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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ  ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 

  

 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท่ี์  21  เมษายน  2557  เวลา 10.30 น.  ณ หอ้งประชุมส านักงานใหญ่  ชั้น 25  

อาคารโมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร ์ เลขท่ี 699 ถนนศรีนครินทร ์ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม 

 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์ เลขานุการบริษัท  แถลงว่า  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 78 

ราย  และผูม้อบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวน 63 ราย    รวมเป็นจ านวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้ับ

มอบฉันทะทั้งส้ิน 110 คน  นับเป็นจ านวนหุน้ได ้207,468,180 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 47 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จ านวนทั้งส้ิน  441,453,555 หุน้ และถือว่าครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้        

ในขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้    จึงขอใหป้ระธานเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม 

 นายอดิเรก  ปฏิทศัน์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมสามัญ

ประจ าปี 2557 และกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และแนะน ากรรมการของบริษัท  กรรมการอิสระ  (โดยกรรมการอิสระบางท่าน

ไดร้บัการมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้รายย่อย) ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ท่ีเขา้

ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชุม 

 1.  นายอดิเรก   ปฏิทศัน์ ประธานกรรมการ 

 2.  นายศิริวฒัน์   วงศจ์ารุกร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

 3.  นายทกัษะ    บุษยะโภคะ กรรมการ   

 4.  นายธีระชยั    กีรติเตชากร กรรมการ   

 5.  นายศิริศกัดิ์    ถิรวฒันางกูร กรรมการ 

 6.  นายไพฑรูย ์    ศิริฉัตรชยักุล กรรมการ 

 7.  นายสุชาติ        ธรรมาพิทกัษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 8.  นายสุรชยั        สนธิรติ ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง/ 

   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการที่ไม่เขา้ร่วมประชุม 

 1.  นายอนันต ์ ล้ีตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ลาประชุม 

ผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม 

 1. นางสาวแววตา  สุขเสน่ห ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม 

 1. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผูส้อบบัญชีของบริษัท 

 2. นางสาวกาญจนา  ค าหอม ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีของบริษัท 
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 ก่อนจะเขา้สู่วาระการประชุมประธานไดแ้ถลงว่า บริษัทไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัย์

และเว็บไซตข์องบริษัท โดยเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีเหน็ว่าส าคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญั

ประจ าปี 2557 รวมถึงขอ้ก าหนดหลักเกณฑใ์นการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลักเกณฑต์าม

ขอ้บงัคบัของบริษัทเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑใ์นการส่งค าถามส าหรบัการประชุม

ล่วงหน้าอย่างชดัเจนเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556  โดยก าหนดใหน้ าเสนอในระหว่างวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556  ถึง

วนัท่ี 24 มกราคม 2557 ท่ีผ่านมา  ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอ

รายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งค าถามส าหรบัการประชุมมายงั

คณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 และบริษัทไดแ้จง้การเผยแพร่เอกสารส าหรบัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 ล่วงหน้าผ่านช่องทาง

ของตลาดหลักทรัพย ์   โดยเผยแพร่เอกสารไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท  ตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2557 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั 

 ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่ง

ก าหนดตามขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ดงัน้ี :- 

 -  ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ จ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ

ลงคะแนนเสียง เหน็ดว้ย หรือไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา 

โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บั ณ จุดลงทะเบียน 

 -  กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะ

สอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรือมีความเหน็เป็นประการอ่ืน หรืองดออกเสียง   หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด

ยกมือไม่เหน็ดว้ย   หรือมีความเหน็ประการอ่ืน  หรืองดออกเสียง  เจา้หน้าท่ีของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกไวใ้ห ้

ผูถื้อหุน้     จากผูถื้อหุน้ท่ียกมือเพ่ือลงมติดังกล่าวและถือว่าผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบหรือ

อนุมตัิในวาระน้ัน ๆ ตามท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยถือหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ซึ่งภายหลังเสร็จส้ินการประชุม      

ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีเหน็ดว้ยส่งคืนบตัรลงคะแนนเสียงดงักล่าวกบัเจา้หน้าท่ี  ณ จุดลงทะเบียน 

 -  กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหม้าประชุมแทน ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ท่ีผูถื้อหุน้ได ้

ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะท่ีผูเ้ขา้ประชุม ไดย้ื่นต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนน

เสียงท่ีใชนั้บเป็นมติท่ีประชุม 

 -  กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะได้       

ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร   ท่ีประชุมจะนับคะแนนเสียงดว้ยวิธีเดียวกบัท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 ทั้งน้ีบริษัทไดก้ าหนดใหน้างสาวสดบัพิณ  กฤดานรากรณ์    ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึ่งเป็น

ผูท่ี้มีความเป็นอิสระ   ท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดงักล่าวว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท  และบริษัทไดน้ าระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการนับคะแนนเสียง  ซึ่งจะท าใหก้ารประมวลผลการลงคะแนน

เสียงเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้

ออกเสียงเหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  หรืองดออกเสียง  เป็นจ านวนเท่าใดใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ  ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระ

จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมในวาระน้ัน  ๆ  ซึ่งอาจมีจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากัน  

เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางรายเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ภายหลังจากการประชุมเสร็จส้ินแลว้  เจา้หน้าท่ีของบริษัทจะเก็บ

รวบรวมบตัรลงคะแนนของผูอ้อกเสียงทั้งหมดเพ่ือเป็นหลักฐานต่อไป  โดยวาระในการประชุมในวันน้ี วาระท่ี 1, 3, 4, 5 

วาระท่ี 6 เฉพาะเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และวาระท่ี 7 ตอ้ง

อนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก   ยกเวน้ วาระท่ี 6 เฉพาะเรื่องก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูท่ี้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 ภายหลังจากท่ีประธานแจง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบแลว้ มอบหมายให ้

เลขานุการบริษัทแจง้รายละเอียดแกไ้ขหนังสือเชิญประชุมประจ าปี 2557 และแกไ้ขรายงานประจ าปี 2556 ใหผู้ถื้อหุน้

รบัทราบดงัน้ี 

1. แกไ้ขหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557     เน่ืองจากผลกระทบการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากน ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556  

