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ประกอบการพิจารณาในวาระที 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2558 

 
บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2558 
 

 ประชุมเมือวนัองัคารที  21  เมษายน  2558  เวลา 10.30 น.  ณ หอ้งประชุม  ชัน 39  อาคารซนัทาวเวอร ์
B เลขที 123 ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 
เริมการประชุม 
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท  แถลงว่า  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 88 ราย  และผู้
มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 126 ราย    รวมเป็นจาํนวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ
ทังสิ น 133 คน  นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้207,510,117 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 47.01 ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้ังหมดของบริษัท จาํนวนทังสิ น 441,453,555 หุน้ และถือว่าครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคบั
ของบริษัทแลว้    จึงขอใหป้ระธานเปิดการประชุมเพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม 
 นายอดิเรก  ปฏทิศัน์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัประจาํปี 
2558 และกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และแนะนํากรรมการของบริษัท  กรรมการอิสระ  (โดยกรรมการอิสระบางท่านไดร้ับ
การมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายย่อย) ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ทีเขา้ร่วม
ประชุม ดงันี  

กรรมการทีเขา้รว่มประชุม 
 1.  นายอดิเรก   ปฏทิศัน์ ประธานกรรมการ 
 2.  นายศิริวฒัน์   วงศจ์ารุกร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
 3.  นายศิริศกัดิ    ถิรวฒันางกรู กรรมการ 
 4.  นายไพฑรูย ์    ศิริฉตัรชยักุล กรรมการ 
 5.  นายคิโยทากะ    นาคะมรูะ กรรมการ 
 6.  นายสุชาติ         ธรรมาพิทกัษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 7.  นายอนันต ์       ลี ตระกลู กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

กรรมการทีไม่เขา้รว่มประชุม 
  1.  นายธีระชยั กีรติเตชากร กรรมการ     ลาประชุม 

 2.  นายอภิรกัษ ์ วรรณสาธพ ประธานกรรมการบริหารความเสียง/ 
   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  ลาประชุม 

ผูบ้รหิารทีเขา้รว่มประชุม 
 1. นายธนกร ชาลี ผูอ้าํนวยการฝ่ายทีปรึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ ์
 2. นางสาวแววตา สุขเสน่ห ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ทีเขา้รว่มประชุม 
 1. นางสาววนันิสา    งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีของบริษัท 
 2. นางสาวกาญจนา   คาํหอม ผูช่้วยผูส้อบบญัชีของบริษัท 
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 ก่อนจะเขา้สู่วาระการประชุมประธานไดแ้ถลงวา่ บริษัทไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
เว็บไซตข์องบริษทั โดยเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรืองทีเห็นว่าสาํคญั สมควรทีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญั
ประจาํปี 2558 รวมถึงขอ้กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์าม
ขอ้บงัคบัของบริษัทเพือเขา้รบัการพจิารณาเลือกตังเป็นกรรมการ และหลกัเกณฑใ์นการส่งคาํถามสาํหรบัการประชุม
ล่วงหน้าอยา่งชดัเจน  โดยกาํหนดใหนํ้าเสนอในระหวา่งวนัที 24 ตุลาคม 2557  ถึงวนัที 23 มกราคม 2558 ทีผ่านมา  
ซึงปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชือบุคคลทีเหมาะสมเพือเขา้รบั
การพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคาํถามสาํหรบัการประชุมมายงัคณะกรรมการบริษัทแต่อยา่งใด 

 และบริษัทไดแ้จง้การเผยแพร่เอกสารสาํหรบัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัย ์   โดยเผยแพร่เอกสารไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท  ตังแต่วนัที 19 มีนาคม 2558 ซึงเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมเป็นเวลา 30 วนั 

 ประธานไดแ้จง้ใหที้ประชุมทราบวธีิปฏบิติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึงกาํหนดตาม
ขอ้พึงปฏบิติัสาํหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี  :- 

 -  ผูถื้อหุน้รายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั จาํนวนหุน้ทีตนถือหรือรบัมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่วาระ เท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือหรือรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนน
ทีผูถื้อหุน้ไดร้บั ณ จุดลงทะเบียน 

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

 -  กรณีทีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหม้าประชุมแทน ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ทีผูถื้อหุน้ไดอ้อก
เสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะทีผูเ้ขา้ประชุม ไดย้ืนต่อเจา้หน้าทีของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงทีใช้
นับเป็นมติทีประชุม 

 -  กรณีทีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉนัทะไดทุ้กประการ
ตามทีเห็นสมควร   ทีประชุมจะนับคะแนนเสียงดว้ยวิธีเดียวกบัทีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 ทังนี บริษัทไดก้าํหนดใหน้างสาวสดบัพิณ  กฤดานรากรณ์    ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึงเป็นผูที้มี
ความเป็นอิสระ   ทําหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกตอ้งตามกฎเกณฑแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบริษัท  และบริษัทไดนํ้าระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการนับคะแนนเสียง  ซึงจะทาํใหก้ารประมวลผลการลงคะแนน
เสียงเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้ออกเสียง
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  เป็นจาํนวนเท่าใดใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ  ซึงการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับ
จากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมในวาระนัน ๆ  ซึงอาจมีจาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากนั  เนืองจาก
อาจมีผูถื้อหุน้บางรายเขา้ร่วมประชุมเพิมเติม ภายหลงัจากการประชุมเสร็จสิ นแลว้  เจา้หน้าทีของบริษัทจะเก็บรวบรวม
บตัรลงคะแนนของผูอ้อกเสียงทังหมดเพือเป็นหลกัฐานต่อไป  โดยวาระในการประชุมในวนันี  วาระที 1, 3, 4, 5 และวาระ
ที 7 ตอ้งอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก   ยกเวน้ วาระที 6 เรืองกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึงตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูที้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระที 8 , 9 เรืองลดทุนจดทะเบียน
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และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4.  ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 และเลขานุการแจง้รายละเอียดแกไ้ขขอ้มลูในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาํปี 2557 ทีสาํคญัใหผู้ถื้อ
หุน้รบัทราบ  และเรียนเชิญใหป้ระธานดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  

