มีอตัรากาํไร
เพิมสงูขึ* น    
 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ใหร้ายละเอียดความคืบหน้าของแผนการปรบัเพิมกาํไรของงานประเภทการ
ขายสินคา้และใหบ้ริการวา่  ปัจจุบนับริษัทดาํเนินโครงการสหกิจศึกษาโดยการใหค้วามรู ้ และฝึกอบรม  และรบันักศึกษา
เหล่านี* เขา้มาเป็นพนักงานของบริษัทซึงทาํใหล้ดระยะเวลาในการฝึกสอน อบรมสามารถปฏบิติังานไดแ้ละทาํใหต้น้ทุนการ
ดาํเนินงานของบริษัทลดลง 

 8.3 การควบรวมบริษัททีผ่านมาแลว้นั*น มีความคืบหน้าของการพฒันาภายหลงัการควบรวมเป็น
อยา่งไร 
 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ใหร้ายละเอียดว่าภายหลงัการควบรวม ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณานําจุดแข็งของ
แต่ละบริษัทมาร่วมมือในการใหบ้ริการต่อลกูคา้  และทาํใหต้น้ทุนในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัทีสามารถแขง่ขนัได ้  ซึงทาํ
ใหบ้ริษัทมีศกัยภาพในการรบังานทีเพิมมากขึ* นเนืองจากมีบุคลากรในการใหบ้ริการทีเพียงพอ 
 เมือไม่มีผูใ้ดเสนอประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านและกล่าวปิดประชุมเมือเวลา12.50น. 

      ลงชือ       

                                                                                          ( นายเจริญ  อุษณาจติต ์)  
                               ประธานทีประชุม 

 