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ ซึ่งมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหก้ิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

เกิดจากความแตกต่างของมลูค่าสินทรพัยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร  เพ่ือรับรูผ้ลกระทบทางภาษีเป็น

สินทรพัยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนด        จึงไดน้ านโยบายดงักล่าวมาใชใ้นปีปัจจุบันและ

ปรบัยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนซึ่งมีผลกระทบใหก้ าไรสะสม, ก าไรสุทธิ 

โดยมีการแกไ้ขในหน้า 3 วาระท่ี 5 และเอกสารแนบ 4      แกไ้ขตารางขอ้มลูเปรียบเทียบอัตราการ

จ่ายเงินปันผล  แกไ้ขขอ้มลูปี 2554 และ ปี 2555   ซึ่งไดจ้ดัท าเป็นใบแทรกแกไ้ขขอ้มลูท่ีถูกตอ้งดว้ยตวัอกัษรสีน ้าเงิน  ดงัน้ี 

   ปี 2554    ก าไรสะสมจากเดิม 224.38 ลา้นบาท     แกไ้ขขอ้มลูท่ีถูกตอ้งเป็น 236.79 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิจากเดิม 204 ลา้นบาท แกไ้ขขอ้มลูท่ีถูกตอ้งเป็น 202.29 ลา้นบาท  และสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล คิด

เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิเดิมรอ้ยละ 61 แกไ้ขขอ้มลูท่ีถูกตอ้งเป็นรอ้ยละ 71 

   ปี 2555     ก าไรสะสมจากเดิม 253.24 ลา้นบาท    แกไ้ขขอ้มลูท่ีถูกตอ้งเป็น 264.51 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิจากเดิม 182.33 ลา้นบาท แกไ้ขขอ้มลูท่ีถูกตอ้งเป็น 181.19 ลา้นบาท  และก าไรต่อหุน้เดิม 0.42 แกไ้ขขอ้มลูท่ี

ถูกตอ้งเป็น 0.41  

2. แกไ้ขรายงานประจ าปี 2556 โดยไดจ้ัดท าเป็นใบแทรกแกไ้ขขอ้มูลท่ีถูกตอ้งดว้ยตัวอักษร        

สีน ้าเงินซึ่งไดแ้นบไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้  

ทั้งน้ี คณะท างานตอ้งอภยัในความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ น  และจะปรบัปรุงมิใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในปีถัดไป 

 ภายหลังเลขานุการแจง้รายละเอียดแกไ้ขขอ้มลูเอกสารประกอบการประชุม จึงเรียนเชิญประธาน

พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด ซึ่งประกอบดว้ย 8 วาระ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

          วาระที่1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 1/2556  

 ประธานฯ  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ัดท าและน าส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้

ครั้งท่ี 1/2556 วนัท่ี 24 เมษายน 2556  ใหแ้ก่ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด     และไดส่้งรายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า พรอ้มหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี รวมทั้งได ้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง  

และสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่        พรอ้มทั้งเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  ตามท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 

1/2556 หรือไม่ 

 เมื่อไม่มีผู ้ใดขอแกไ้ขรายงานการประชุม       ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดย

เลขานุการแถลงจ านวนผูม้ีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงส าหรบัมติอนุมตัิในวาระน้ี 

 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพ่ิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้ นจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดการประชุม 

 มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้  มีมติรับรองรายงานการประชุมตามท่ี

ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

141 ราย   รวมจ านวนหุน้ได ้ 207,468,180 หุน้ 
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 เหน็ดว้ย   140    ราย  จ านวน     207,463,180 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00      

 ไม่เหน็ดว้ย     -    ราย  จ านวน                       - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ          - 

 งดออกเสียง     1    ราย  จ านวน                5,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 

 

         วาระที่ 2.   รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  2556     และรายงานประจ  าปีของ 

คณะกรรมการ  

 ประธานมอบหมายให ้นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผล            

การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556  ท่ีผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2556 ใหท่ี้ประชุมทราบ  สรุปไดด้งัน้ี 

  ในปี 2556 ท่ีผ่านมา  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วม 4,791 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายรวม 4,504  

ลา้นบาท  โดยเป็นก าไรขั้นตน้รวม 920 ลา้นบาท ซึ่งแบ่งเป็นก าไรขั้นตน้จากรายไดใ้นการขายสินคา้ 44% และรายได้

จากการใหบ้ริการ 56%  เป็นก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 286 ลา้นบาท  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 50 ลา้นบาท คงเป็น

ก าไรสุทธิส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3 ลา้นบาท และเป็นก าไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 238 ลา้นบาท  โดย

วางแผนเป้าหมายเพ่ิมก าไรสุทธิในปี 2557 ใหเ้ติบโตขั้นต า่ขึ้ นอีก 10% จากก าไรสุทธิปี 2556    ซึ่งเป็นไปตามแผน

ธุรกิจ 3 ปีของบริษัท    

การปรบัเปลี่ยนแผนการทางธุรกิจ 

 ปัจจุบนัเราเปลี่ยนแปลงจากศูนยก์ลางเทคโนโลยีไปสูศู่นยก์ารใหบ้ริการต่างๆ  

โดยในปีน้ียงัอยู่ระหว่างการปรับแผนทางธุรกิจจากเดิมเน้นยุทธศาสตรเ์ป็นศนูยก์ลางทางเทคโนโลยี   

ไปสู่การเป็นศนูยก์ลางในการใหบ้ริการ  

 การปรบัยุทธศาสตร ์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ 

1. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั สู่การเป็นบริษัทดา้นไอทีชั้นน าระดบัโลก 

2. การปรบัเปล่ียนวฒันธรรมและโครงสรา้งขององคก์ร กระตุน้ใหเ้กิดการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ 

และผูน้ าเชิงผูป้ระกอบการจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเน่ือง  

 การลงทุนเพื่อเพิ่มการสรา้งผลก าไร และการเจริญเติบโตของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายการลงทุน (Reinvest) เพ่ือสรา้งแหล่งธุรกิจหรือเทคโนโลยีใหม่ท่ีล ้าหน้าในทุกปี 