วาระที1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2557  
 ประธานฯ  แจง้ใหที้ประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ดัทาํและนําส่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที 
1/2557 วนัที 21 เมษายน 2557  ใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที
กาํหนด     และไดส่้งรายงานการประชุมดังกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า พรอ้มหนังสือนัดประชุมในครังนี  รวมทังได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง  
และสอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่       พรอ้มทังเสนอใหที้ประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  ตามทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  
 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2557 
หรือไม่ 

 เมือไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม       ประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลง
จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมขึ นอีกจาํนวน 17 ราย เป็นจาํนวน 7,067,901 เสียง 

 มติทีประชุม    ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้  มีมติรับรองรายงานการประชุมตามทีประธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทังหมด 231 
ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 214,578,018 หุน้ 
 เห็นดว้ย   231   ราย  จาํนวน    214,578,018  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00      
 ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ           - 
 งดออกเสียง     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ           - 
 
วาระที 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2557  และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ  
 ประธานมอบหมายใหน้ายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2557  ทีผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2557 ใหที้ประชุมทราบ  สรุปไดด้งันี  
 ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2557 
 ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจาํปี 2557 มีรายไดร้วมทังสิ น 5,176 ลา้นบาท   เพิมขึ นจาก
ปี 2556 จาํนวน 385 ลา้นบาท  ค่าใชจ้า่ย 4,840 ลา้นบาท มีกาํไรขันตน้ 962 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากการขาย
สินคา้(System Integration)คิดเป็นรอ้ยละ 46    กาํไรจากการใหบ้ริการงาน(Manage Service)คิดเป็นรอ้ยละ 54   และ
มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 60 ลา้นบาท โดยเป็นกาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 270 ลา้นบาท ซึงมีอตัราการ
เติบโตของกาํไรสุทธิเพิมขึ นเป็นจาํนวนรอ้ยละ 16.3 จากปีก่อน   

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558  
 โดยภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม IT มีการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน ซึงส่งผลกระทบใน
อีก 6 เดือนขา้งหน้า   สาํหรบัโครงการของภาครฐัมีความล่าชา้ ดงันันโดยภาพรวมซึงทุกภาคส่วนมีความระมดัระวงัเรือง
การลงทุน  จึงพิจารณาปรบัแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 5 ปี  ซึงในปี 2558 พิจารณาปรบัแผนโดยลด
อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิของบริษัทเป็นรอ้ยละ 5 จากปี 2557  
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และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4.  ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 และเลขานุการแจง้รายละเอียดแกไ้ขขอ้มลูในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาํปี 2557 ทีสาํคญัใหผู้ถื้อ
หุน้รบัทราบ  และเรียนเชิญใหป้ระธานดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  

วาระที1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2557  
 ประธานฯ  แจง้ใหที้ประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ดัทาํและนําส่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที 
1/2557 วนัที 21 เมษายน 2557  ใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที
กาํหนด     และไดส่้งรายงานการประชุมดังกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า พรอ้มหนังสือนัดประชุมในครังนี  รวมทังได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง  
และสอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่       พรอ้มทังเสนอใหที้ประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  ตามทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  
 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2557 
หรือไม่ 

 เมือไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม       ประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลง
จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมขึ นอีกจาํนวน 17 ราย เป็นจาํนวน 7,067,901 เสียง 

 มติทีประชุม    ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้  มีมติรับรองรายงานการประชุมตามทีประธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทังหมด 231 
ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 214,578,018 หุน้ 
 เห็นดว้ย   231   ราย  จาํนวน    214,578,018  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00      
 ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ           - 
 งดออกเสียง     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ           - 
 
วาระที 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2557  และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ  
 ประธานมอบหมายใหน้ายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2557  ทีผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2557 ใหที้ประชุมทราบ  สรุปไดด้งันี  
 ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2557 
 ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจาํปี 2557 มีรายไดร้วมทังสิ น 5,176 ลา้นบาท   เพิมขึ นจาก
ปี 2556 จาํนวน 385 ลา้นบาท  ค่าใชจ้า่ย 4,840 ลา้นบาท มีกาํไรขันตน้ 962 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากการขาย
สินคา้(System Integration)คิดเป็นรอ้ยละ 46    กาํไรจากการใหบ้ริการงาน(Manage Service)คิดเป็นรอ้ยละ 54   และ
มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 60 ลา้นบาท โดยเป็นกาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 270 ลา้นบาท ซึงมีอตัราการ
เติบโตของกาํไรสุทธิเพิมขึ นเป็นจาํนวนรอ้ยละ 16.3 จากปีก่อน   

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558  
 โดยภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม IT มีการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน ซึงส่งผลกระทบใน
อีก 6 เดือนขา้งหน้า   สาํหรบัโครงการของภาครฐัมีความล่าชา้ ดงันันโดยภาพรวมซึงทุกภาคส่วนมีความระมดัระวงัเรือง
การลงทุน  จึงพิจารณาปรบัแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 5 ปี  ซึงในปี 2558 พิจารณาปรบัแผนโดยลด
อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิของบริษัทเป็นรอ้ยละ 5 จากปี 2557  
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และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4.  ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 และเลขานุการแจง้รายละเอียดแกไ้ขขอ้มลูในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาํปี 2557 ทีสาํคญัใหผู้ถื้อ
หุน้รบัทราบ  และเรียนเชิญใหป้ระธานดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  