เน่ืองจากมองเหน็โอกาสดา้นการตลาด   ซึ่งเป็นรปูแบบการใหบ้ริการ (Services) ท่ีมีมาร์จินสูง โดยมุ่งเน้นการลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถการท าก าไรและการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

 ดา้นบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรใหท้นัต่อความตอ้งการทางธุรกิจ กลยุทธ์หลักคือการ

วางโครงสรา้งพ้ืนฐานทางดา้นอุตสาหกรรมในการผลิตคน เพ่ือรองรบัการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจใหม้ีความเขม้แข็งขึ้ น 

ดว้ยเหตุท่ีธุรกิจดา้นไอที งานดา้นบริการ (Services) เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง ดงัน้ันจึงใหค้วามส าคัญกบัการพฒันาบุคลากร 

โดยการร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยต่างๆ จดัโครงการอบรมภาคฤดูรอ้นและสหกิจศึกษา เช่น  โครงการสหกิจ, โครงการ

แม่ฮ่องสอน IT Valley,  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์สกลนคร,   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศรีราชา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ เพ่ือฝึกบณัฑิตจบใหม่ใหม้ีความพรอ้มการท างานร่วมกบับริษัท 

โดยวางเป้าหมายพฒันาบุคลากรดา้นไอทีท่ีมีคุณภาพเขา้สู่ตลาดในปี 2557 จ านวน 1,500 คน    
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 ธุรกิจใหม่ 

  บริษัทมุ่งเน้นการใหบ้ริการในธุรกิจใหม่ Cloud Computing, Business Analytics, Mobility  และ 

Security  โดยเฉพาะ Cloud Computing ซึ่งเป็นกระแสหลักของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัและอนาคต MFEC GROUP จึง

สรา้งธุรกิจใหม่บน Cloud Computing (SaaS) ในลักษณะของ Cloud  Management Service Group (CMSG)  เพ่ือกา้วสู่

ความเป็นผูน้ าใหบ้ริการดา้น Cloud Services ของประเทศ  
 

กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจที่ส  าคญัในปี  2556 

  MFEC GROUP มุ่งเน้นลูกคา้องคก์ร โดยการรวบรวมขอ้มลูฐานลูกคา้เดิม (Database & Intelligence) 

วิเคราะหค์วามตอ้งการและหาโอกาสในการสรา้งการยอมรบัในสินคา้และบริการ   พรอ้มจดัท าและปรบัปรุง Framework 

ท่ีครอบคลุม (Customer Relationship Management) ท าใหลู้กคา้เกาะติดธุรกิจ    โดยมุ่งเน้นการท ากิจกรรมทาง 

การตลาดร่วมกนั (Prospect Lead Generation) ท าใหเ้กิดความคุม้ค่าในงบประมาณการลงทุน      และมุ่งเน้นหาลูกคา้

ในตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ (New Market Development) ในลักษณะท่ีต่อเน่ือง (Recurring) 

การวางแผนขยายตลาดสูภู่มิภาคอาเซียน 

  มีการวางแผนขยายตลาดสู่ภมูิภาคอาเซียน เพ่ือรองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) ปี 2558      โดยในปี 2556 MFEC GROUP ไดผ้นึกก าลังน าโครงการเกี่ยวกบั Security Solution 

เจาะตลาดในประเทศพม่า และลาว   และมองหาตลาดใหม่ (Emerging Markets) โดยร่วมลงทุนกบับริษัทพนัธมิตรจาก

ทั้งในและต่างประเทศในรปูแบบ Alliance Model หรือ Partnership Model  

 องคก์รทางสงัคม (Social Enterprise) 

  MFEC Group  มุ่งเน้นการสรา้งและพฒันาบุคคลากรทาง IT ร่วมกบัมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆตามท่ีไดก้ล่าวไป         

ในขา้งตน้     ทั้งน้ีการท่ี MFEC เขา้มามีส่วนร่วมและช่วยในการพฒันาบุคลากรทาง IT  จะช่วยใหอ้งคก์รเติบโตและพฒันา

ไดอ้ย่างยัง่ยืน ช่วยสรา้งงานท่ีมีมลูค่าและกระจายรายไดใ้นระดับทอ้งถ่ิน     โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมา  MFEC Group ได้

พฒันาบุคลากรทาง IT เป็นจ านวน 1,375 คน ซึ่งช่วยใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั

เพ่ิมขึ้ นอีกดว้ย 

  นอกจากน้ี  ยงัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการอีก 2 โครงการประกอบดว้ย  

1) โครงการใจดีจงั : Jaideejung - Giving things changing life      เป็นระบบการเปล่ียนมือของ          

ส่ิงเหลือใชห้รือส่ิงเกินความจ าเป็นไปสู่ผูท่ี้ตอ้งการหรือขาดแคลนเป็นการเพ่ิมคุณค่าของส่ิงของน้ันๆ  

2) โครงการ Community-Based Mobile Health Point  ร่วมกบัโรงพยาบาลศิริราชในการพฒันาโปรแกรม

เพ่ือช่วยในกระบวนการคดักรองขั้นพ้ืนฐานโรคอาทิเช่น โรคเบาหวาน, มะเร็ง , ความดนัโลหติสูง  จากพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

 ปรบัโครงสรา้งการบริหารใหเ้ป็น “สถาบนั” ซึ่งเป็นท่ียอมรบัจากสาธารณะชนและนักลงทุน 

 พฒันาและสรา้งบุคลากรทาง IT 

 เป็นผูน้ าดา้นอุตสาหกรรมไอที   

 สรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดว้ยการพฒันาสินคา้และบริการดว้ยประสิทธิท่ีสูงกว่ามาตรฐานและ

ราคายุติธรรม 
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ประธานสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานปี 2556 ของบริษัทหรือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ประธานฯเสนอให ้ผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบปี 2556 ท่ีผ่านมา 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรบัทราบ   ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

 

         วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก  าไรขาดทุนส  าหรับรอบระยะเวลาประจ  าปี 

สิ้ นสุด ณ  31 ธนัวาคม 2556  

 ประธานกล่าวสรุป       รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งไดผ่้านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท คือ    

นางสาววนันิสา  งามบวัทอง  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2557      รายละเอียดปรากฏ

ในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ัดส่งแก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงินและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษัทส้ินสุด ณ  31 ธันวาคม 2556 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไร

ขาดทุนประจ าปี 2556 ของบริษัทหรือไม่ 

 ค าถามที่ 1  นายสมเกียรติ  เฉลิมอิสระชยั  ผูถื้อหุน้  สอบถามการตั้งส ารองหน้ีสูญเพ่ิมขึ้ นในปี 2556 

จ านวน 21 ลา้นบาท ในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 8 เป็นการตั้งส ารองหน้ีสูญในเร่ืองใดบา้ง 

 นายอดิเรก    ปฏิทศัน์     ประธานกรรมการบริษัท      ชี้ แจงประเด็นการพิจารณาตั้งส ารองหน้ีสูญ  

ในปี 2556 ท่ีผ่านมา  อนัเน่ืองจากความล่าชา้ในการรบัช าระเงินค่าสินคา้/บริการ  ซึ่งหากคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาแลว้และเหน็ว่ามีความเส่ียงในการรบัช าระเงินจะพิจารณาตั้งส ารองไวล่้วงหน้า 

 โดยนางสาวแววตา  สุขเสน่ห ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  กล่าวชี้ แจงประเด็นการตั้งส ารองหน้ี

สูญเพ่ิมเติมจ านวน 21 ลา้นบาทดังกล่าวจากการพิจารณาผลกระทบการรับช าระเงินล่าชา้ 2 โครงการ ซึ่งประกอบดว้ย 

 โครงการ NOE PLAZA  เป็นการพฒันาโปรแกรมใหก้บัลูกคา้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวสัดิการและสวสัดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา     

ตั้งส ารอง 15 ลา้นบาท  

 ลกูคา้บจ.สมารท์แทรฟิค  เป็นภาระหน้ีค่าสินคา้ ซึ่งพิจารณาตั้งส ารอง 6 ลา้นบาท 

นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่าทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการทางกฎหมาย  ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้ว่าเป็นโครงการท่ีมีความเส่ียงในการรบัช าระหน้ีเน่ืองจากโครงการ 

NOE PLAZA ไดร้บัผลกระทบจากการยุบสภาท าใหม้ีปัญหาเรื่องงบประมาณเบิกจ่าย  และลูกคา้ บจ.สมาร์ทแทรฟิค ซึ่งมี

ปัญหาทางการเงิน  จึงพิจารณาตั้งส ารองหน้ีสูญในปีน้ี      โดยส าหรบัโอกาสความเสียหายซึ่งยงัไม่มีความแน่นอน  จึงยงั

ไม่พิจารณาด าเนินการตั้งค่าเผ่ือความเสียหายไวใ้นงบการเงินปี 2556 ท่ีผ่านมา 

 

 ค าถามที่ 2  นายสมเกียรติ  เฉลิมอิสระชยั  ผูถื้อหุน้  สอบถามการลงทุนในหน่วยลงทุน  เป็นการ

บริหารสภาพคล่องซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงทุนชัว่คราว  จึงขอทราบรายละเอียดการลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนประเภท

ไหนอย่างไร 

 นายอดิเรก  ปฏิทศัน์  ประธานกรรมการบริษัท  ใหร้ายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนในระยะสั้น

ของบริษัทว่า  ในช่วงจงัหวะท่ีบริษัทมีสภาพคล่องท่ีเหลือเพียงพอ  บริษัทมีนโยบายลงทุนในตลาดเงิน Money Market   

ประเภทตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงต า่อาทิเช่น พนัธบตัรรฐับาล หรือตัว๋เงินคลัง ซึ่งไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินไว ้

ในบญัชีออมทรพัย ์  เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาบริษัทสามารถบริหารการจดัส่งงานโครงการเป็นตามก าหนดระยะเวลา และ
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จดัเก็บค่าสินคา้/บริการไดเ้ร็วขึ้ นจึงพิจารณาน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นการชัว่คราวประมาณ 1 เดือน 

เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน 

 

 ค าถามที่ 3  นายสมเกียรติ  เฉลิมอิสระชยั  ผูถื้อหุน้  สอบถามคดีฟ้องรอ้ง มลูค่า 326 ลา้นบาท     

ในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 32.5  คณะผูบ้ริหารมีความเหน็เกี่ยวกบัคดีดงักล่าวอย่างไร 

 นายอดิเรก   ปฏิทศัน์  ประธานกรรมการบริษัท  ไดใ้หร้ายละเอียดเพ่ิมเติมว่าคดีดงักล่าวเป็นคดีความ

ระหว่างบริษัทและคู่คา้ร่วมกนัท างานเป็นกิจการคา้ร่วม กบั ลูกคา้ท่ีเป็นธนาคารภาครฐัรายหน่ึง ซ่ึงภายหลังลูกคา้ยกเลิก

สัญญาซื้ อขายและติดตั้งพฒันาระบบงานมลูค่ารวม 326 ลา้นบาท โดยเป็นงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทจ านวน 

114 ลา้นบาท ดว้ยลูกคา้เป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาท าใหบ้ริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได ้    โดยคณะผูบ้ริหารเหน็ว่าคดี

ดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาหลักฐานสืบพยาน ดงัน้ัน

คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาตั้งส ารองความเสียหายไวค้รบถว้นแลว้  

 ค าถามที่ 4  นายสมเกียรติ  เฉลิมอิสระชยั  ผูถื้อหุน้  สอบถามบริษัทมีแนวโน้มในการท าธุรกิจกับ

ภาครฐั และเอกชนอย่างไร  ดว้ยในปีท่ีผ่านมามีปัญหางานภาครัฐซึ่งมีความไม่แน่นอน 

 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวชี้ แจงว่าดว้ยปัญหาโครงการ NOE PLAZA 

หรือลูกคา้ธนาคารภาครฐั เป็นโครงการปัญหาในอดีต  ทั้งน้ีฝ่ายบริหารพิจารณาว่าตลาดราชการยงัเป็นตลาดใหญ่  แต่ใน

การเขา้ประมลูงานจะพิจารณาความเส่ียงโครงการเป็นส าคญัในการยื่นประมลู  ทั้งน้ีแนวโน้มในการท าธุรกิจในอนาคตกบั