วาระที1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2557  
 ประธานฯ  แจง้ใหที้ประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ดัทาํและนําส่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที 
1/2557 วนัที 21 เมษายน 2557  ใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที
กาํหนด     และไดส่้งรายงานการประชุมดังกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า พรอ้มหนังสือนัดประชุมในครังนี  รวมทังได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง  
และสอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่       พรอ้มทังเสนอใหที้ประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  ตามทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  
 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2557 
หรือไม่ 

 เมือไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม       ประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลง
จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมขึ นอีกจาํนวน 17 ราย เป็นจาํนวน 7,067,901 เสียง 

 มติทีประชุม    ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้  มีมติรับรองรายงานการประชุมตามทีประธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทังหมด 231 
ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 214,578,018 หุน้ 
 เห็นดว้ย   231   ราย  จาํนวน    214,578,018  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00      
 ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ           - 
 งดออกเสียง     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ           - 
 
วาระที 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2557  และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ  
 ประธานมอบหมายใหน้ายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2557  ทีผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2557 ใหที้ประชุมทราบ  สรุปไดด้งันี  
 ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2557 
 ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจาํปี 2557 มีรายไดร้วมทังสิ น 5,176 ลา้นบาท   เพิมขึ นจาก
ปี 2556 จาํนวน 385 ลา้นบาท  ค่าใชจ้า่ย 4,840 ลา้นบาท มีกาํไรขันตน้ 962 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นกาํไรจากการขาย
สินคา้(System Integration)คิดเป็นรอ้ยละ 46    กาํไรจากการใหบ้ริการงาน(Manage Service)คิดเป็นรอ้ยละ 54   และ
มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 60 ลา้นบาท โดยเป็นกาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 270 ลา้นบาท ซึงมีอตัราการ
เติบโตของกาํไรสุทธิเพิมขึ นเป็นจาํนวนรอ้ยละ 16.3 จากปีก่อน   

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558  
 โดยภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม IT มีการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน ซึงส่งผลกระทบใน
อีก 6 เดือนขา้งหน้า   สาํหรบัโครงการของภาครฐัมีความล่าชา้ ดงันันโดยภาพรวมซึงทุกภาคส่วนมีความระมดัระวงัเรือง
การลงทุน  จึงพิจารณาปรบัแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 5 ปี  ซึงในปี 2558 พิจารณาปรบัแผนโดยลด
อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิของบริษัทเป็นรอ้ยละ 5 จากปี 2557  
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  ซึงจากสภาวะการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการทังภาครฐัและเอกชน     บริษัทฯ จึงพิจารณาปรบักลยุทธ์
การบริหารเพือใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยเน้นการวิจยัและพฒันาการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม Focus Technology 
ต่าง ๆ อาทิ Business Analytics, Cloud Computing , Mobility, Security, Social เพือเพิมรายไดใ้นแต่ละกลุ่มโดยศึกษา
และนําเสนอใหก้บัลกูคา้  รวมทังยงัคงนโยบายในการพฒันาบุคลากร  ผลิตคน เพือรองรบัการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจ
ใหมี้ความเขม้แข็ง ดว้ยเหตุทีธุรกิจดา้นไอที งานดา้นบริการ (Services) เป็นสิงทีสาํคญัยิง ดงันันเราจึงใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันาบุคลากรตังแต่ตน้นํา โดยการร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ จดัโครงการอบรมภาคฤดรูอ้นและสหกิจศึกษา เพือ
ฝึกบณัฑิตจบใหม่ใหมี้ความพรอ้มการทาํงานร่วมกบับริษัท โดยวางเป้าหมายพฒันาบุคลากรดา้นไอทีทีมีคุณภาพเขา้สู่
ตลาด  ซึงในปี 2557 มีนักศึกษาเขา้ร่วมในโครงการพฒันาคนของ MFEC GROUP จาํนวน 429 คน และตังเป้าหมายใน
การพฒันาคนในระยะ 3 ปี ดงันี  ปี 2558 จาํนวน 1,000 คน ปี 2559 จาํนวน 1,500 คน และปี 2660 จาํนวน 
2,000 คน 

 Social Enterprise 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาและผลกัดนัให ้MFEC GROUP เป็นองคก์ร Social Enterprise โดยเชือมั นวา่
จะทาํใหเ้ราเติบโตอยา่งยั งยนื อาทิเช่น 

1)โครงการใจดีจงั : www.jaideejung.org เป็นระบบแจง้ความประสงคใ์นการบริจาคและการรอ้งขอความ
ช่วยเหลือหรือสิงของต่างๆ บนอินเตอรเ์น็ต โดยการเปลียนมือของสิงเหลือใชห้รือสิงเกินความจาํเป็นไปสู่ผูที้ตอ้งการหรือ
ขาดแคลนเป็นการเพิมคุณค่าของสิงของนันๆ โดยในปี 2557 มีการเริมตน้ใชง้านเว็บไซตใ์จดีจงัภายในองคก์รและ
กระจายสู่บุคคลภายนอก  

2)โครงการ Community-Based Mobile Health Point (โปรแกรมแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส)์ พฒันา
ระบบเพือใชใ้นโครงการโปรแกรมการป้องกนัโรคเบาหวานในชุมชน (Community-based Diabetes Prevention Program 
in Thai Population) โดยเป็นโครงการทีมีระยะเวลาการดาํเนินการ  ปี ไดร้บัทุนสนับสนุนจากโครงการ BRIDGES ของ 
International Diabetes Federation (IDF) สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมลูนิธิเพือพฒันาการ
บริบาลผูป่้วยเบาหวาน ในพื นที 8 จงัหวดัของประเทศไทย  

โดยพฒันาโปรแกรม iPLEDGE and gamification  application  ซึงเป็นโปรแกรมใชส้าํหรบัรวบรวมอาสาสมคัร
และผูส้นับสนุนกิจกรรมของโครงการ  และยงันําโปรแกรมไปต่อยอดกบัโครงการอืน ๆ อาทิเช่น ร่วมมือทาํงานโครงการ
โรคเบาหวานกบัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์เป็นตน้  

ประธานสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเกียวกบัผลการดาํเนินงานปี 2557 ของบริษัทหรือไม่ 

คุณกลัยา  ผกากรอง  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถาม 

คาํถามที1  ปัญหาคดีความกบัลูกคา้ราชการซึงมีการพิจารณาพิพากษาตดัสินคดีความในเดือนกุมภาพนัธที์
ผ่านมา มีผลการพิจารณาคดีเป็นเช่นไร 

คาํตอบที1  นายพิศิษฐ์  ฐิติหิรญัธิคุณ ผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย  สรุปผลการพิจารณาตดัสินคดีซึงตดัสินเมือ
วนัที 26 มีนาคม 2558 ทีผ่านมาใหบ้ริษัทชําระคืนเงินโครงการ  แต่ดว้ยบริษัทพิจารณายืนอุทธรณ์ดังนันผลการ
พิจารณาของศาลชันตน้จึงยงัไม่เป็นผลการพิจารณาสิ นสุด   

นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร  ใหข้อ้มูลเพิมเติมถึงผลการตัดสินว่าตอ้งรอผลการ
พิจารณาในชันอุทรณ ์ทังนี ความเสียหายจากการลงทุนในโครงการดงักล่าวบริษัทไดพ้ิจารณาตังสาํรองดอ้ยค่าอุปกรณ์ไว ้
ครบถว้นแลว้  จึงไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแต่อยา่งใด 
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คาํถามที 2  สอบถามถึงความคืบหน้าของลกูหนี กระทรวงศึกษาธิการ  

คาํตอบที 2  นายศิริวฒัน์  วงศ์จารุกร และนายพิศิษฐ์  ฐิติหิรญัธิคุณ ใหร้ายละเอียดพรอ้มรายงานความ
คืบหน้าว่าโครงการดงักล่าวเป็นโครงการเพือมุ่งหวงัเสริมสรา้งความรูใ้หก้บักลุ่มเด็กนักเรียน  โดยเป็นโครงการทีพฒันา
ใหก้บัลูกคา้กระทรวงศึกษาธิการ   ทังนี บริษัทลงทุนดา้นอุปกรณ์ Hardware สาํหรบัค่าบริการบริษัทคงดาํเนินการเรียก
ขอรบัชาํระจากลกูคา้ต่อไป     

ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามผลการดาํเนินงานเพิมเติมหรือไม่ 

 เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิมเติม  ประธานฯเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2557 ทีผ่านมา 

 มติทีประชุม  ทีประชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

วาระที 3.  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรบัรอบระยะเวลาประจาํปี สิ นสุด ณ  
31 ธนัวาคม 2557  
 ประธานกล่าวสรุป รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)  ซึงไดผ่้านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ นางสาววนันิสา  งาม
บวัทอง  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ ์2558      รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีทีได้
จดัส่งแก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ เพือใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน
ของบริษัทสิ นสุด ณ  31 ธนัวาคม 2557 
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเกียวกบังบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน
ประจาํปี 2557 ของบริษัทหรือไม่ 

ผูถื้อหุน้ท่านอืนสอบถามเพิมเติม 

คาํถามที 3  อา้งอิงคาํตอบของฝ่ายบริหารในคาํถามที 1  ซึงแจง้ว่าไดท้าํการสาํรองหนี สูญสาํหรบัโครงการ
ราชการทีมีความเสียหายแลว้  แต่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.5  เรืองคดีฟ้องรอ้ง ระบุว่าบริษัทยงัไม่ไดต้ัง
สาํรองความเสียหาย  ซึงขดัแยง้กนัขอใหข้ยายความในทางปฏบิติัใหร้บัทราบเพิมเติม 

คาํตอบที 3  นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร อธิบายเพิมเติมว่า ในขันการฟ้องรอ้ง ผูฟ้้อง
และผูถู้กฟ้องต่างฟ้องเรียกความเสียหายซึงกนัและกนั โดยบริษัทยงัไม่ไดพ้ิจารณาตังสํารองความเสียหายในการถูก
ฟ้องรอ้ง ทังนี บริษัทไดต้ังสาํรองความเสียหายจากการลงทุนดว้ยการดอ้ยค่าสินคา้สาํหรบัโครงการเรียบรอ้ยแลว้ตามทีแจง้
ใหท้ราบขา้งตน้นัน   

คาํถามที 4  ขอทราบจาํนวนเงินซึงศาลพิจารณาตดัสินใหช้าํระคืน(อา้งอิงคาํถามที 1)  และหากอุทธรณ์และ
แพค้ดีจะมีผลกระทบอยา่งไร 