ภาครฐัจะลดลง  โดยจะมีสัดส่วนการท าธุรกิจกบัภาครฐัประมาณ 30% และมีสัดส่วนการท าธุรกิจกบัภาคเอกชนประมาณ 

70% ตามล าดบั 

 ค าถามที่ 5  นายสมเกียรติ  เฉลิมอิสระชยั  ผูถื้อหุน้  สอบถามจากข่าวการใหส้ัมภาษณ์ของปลัด

ส านักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ซึ่งมีแนวโน้มความตอ้งการรวมฐานขอ้มลูของหน่วยงานภาครัฐ  

จากประเด็นความตอ้งการดงักล่าว MFEC จะสรา้งโอกาสในเชิงธุรกิจน้ีเกี่ยวกบัการใหบ้ริการในดา้นน้ีหรือไม่อย่างไร 

 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร  ใหร้ายละเอียดว่าจากกลยุทธ์และยุทธศาสตร์   

ในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ซึ่งมุ่งเน้นใหบ้ริการพรอ้มจดัท าและปรบัปรุง Framework ท่ีครอบคลุม ท าใหเ้กิดความ

คุม้ค่าในงบประมาณการลงทุนของลูกคา้ MFEC จะสรา้งโอกาสในการใหบ้ริการดงักล่าวอย่างแน่นอน โดยแนวโน้มความ

ตอ้งการขา้งตน้ของลูกคา้ ทาง MFEC มัน่ใจว่ามีความสามารถในการใหบ้ริการต่างๆ รวมทั้งการรวบรวมขอ้มลู และท าการ

ประมวลผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัองคก์รของลูกคา้ได ้  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจ านวนผูม้ี

สิทธิออกเสียง  และคะแนนเสียงส าหรบัมติอนุมตัิในวาระน้ี 

 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพ่ิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมี

สิทธิออกเสียงเพ่ิมอีกจ านวน 8 ราย เป็นจ านวน 114,527 เสียง 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนของ

บริษัท ประจ าปี  2556  ส้ินสุด ณ  31 ธันวาคม  2556 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบ  และรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ   

ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    โดยมีผูถื้อหุน้

ทั้งหมด  149 ราย   รวมจ านวนหุน้ได ้207,582,707 หุน้ 

 เหน็ดว้ย   147    ราย  จ านวน    206,635,307 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    99.54     

 ไม่เหน็ดว้ย     -    ราย  จ านวน                      - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ          - 

 งดออกเสียง     2    ราย  จ านวน           947,400 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ      0.46 
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        วาระที่ 4.  พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส  ารองตามกฎหมาย 

 ประธานแถลงว่า ตามผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีได ้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้  และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 37 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรร     

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม   

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 โดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556  มีมติใหจ้ดัสรรก าไรสะสมประจ าปี 2555 ไวเ้ป็นทุน

ส ารองตามขอ้บงัคบัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 47.16 ลา้นบาท  และท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ีไดม้ีมติใหล้ดทุนของ

บริษัท  ดว้ยส้ินสุดระยะเวลาตามกฎหมายในการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนส าหรบับุคคลในวงจ ากดั (PP) แบบมอบอ านาจ

ทัว่ไป (General Mandate) ท าให ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนทั้งส้ิน 441,500,555 

บาท  โดยในปี 2556 บริษัทฯ ไดพิ้จารณาปรบัลดทุนส ารองสะสมลงเป็นจ านวนเงิน 3.01 ลา้นบาท  โดยมีทุนส ารอง

สะสมคงเหลือทั้งส้ิน 44.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  ทั้งน้ีการพิจารณาปรบัลดทุน

ส ารองสะสมลงเพ่ือใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัหลักเกณฑท่ี์ก าหนดไวภ้ายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทและบทบญัญตัิของกฎหมาย 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกบัการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย

หรือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจ านวนผูม้ีสิทธิ

ออกเสียง  และคะแนนเสียงส าหรบัมติอนุมตัิในวาระน้ี 

 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพ่ิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมี

สิทธิออกเสียงเพ่ิมอีกจ านวน 2 ราย เป็นจ านวน  76,000 เสียง 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   มีมติอนุมัติการปรับลดทุนส ารองสะสมประจ าปี 2556 เป็น

จ านวน 3.01 ลา้นบาท  คงเหลือทุนส ารองสะสม 44.15 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามท่ีประธานเสนอ    ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้

ทั้งหมด 151 ราย   รวมจ านวนหุน้ได ้207,658,707 หุน้ 

 เหน็ดว้ย    150   ราย  จ านวน    207,653,707 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00     

 ไม่เหน็ดว้ย     -    ราย  จ านวน                      - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ          - 

 งดออกเสียง     1    ราย  จ านวน               5,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 

        วาระที่ 5.  พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรก าไรเพื่อการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้ือหุน้  

ประธานแถลงว่า จากผลการด าเนินงานในปี 2556 และงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2556  ตามท่ี

ไดน้ าเสนอต่อผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 2 และวาระ 3 ตามล าดบัแลว้น้ัน บริษัทฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีมติในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2557 ใหเ้สนอจ่ายเงินปันผล

ส าหรบัผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท (ส่ีสิบหา้สตางค์) โดยจ่ายจาก  

ผลก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษัทจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  (เป็นการจ่ายจากผลก าไรจากธุรกิจอ่ืน (Non 

BOI) ทั้งส้ิน)  ซึ่งผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินปันผลจากธุรกิจอ่ืน (Non BOI) ทั้งน้ี

บริษัทจ่ายจากก าไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 เป็นเงิน 0.37 บาทต่อหุน้  และจากก าไรสะสมท่ี

เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 23 เป็นเงิน 0.08 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา

ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 50  ของก าไรสุทธิหลังจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย  โดยท่ีบริษัทไดน้ าเสนอขอ้มลูเปรียบเทียบ

การจ่ายเงินปันผลในปี 2554–2556 ประกอบการพิจารณาซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 4)   

 ทั้งน้ี  จะก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพุธท่ี 30 เมษายน 2557 และรวบรวม

รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลักทรพัยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกรท่ี์ 2 พฤษภาคม 

2557  และก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 19  พฤษภาคม 2557  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัสรรก าไร

เพ่ือจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ 



  9/13 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจ านวนผูม้ีสิทธิ

ออกเสียง  และคะแนนเสียงส าหรบัมติอนุมตัิในวาระน้ี 

 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพ่ิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงเพ่ิม 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว     มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2556 เพ่ือ     

การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมท่ีมีอยู่ของบริษัทจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556    โดยจะก าหนดรายชื่อ  

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพุธท่ี 30 เมษายน 2557  และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรพัยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวันศุกร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2557   ในอัตราหุน้ละ 0.45 บาท (ส่ีสิบ

หา้สตางค์)  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2557  ตามท่ีประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียง     

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 151 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้

207,658,707 หุน้ 

 เหน็ดว้ย    150   ราย  จ านวน    207,653,707 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00     

 ไม่เหน็ดว้ย     -    ราย  จ านวน                      - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ          - 

 งดออกเสียง     1    ราย  จ านวน               5,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 

        วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการประจ  าปี 2557   

 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 ประธานแถลงว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 13 ไดก้ าหนดให ้ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง 

กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดร้ับเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่ง

ใหม่ก็ได ้ ในปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจ านวน 9 ท่าน ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีน้ีกรรมการท่ี  

ครบก าหนดออกตามวาระ ประกอบดว้ย 

 1. นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร รองประธานกรรมการ 

 2. นายธีระชยั  กีรติเตชากร กรรมการ 

 3.   นายไพฑรูย์  ศิริฉัตรชยักุล               กรรมการ 

 บริษัทไดจ้ดัส่งประวตัิและขอ้มลูของกรรมการทั้ง 3 ท่านใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ปรากฎอยู่ในเอกสาร

แนบ 5   ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกนัพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหาท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้และ 

มีความเหน็ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษัท และไดป้ฏิบตัิหน้าท่ีอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 1/2557 จึงไดม้ีมติเหน็ควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ 

นายศิริวฒัน์ วงศจ์ารุกร, นายธีระชยั กีรติเตชากร และนายไพฑูรย ์ศิริฉัตรชยักุล  กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ประธานจะไดใ้หท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงเป็นรายบุคคล  โดยใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนเสียง 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจ านวนผูม้ีสิทธิ

ออกเสียง  และคะแนนเสียงส าหรบัมติอนุมตัิในวาระน้ี 

 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพ่ิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงเพ่ิม 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   มีมติอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

เป็นรายบุคคล  ดงัน้ี:- 
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 1. นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 151 รายรวมจ านวนหุน้ได ้207,658,707 หุน้ 

 เหน็ดว้ย    149   ราย  จ านวน    207,137,207 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     99.75     

 ไม่เหน็ดว้ย      2   ราย  จ านวน           521,500 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.25 

 งดออกเสียง      -   ราย  จ านวน                      - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ         - 

 

 2.  นายธีระชยั  กีรติเตชากร ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั้งหมด  151 ราย   รวมจ านวนหุน้ได ้207,658,707 หุน้ 

 เหน็ดว้ย    149   ราย  จ านวน    207,137,207 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     99.75     

 ไม่เหน็ดว้ย      2   ราย  จ านวน           521,500 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.25 

 งดออกเสียง      -   ราย  จ านวน                      - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 

 3.  นายไพฑรูย ์ ศิริฉัตรชัยกุล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั้งหมด  151  ราย  รวมจ านวนหุน้ได ้ 207,658.707 หุน้ 

 เหน็ดว้ย    148   ราย  จ านวน    207,037,207 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     99.70     

 ไม่เหน็ดว้ย      2   ราย  จ านวน           521,500 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.25 

 งดออกเสียง      1   ราย  จ านวน           100,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.05 

 ส าหรับการก าหนดอ านาจกรรมการผูกพันตามขอ้บังคับของบริษัทในขอ้ 22  ก าหนดใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการบริษัทก าหนดอ านาจกรรมการ    ดังน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการก าหนดอ านาจ

กรรมการต่อไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2557 

 ประธานแถลงว่า  ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2556  ไดอ้นุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายปี  ส าหรบัปี 2556   รวม 9 ท่าน เป็นค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 240,000 บาทต่อปี 

และค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการท่านอ่ืนอีก 8 ท่าน ในอัตราท่านละ 168,000 บาทต่อปี   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

1,584,000 บาท  (หน่ึงลา้นหา้แสนแปดหมื่นส่ีพนับาท) ซึ่งปรบัเพ่ิมจากอตัราค่าตอบแทนปี 2555          

 ส าหรบัปีน้ีคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทน

กรรมการทุกท่านดงัน้ี   โดยเสนอปรบัอตัราค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 264,000 บาทต่อปี 

เพ่ิมขึ้ นในอตัรารอ้ยละ 10     และเสนอปรบัอตัราค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการท่านอ่ืนอีก 8 ท่าน  ในอัตราท่านละ 

192,000 บาทต่อปี  เพ่ิมขึ้ นในอัตรารอ้ยละ 14    รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งส้ิน 1,800,000 บาท  

(หน่ึงลา้นแปดแสนบาท)    เน่ืองจากไดพิ้จารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของคณะกรรมการและเมื่อเทียบกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม และ

ธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัโดยก าหนดจ่ายในเดือนธันวาคม    ทั้งน้ีคณะกรรมการไม่ไดม้ีเบี้ ยประชุมรายครั้งหรือบ าเหน็จ

กรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด   

  ส าหรบักรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ยจ านวน 2 ท่าน  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้

เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนจากปี 2556 ซึ่งเดิมก าหนดอัตราค่าตอบแทนท่านละ 

20,000 บาทต่อเดือน  โดยเสนอปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนในอัตราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน  เพ่ิมขึ้ นในอัตรา

รอ้ยละ 10  รวมเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 264,000 บาทต่อปี (สองแสนหกหมื่นส่ีพนับาท)      

 และส าหรบักรรมการอิสระ    ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความ

เส่ียงดว้ย     คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนจากปี 2556  ซึ่งเดิมก าหนด