คาํตอบที 4  นายศิริวฒัน์  วงศ์จารุกร  รายงานเพิมเติมว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ Consortium  
ร่วมกบับริษัทเอกชนอีกแห่งหนึง  และมีการทาํสญัญาระบุขอ้ตกลงการทาํงานร่วมกนั  โดยบริษัทเอกชนทีร่วมโครงการ
เป็นผูร้ับเงินมัดจําโครงการ  ดังนันการชําระคืนเงินตามผลการตัดสินของศาล  ผูช้ําระคืนจะเป็นบริษัทเอกชนทีร่วม
โครงการ  โดยเป็นมลูค่ารวม 33 ลา้นบาท ซึงหากเกิดผลการตดัสินทีบริษัทอุทธรณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษัทแต่อยา่งใด     

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิมเติม ประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
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 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมอีกจาํนวน 28 ราย เป็นจาํนวน 1,007,586 เสียง 

 มติทีประชุม   ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท 
ประจาํปี  2557  สิ นสุด ณ  31 ธนัวาคม  2557 ซึงไดผ่้านการตรวจสอบ  และรับรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ   
ตามทีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    โดยมีผูถื้อหุน้
ทังหมด  259 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้215,585,604 หุน้ 

 
 เห็นดว้ย   257   ราย  จาํนวน    215,581,504  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9981      
 ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ            - 
 งดออกเสียง     2   ราย  จาํนวน               4,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0019 

วาระที 4. พิจารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรเพือการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  
ประธานแถลงว่า จากผลการดาํเนินงานในปี 2557 และงบแสดงฐานะการเงินประจาํปี 2557  ตามทีได้

นําเสนอต่อผูถื้อหุน้ในวาระที 2 และวาระ 3 ตามลาํดบัแลว้นัน บริษัทฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ 
คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติในการประชุมครังที 1/2558 เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ ์ 2558 ใหเ้สนอจ่ายเงินปันผล
สาํหรบัผลประกอบการของบริษทัในปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ โดยจ่ายจากผล
กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมของบริษัทจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 (บริษัทจา่ยจากผลการดาํเนินงานทีไดร้บัการส่งเสริม
การลงทุนสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัรา 0.24 บาทต่อหุน้ และจา่ยจากผลการดาํเนินงานที
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัรารอ้ยละ 20 ในอตัรา 0.26 บาทต่อหุน้)  ซึงผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีจ่ายในอตัรา
รอ้ยละ 10 ของเงินปันผลทีไดร้บัจากผลการดาํเนินงานทีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราไม่ตํ ากว่ารอ้ยละ 50  ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย  โดยทีบริษัทไดนํ้าเสนอ
ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2555–2557 ประกอบการพิจารณาซึงปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
(เอกสารแนบ 3)   
 ทังนี   จะกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพธุที 29 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดีที 30 เมษายน 2558  
และกาํหนดใหจ้า่ยเงินปันผลในวนัศุกรที์ 15  พฤษภาคม 2558  จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณา 
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะเกียวกบัการจดัสรรกาํไรเพือ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ 
 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง  
และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมอีกจาํนวน 14 ราย เป็นจาํนวน 4,192,135 เสียง 

 มติทีประชุม   ทีประชุมพิจารณาแลว้     มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2557 เพือการจ่ายเงินปัน
ผลจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมทีมีอยูข่องบริษัทจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557    โดยจะกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิ
รบัเงินปันผลในวนัพุธที 29 เมษายน 2558  และรวบรวมรายชือตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดีที 30 เมษายน 2558   ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์  
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกรที์ 15 พฤษภาคม 2558    ตามทีประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ทังหมด 273 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้219,777,739 หุน้ 
 เห็นดว้ย   272   ราย  จาํนวน    219,777,639  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00      
 ไม่เห็นดว้ย    -    ราย  จาํนวน                       - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ           - 
 งดออกเสียง    1    ราย  จาํนวน                  100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
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วาระที 5. พิจารณาและอนุมตัเิลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ  
 ประธานแถลงวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 13 ไดก้าํหนดให ้ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง 
กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 และกรรมการทีออกตามวาระนันอาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
ใหม่ก็ได ้ในปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ซึงในปีนี กรรมการทีครบ
กาํหนดออกตามวาระ ประกอบดว้ย 
 . นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษ์กุล กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 . นายอนันต ์ ลี ตระกลู  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายอภิรกัษ ์ วรรณสาธพ     กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 บริษัทไดจ้ดัส่งประวติัและขอ้มลูของกรรมการทัง 3 ท่าน   ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบ 4   
ทังนี คณะกรรมการบริษัทไดร่้วมกนัพิจารณาตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์ และวิธีการสรรหาทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้และมี
ความเห็นวา่กรรมการทัง 3 ท่าน เป็นบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทกัษะทีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษัท และไดป้ฏบิติัหน้าทีอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยา่งดียิงมาโดยตลอด ทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครังที 1/2558 จึงไดมี้มติเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตังกรรมการทีออกตามวาระทัง 3 ท่านคือ 
นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษ์กุล, นายอนันต ์  ลี ตระกลู และนายอภิรกัษ์  วรรณสาธพ  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง ประธานจะไดใ้หที้ประชุมพจิารณาเลือกตังกรรมการทีครบกาํหนดออกตามาวาระกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึงเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนน
เสียง 
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง  
และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมอีกจาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวน 440,600 เสียง 

 มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้   มีมติอนุมติัเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระเป็น
รายบุคคล  ดงันี :- 