อัตราค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน โดยเสนอปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนเป็น 22,000 บาทต่อเดือน เพ่ิมขึ้ นใน

อัตรารอ้ยละ 10  คิดเป็นค่าตอบแทน  264,000 บาทต่อปี        และเสนอพิจารณาปรับเพ่ิมค่าพาหนะจากปี 2556 

เช่นกนั   ซึ่งเดิมก าหนดค่าพาหนะเดือนละ 3,500 บาท   โดยเสนอปรบัเพ่ิมค่าพาหนะเป็นเดือนละ 5,000 บาท เพ่ิมขึ้ น
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ในอตัรารอ้ยละ 25  คิดเป็นค่าพาหนะ 60,000 บาทต่อปี    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 324,000 บาท  (สามแสนสองหมื่นส่ี

พนับาท) ต่อปี  

 ทั้งน้ีกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงควบคู่

ไปดว้ยน้ัน   เสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการด ารงต าแหน่งในหน้าท่ีประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

โดยงดเวน้ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจ านวนผูม้ีสิทธิ

ออกเสียง  และคะแนนเสียงส าหรบัมติอนุมตัิในวาระน้ี 

 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพ่ิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงเพ่ิม 

 โดยมติท่ีประชุมส าหรับวาระน้ีตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 90 แหง่ พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมตัิใหก้ าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็น 

264,000 บาทต่อปี  และค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการอีก 8 ท่านในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปี  รวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 1,800,000 บาทต่อปี   และจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 22,000 บาทต่อ

เดือน  และก าหนดค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียงในอตัรา 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะใน

อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีผูถื้อหุน้ทั้งหมด  151 ราย   รวมจ านวนหุน้ได ้ 207,658,707 หุน้ 

 เหน็ดว้ย    149   ราย  จ านวน    207,137,207 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     99.75     

 ไม่เหน็ดว้ย      1   ราย  จ านวน           516,500 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.25 

 งดออกเสียง      1   ราย  จ านวน               5,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.00 

        วาระที่ 7.    พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ  าปี 2557   และก าหนดค่าตอบแทน  

 ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให ้    

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ทั้งน้ี การแต่งตั้งผูส้อบบัญชี     

จะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมก็ได ้ โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทไดแ้ต่งตั้ง นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชี     

รบัอนุญาตหมายเลข 6838  หรือ นายธนะวุฒิ พิบลูยส์วสัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ นางสาวสุลลิต   

อาดสว่าง ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัท           

ในปี 2556 โดยไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาดา้นบัญชีของบริษัท 

 ส าหรบัปี 2556 ท่ีผ่านมา     บริษัทไดก้ าหนดอตัราค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจดัท างบ

การเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 1,103,000 บาท ซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้ง ส าหรบัไตรมาส 1, 2 และ 3 และ

ตรวจสอบส้ินปีอีก 1 ครั้ง รวมตรวจปีละ 4 ครั้ง      

 ส าหรบัปี 2557 น้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดเ้สนอใหแ้ต่งตั้ง นางสาววนันิสา งามบวัทอง   

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนะวุฒิ  พิบลูยส์วสัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ    

นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517 บริษัท  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทย่อยต่อไปอีก โดยก าหนดคงอตัราค่าบริการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการจดัท างบการเงินรวมเป็นจ านวน

เงิน 1,103,000 บาท และเสนอใหค้งอตัราค่าบริการตรวจสอบรายไดท่ี้ไดร้บัส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ ในอตัราค่าบริการ 

40,000 บาทต่อบตัรส่งเสริมการลงทุนเท่ากบัอตัราค่าบริการปี 2556 ท่ีผ่านมา ซ่ึงอตัราดงักล่าวไดม้ีการพิจารณา

เปรียบเทียบอตัรากับส านักงานตรวจสอบบญัชีอ่ืนๆแลว้เป็นอตัราท่ีเหมาะสม     

 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน ไดป้ระเมินความเป็นอิสระ, คุณภาพผลงาน และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบกบับริษัทตรวจสอบ
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บญัชีรายอ่ืนๆ  รวมทั้งพิจารณาจากปริมาณงานเป็นส าคญั และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทท่ีมี

กิจการใกลเ้คียงกนัแลว้ ซึ่งขอ้มลูผูส้อบบญัชีและอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือ     

นัดประชุมตามเอกสารแนบ 6 แลว้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจ านวนผูม้ีสิทธิ

ออกเสียง  และคะแนนเสียงส าหรบัมติอนุมตัิในวาระน้ี 

 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพ่ิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงเพ่ิม 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้    มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา  งามบัวทอง  ผูส้อบบัญชี

รบัอนุญาตหมายเลข 6838  หรือ นายธนะวุฒิ  พิบลูยส์วสัดิ์  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   6699 หรือ  นางสาวสุลลิต    

อาดสว่าง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517  บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด  เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 

2557   และก าหนดค่าตอบแทนปีละ 1,103,000 บาท  และค่าบริการตรวจสอบรายไดซ้ึ่งไดร้บัส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ  

40,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน    ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทั้งหมด  151 ราย   รวมจ านวนหุน้ได ้ 207,658,707 หุน้ 

 เหน็ดว้ย    151   ราย  จ านวน    207,658,707 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    100.00     

 ไม่เหน็ดว้ย      -   ราย  จ านวน                      - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ             - 

 งดออกเสียง      -   ราย  จ านวน                      - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ             - 

วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

 ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอความคิดเหน็เร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมเติม พรอ้มทั้ง

ไดส้อบถามว่ามีค าถามอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 ค าถามที่ 6  นายสมเกียรติ  เฉลิมอิสระชยั  ผูถื้อหุน้  สอบถามว่า จากปีท่ีผ่านมาท่ี MFEC ไดเ้ขา้ร่วม

ลงทุนในบริษัท องัสตรอม โซลูชัน่ จ ากดั ซึ่งใหบ้ริการพฒันาระบบธุรกิจการซื้ อขายหลักทรัพย ์ ปัจจุบนัมีรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการดงักล่าวเป็นอย่างไร   มีฐานลูกคา้กี่รายท่ีใชร้ะบบน้ี มีแนวโน้มในการสรา้งรายไดใ้นอนาคตอย่างไร   และเป็น

ขอ้ก าหนดใหบ้ริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ทุกรายตอ้งใชร้ะบบน้ีหรือไม่อย่างไร 

 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า MFEC เขา้ถือหุน้ลงทุนอตัรา 40% ใน

บริษัทดงักล่าว  โดยบริษัทอังสตรอมฯ ใหบ้ริการพฒันาระบบซอตฟ์แวรธุ์รกิจการซื้ อขายหลักทรพัย ์ โดยใชเ้ทคโนโลยี 

Open source มีอตัราค่าบริการท่ีต า่กว่าซอพตแ์วรต์่างประเทศมาก โดยมีอตัราค่าบริการต่อเดือนประมาณ 200,000 

บาท โดยจะท าใหช้่วยลดตน้ทุนในการใหบ้ริการของกลุ่มธุรกิจซื้ อขายหลักทรัพย ์ จึงเป็นท่ีตอ้งการใชบ้ริการของกลุ่มลูกคา้

ท่ีเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์หลายราย แต่ดว้ยปัจจุบนับริษัทอังสตรอมฯยงัมีขีดจ ากดัในการรบังานจากลูกคา้ เน่ืองจาก

มีความล่าชา้ในการพฒันาระบบธุรกิจการซื้ อขายหลักทรพัย์ จึงยงัคงมีลูกคา้ในปัจจุบนัจ านวนไม่มากนัก  ทั้งน้ีดว้ย

ความสามารถและเทคโนโลยีของระบบ จึงคาดว่ามีแนวโน้มจะมีจ านวนลูกคา้เพ่ิมขึ้ นในอนาคต โดยเป็นไปตามแผน

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท 

 

 ค าถามที่ 7  นายสุรพงษ์  วิบลูยเ์ศรษฐ์  ผูแ้ทนรบัมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

สอบถามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิของบริษัทในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่     ซึ่งปัจจุบนั MFEC ไดเ้ขา้ชื่อเป็นแนว

ร่วมในการต่อตา้นแลว้ 

 นายอดิเรก  ปฏิทศัน์  ประธานกรรมการบริษัท ใหร้ายละเอียดว่า บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ

ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่  แต่ละดา้นดงัน้ี 

 พนกังานและผูบ้ริหารในองคก์ร  บริษัทมีนโยบายเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรมอนัดี

ของผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน พรอ้มทั้งปรบัปรุงหลักการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2556 ท่ีผ่านมา โดยแจง้ให ้

พนักงานรบัทราบและยึดเป็นหลักเกณฑใ์นปฏิบตัิงาน อาทิเช่น การเสนอขายสินคา้ : จะหลีกเล่ียงเสนอโครงการต่อ
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ภาครฐัท่ีไม่มีความชดัเจน  หรือ ในการจดัซื้ อสินคา้ : บริษัทมีนโนบายในการสัง่ซื้ อสินคา้กบันิติบุคคลเท่าน้ัน  โดยจะไม่

ซื้ อสินคา้จากบุคคลธรรมดา เป็นตน้ และมีบทลงโทษต่อพนักงานท่ีประพฤติตนในทางทุจริตคอรร์ปัชัน่ รวมทั้งจดัใหม้ี

สวสัดิการส่งเสริมใหพ้นักงานเขา้ร่วมปฏิบตัิธรรม โดยก าหนดใหพ้นักงานและผูบ้ริหารมีสิทธิในการลาเพ่ือปฏิบัติธรรม

หรือปฏิบตัิกิจทางศาสนา รวมทั้งมอบเงินสมทบส าหรบัการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบตัิกิจทางศาสนาประจ าปี 

 คู่คา้  บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือแจง้จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจขององคก์รไปยงัคู่คา้    เพ่ือให ้

ทราบถึงระเบียบปฏิบตัิของบริษัทในการด าเนินธุรกิจและการปฏิบตัิตามหลักธรรมาภิบาลขององคก์ร 

 สงัคม บริษัทไดเ้ขา้ชื่อเป็นแนวร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่  

และมีแผนใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทางสังคม  ช่วยในการเสริมสรา้งและเผยแพร่การต่อตา้นดงักล่าวผ่าน Social 

Network ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

 ค าถามที่ 8  นายไพฑรูย ์  ตระการศกัดิกุล  ผูถื้อหุน้  สอบถามประเด็นการขายหุน้ของ Modernform 

Group ใหก้บัผูถื้อหุน้รายอ่ืน มีผลดีหรือผลเสียกบั MFEC ในระยะสั้น- ระยะกลางอย่างไร 

นายอดิเรก  ปฏิทศัน์  ประธานกรรมการบริษัท  กล่าวชี้ แจงว่าในอดีตท่ีผ่านมา Modernform Group ซ่ึง

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 17 ปี ซึ่งไดส้นับสนุนความช่วยเหลือดา้นการเงินใหแ้ก่บริษัท  ซึ่งปัจจุบนั 

MFEC เติบโตมีความมัน่คง ไดร้บัการพิจารณาวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงินหลายสถาบนั ท าใหม้ีความเขม้แข็งในการ

ด าเนินธุรกิจ  ดงัน้ันการขายหุน้ของ Modernform Group ซึ่งเดิมถือลงทุนอยู่ 16% ของทุนจดทะเบียนใหก้บับริษัทญี่ปุ่นจึง

ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  แต่ในทางตรงกนัขา้มเป็นการช่วยเพ่ิมกลยุทธ์ใหแ้ก่ MFEC  ดว้ยคณะกรรมการบริษัท

เชื่อมัน่ว่าจะท าให ้ MFEC มีฐานลูกคา้ขา้มชาติเพ่ิมขึ้ น โดยเป็นกลุ่มบริษัทของประเทศญี่ปุ่ นท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

ซึ่งเป็นฐานลูกคา้ของกลุ่มผูล้งทุนใหม่ 

นายศิริวฒัน์ วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่าในระยะสั้นยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง

ใด ๆ โดยในระยะกลางถึงระยะยาวจะส่งผลดีต่อการเพ่ิมฐานลูกคา้ของบริษัทขา้มชาติในประเทศอย่างแน่นอน 

 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เมื่อเวลา 12.20 น. 
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