 1. นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษ์กุล   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทังหมด       277 รายรวมจาํนวนหุน้ได ้220,218,339 หุน้ 
 เห็นดว้ย   273   ราย  จาํนวน    220,212,139  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9972      
 ไม่เห็นดว้ย     1   ราย  จาํนวน                  100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
 งดออกเสียง     3   ราย  จาํนวน               6,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0028 

 2.  นายอนันต ์ ลี ตระกลู ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดย
มีผูถื้อหุน้ทังหมด      277 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้220,218,339 หุน้ 
 เห็นดว้ย   274   ราย  จาํนวน    220,212,239  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9972      
 ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ             - 
 งดออกเสียง     3   ราย  จาํนวน               6,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0028 

 3.  นายอภิรกัษ์  วรรณสาธพ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้ทังหมด      277 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้220,218,339 หุน้ 
 เห็นดว้ย   273   ราย  จาํนวน    220,204,139  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9936      
 ไม่เห็นดว้ย     1   ราย  จาํนวน               8,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0037 
 งดออกเสียง     3   ราย  จาํนวน               6,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0028 
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 สําหรับการกําหนดอํานาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22  กําหนดให้ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทกําหนดอํานาจกรรมการ    ดังนันทีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการกําหนดอาํนาจ
กรรมการต่อไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

วาระที 6. พิจารณาและอนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการประจาํปี 2558   
 ประธานแถลงว่า  ทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2557  ไดอ้นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปี  
สาํหรบัปี 2557   รวม 9 ท่าน เป็นค่าตอบแทนสาํหรบัประธานกรรมการ 1 ท่านในอตัรา 264,000 บาทต่อปี และ
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการท่านอืนอีก 8 ท่าน ในอตัราท่านละ 192,000 บาทต่อปี   รวมเป็นเงินทังสิ น 
1,800,000 บาท  (หนึงลา้นแปดแสนบาท) ซึงปรบัเพิมจากอตัราค่าตอบแทนปี 2556          
 สาํหรบัปีนี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมพิจารณาคงอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ทุกท่านดงันี    อตัราค่าตอบแทนสาํหรบัประธานกรรมการ 1 ท่านในอตัรา 264,000 บาทต่อปี และอตัราค่าตอบแทน
สาํหรบัคณะกรรมการท่านอืนอีก 8 ท่าน  ในอตัราท่านละ 192,000 บาทต่อปี  รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัททังสิ น 1,800,000 บาท  (หนึงลา้นแปดแสนบาท)    เนืองจากไดพ้ิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจและพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการและเมือเทียบกับบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยทีอยูใ่นอุตสาหกรรม และธุรกิจทีมีขนาดใกลเ้คียงกนัโดยกาํหนดจ่ายในเดือนธนัวาคม    ทังนี คณะกรรมการ
ไม่ไดมี้เบี ยประชุมรายครังหรือบาํเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อยา่งใด   
 สําหรับกรรมการอิสระ ซึงเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ยจํานวน 2 ท่าน  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมพิจารณาคงอตัราค่าตอบแทน  โดยกาํหนดอตัราค่าตอบแทนในอตัราท่านละ 22,000 บาท
ต่อเดือน  รวมเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 264,000 บาทต่อปี (สองแสนหกหมืนสีพนับาท)      
 และสาํหรบักรรมการอิสระ    ซึงเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสียงดว้ย     
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอคงอตัราค่าตอบแทนจากปี 2558  โดยกาํหนดอตัราค่าตอบแทนเป็นเงิน 
22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าตอบแทน  264,000 บาทต่อปี   และอตัราค่าพาหนะเป็นเงินเดือนละ 5,000 บาท คิด
เป็นค่าพาหนะ 60,000 บาทต่อปี    รวมเป็นเงินทังสิ น 324,000 บาท  (สามแสนสองหมืนสีพนับาท) ต่อปี  
 ทังนี กรรมการอิสระซึงเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสียงควบคู่ไปดว้ย
นัน   เสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดาํรงตาํแหน่งในหน้าทีประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสียงโดยงด
เวน้ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 
 ผูถื้อหุน้เสนอแนะ ขอ้เสนอแนะที 1 ใหป้รบัการนําเสนอขอ้มลูเพือพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ  โดยสรุป
จาํนวนกรรมการทีไดร้บัผลตอบแทน  พรอ้มสรุปจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละชุด  เพือความชดัเจนในการ
พิจารณา 
 ประธานทีประชุมฯ สรุปจาํนวนคณะกรรมการบริษัทแจง้ต่อทีประชุมรบัทราบ ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน 
โดยเป็นกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน และเป็นกรรมการอสิระ 3 ท่าน (ทังนี ใน
อนาคตอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพิมจาํนวนกรรมการอสิระอีก 2 ท่าน)     
 นางวราภรณ ์ วเิศษสงัข ์ เลขานุการ  แจง้ต่อทีประชุมรบัทราบขอ้เสนอแนะ และจะนําขอ้เสนอแนะดงักล่าวไป
พิจารณาปรบัปรุงในปีถดัไป 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง  
และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมอีกจาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวน 1,373,330 เสียง 
 โดยมติทีประชุมสาํหรบัวาระนี ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 90 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั 
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 มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติใหก้ําหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็น 
264,000 บาทต่อปี  และค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบักรรมการอีก 8 ท่านในอตัราท่านละ 192,000 บาทต่อปี  รวม
เป็นเงินทังสิ น 1,800,000 บาทต่อปี   และจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 22,000 บาทต่อ
เดือน  และกาํหนดค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการบริหารความเสียงในอตัรา 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะใน
อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผูถื้อหุน้ทังหมด  280 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 221,591,669 หุน้ 
 เห็นดว้ย   278   ราย  จาํนวน    221,587,569  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9981      
 ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ             - 
 งดออกเสียง     2   ราย  จาํนวน               4,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0019 

วาระที 7. พิจารณาแตง่ตังผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558   และกาํหนดค่าตอบแทน  
ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดใหที้ประชุมผู้

ถือหุน้ประจาํปี แต่งตังผูส้อบบญัชีและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ทังนี  การแต่งตังผูส้อบบญัชี จะแต่งตังผูส้อบ
บญัชีคนเดิมก็ได ้โดยในปี 2556 ทีผ่านมา บริษัทไดแ้ต่งตัง นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตหมายเลข 
6838  หรือ นายธนะวุฒิ พิบลูยส์วสัดิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6699 หรือ นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที 7517 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทในปี 2556 โดยไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัทแต่อยา่งใด อีกทังไม่ไดเ้ป็นทีปรึกษาดา้นบญัชีของบริษัท 

 สาํหรบัปี 2557 ทีผ่านมา     บริษัทไดก้าํหนดอตัราค่าบริการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการจดัทาํงบการเงิน
รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,103,000 บาท ซึงแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครัง สาํหรบัไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบ
สิ นปีอีก 1 ครัง รวมตรวจปีละ 4 ครัง      

 สาํหรบัปี 2558 นี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง นางสาววนันิสา งามบวัทอง   ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนะวุฒิ  พิบลูยส์วสัดิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6699 หรือ  นางสาวสุลลิต  
อาดสว่าง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 7517 บริษัท  สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทและ
บริษทัยอ่ยต่อไปอีก โดยเสนอปรบัเพิมอตัราค่าบริการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการจดัทาํงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 
1,230,000 บาท เพิมขึ นในอตัรารอ้ยละ 12 จากอตัราค่าบริการตรวจสอบของปี 2557  ซึงอตัราดงักล่าวไดมี้การ
พิจารณาเปรียบเทียบอตัรากบัสาํนักงานตรวจสอบบญัชีอืนๆแลว้เป็นอตัราทีเหมาะสม     

 ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้
ประเมินความเป็นอิสระ, คุณภาพผลงาน และประสบการณใ์นการปฏบิติังาน เปรียบเทียบกบับริษัทตรวจสอบบญัชีราย
อืนๆ  รวมทังพิจารณาจากปริมาณงานเป็นสาํคญั และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททีมีกิจการ
ใกลเ้คียงกนัแลว้ ซึงขอ้มลูผูส้อบบญัชีและอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือนัดประชุม
ตามเอกสารแนบ 5 แลว้ จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณา 

  ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

  เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง  
และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
  นางวราภรณ์  วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมอีกจาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 7,516 เสียง 
  มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้    มีมติอนุมติัแต่งตัง นางสาววนันิสา  งามบัวทอง  ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตหมายเลข 6838  หรือ นายธนะวุฒิ  พิบูลยส์วสัดิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที   6699 หรือ  นางสาวสุลลิต    
อาดสว่าง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 7517  บริษัท  สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทในปี 
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2558   และกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1,230,000 บาท        ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทังหมด  281 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 221,599,185 หุน้ 
  เห็นดว้ย   279   ราย  จาํนวน    221,589,085  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9954      
    ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ             - 
  งดออกเสียง     2   ราย  จาํนวน             10,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0046 

วาระที 8.พิจารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียน  
       ประธานแถลงว่า ดว้ยมติทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2552 เมือวนัที 24 เมษายน 2552  อนุมติัให้
ดาํเนินการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกและจดัสรรใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ จาํนวน 5,000,000 หน่วย 
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุน้ และอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1 หน่วย    
      และโดยทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2554 เมือวนัที 25 เมษายน 2554 อนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัรา
เกินกว่ารอ้ยละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินไดส่้งผลกระทบต่อการปรบัราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ   ซึงทีประชุมไดมี้มติ
ออกหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้  มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือรองรับการใชสิ้ทธิส่วนทีเหลือ  ทังนี เมือวนัที 28 
กุมภาพนัธ ์2557 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนครบ 5,000,000 หน่วยไม่เหลือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซึงยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพแต่อย่างใด และคงเหลือหุน้ทีสาํรองการใชสิ้ทธิ จาํนวน 47,000 หุน้  ดงันัน
เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.  จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จาํนวน 47,000 บาท  เพราะเป็นหุน้สาํรองการใชสิ้ทธิทีเหลืออยู่ หลังจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัจนครบถว้นแลว้   ดงันั นทุนจดทะเบยีนใหม่ของบรษิัทฯ จะมจีํานวนเท่ากบั 
441,453,555 บาท แบ่งออกเป็น 441,453,555 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึงรายละเอยีดการลดทุนจดทะเบยีน
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 6 แลว้  

 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง  
และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิมอีก 
 โดยมติทีประชุมสาํหรบัวาระนี ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้    มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 
ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทังหมด  281 ราย   รวม
จาํนวนหุน้ได ้ 221,599,185 หุน้ 
 เห็นดว้ย   279   ราย  จาํนวน    221,595,085  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9981      
 ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ             - 
 งดออกเสียง     2   ราย  จาํนวน               4,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0019 

วาระที 9. พิจารณาและอนุมตัแิกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4.  
ประธานฯ แจง้ต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ว่า เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียด

ทีปรากฏในวาระที 8 ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรือง ทุนจด
ทะเบียน ประธานฯ จึงเสนอใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงัต่อไปนี  
 ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน  441,453,555บาท (สีรอ้ยสีสิบเอ็ดลา้นสีแสนหา้หมืนสามพนัหา้รอ้ยหา้สิบหา้บาท) 
 แบ่งออกเป็น  441,453,555 หุน้ (สีรอ้ยสีสิบเอ็ดลา้นสีแสนหา้หมืนสามพนัหา้รอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ  1 บาท (หนึงบาท) 
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 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั 441,453,555 หุน้ (สีรอ้ยสีสิบเอ็ดลา้นสีแสนหา้หมืนสามพนัหา้รอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ “ไม่มี” 

 
 

 ประธานฯ สอบถามทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมือไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง  
และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิมเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเพิม 
 โดยมติทีประชุมสาํหรบัวาระนี ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 มติทีประชุม   ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรือง ทุนจด
ทะเบียน ตามรายละเอียดทีประธานฯ เสนอทุกประการ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท    ดว้ย
คะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   โดยมีผูถื้อ
หุน้ทังหมด 281 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 221,599,185  หุน้ 
 เห็นดว้ย   279   ราย  จาํนวน    221,595,085  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9981      
 ไม่เห็นดว้ย     -   ราย  จาํนวน                      -  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ             - 
 งดออกเสียง     2   ราย  จาํนวน               4,100  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0019 
 
วาระที 10.พิจารณาเรืองอืน ๆ 
 ประธานในทีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอความคิดเห็นเรืองอืนๆ เพิมเติม พรอ้มทังได้
สอบถามว่ามีคาํถามอืนใดเพิมเติมอีกหรือไม่ 
 คุณญาณิศา  นันทนวิจิตร  ผูถื้อหุน้สอบถาม  
 คาํถามที 5  ฝ่ายบริหารประเมินอตัราการเติบโตปี 2558 ลดลงจากเดิม 15% ลดลงเหลือ 5% ส่วนงานที
ประเมินลดลงเป็นงานของภาครฐัหรือเอกชน  และการทีภาครฐัสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT มีผลต่อองคก์รอยา่งไร 
 คาํตอบที 5   นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร ชี แจงวา่งานทีลดลงจะลดลงทังในงานส่วนของภาครฐัและเอกชน  ดว้ย
งานภาครฐัซึงเลือนล่าชา้ออกไปในอีกประมาณ 8 เดือน  ซึงนโยบายภาครฐัทีกระตุน้การลงทุนในอุตสาหกรรม IT จะเห็น
ผลในระยะ 3-5 ปีในอนาคต  รวมถึงการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน ดงันันในระยะอนัใกลน้โยบายของภาครฐัจึงยงัไม่
เห็นผลต่อรายไดข้องบริษัท   

 คุณชลิดา  ชาญสุรีย ์ ผูถื้อหุน้สอบถาม 
 คาํถามที 6  จากทีฝ่ายบริหารประเมินการหดตวัของการเติบโตอตัรากาํไรสุทธิของบริษทัปี 2558 และจากฐาน
การประเมินดงักล่าวมีโอกาสทีอตัราการเติบโตจะหดตวัลดลงจากทีประเมินอีกหรือไม่อยา่งไร และลกัษณะคู่แขง่ขนัที
ประกอบธุรกิจคลา้ยบริษัทมีจาํนวนมากน้อยเท่าใด  
 คาํตอบที 6   นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร ใหร้ายละเอียดวา่จากการประเมินอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิปี2558 
ไดพ้ิจารณาบนพื นฐานขอ้เท็จจริงของการลงทุนซึงมั นใจรอ้ยละ80 ว่าอตัรากาํไรสุทธิจะเติบโตไดน้้อยกว่ารอ้ยละ5   สาํหรบั
คู่แขง่ขนัในการดาํเนินธุรกิจคือการแขง่ขนักบัตวัเอง   ในการพฒันาศกัยภาพ คุณภาพในการใหบ้ริการรองรบัเทคโนโลยทีี
เปลียนแปลง สรา้งมลูค่าทางธุรกิจ  
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 คุณไพฑรูย ์ ตระการศกัดิกุล  ผูถื้อหุน้สอบถาม 
 คาํถามที 7  ผูถื้อหุน้ TIS Corporation ซึงเขา้มาถือลงทุนเขา้มามีบทบาทอยา่งไร  และจะส่งผลอยา่งไรต่อองคก์ร 
 คาํตอบที 7   นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร ใหร้ายละเอียดวา่การเขา้ลงทุนของ TIS ไม่ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการ
เปลียนแปลงการบริหารภายในองคก์รแต่อยา่งใด  แต่จะส่งผลใหบ้ริษัทมีแนวโน้มลกูคา้ซึงเป็นญีปุ่นในประเทศไทยเพิมมาก
ขึ น  ซึงบริษัทมีแผนร่วมงานระหว่าง TIS และ MFEC ขยายธุรกิจเพิมจากเดิม  

 และผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่านอืนสอบถาม 
 คาํถามที 8    Market Share ในตลาดของ MFEC 
 คาํตอบที 8  นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร กล่าวว่าเนืองจากบริษัทไม่เคยประเมินวดัมลูค่าทางการตลาดของ 
Market share งาน IT Service จึงไม่สามารถประเมินได ้ แต่จะวดัจากอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิบริษัทเป็นเกณฑ ์

 ประธานสอบถามมีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามอืนเพิมเติม 

 เมือไม่มีผูใ้ดเสนอเรืองอืนใดเพิมเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมือเวลา 
12.10 น. 
 

       ลงชือ       
                                                                                                       ( นายอดิเรก  ปฏทิศัน์ ) 
                               ประธานทีประชุม 
 

       ลงชือ      


