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ที่มี คว�มมั่นคงสูง เต ิบโต

อย�่งย ัง่ยนืและได้ร ับก�รยอมรับ

น ับถ ือจ�กสังคมและน ักลงทุน

มุ่ ง มั่ น ท่ี จ ะ พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร

เป็น “สถาบัน” ของประเทศ

มุ่งมั่นที่จะสร้�งองค์กรให้เป็นผู้นำ�ระดับประเทศและภูมิภ�คในกลุ่มผู้ประกอบ

ธุรกิจให้บริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งครบวงจร 

สร้�งคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขันอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยก�รทุ่มเท 

พัฒน�สินค้�ที่มีคุณภ�พ ก�รให้บริก�รที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภ�พที่ผ่�น 

ก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กล และร�ค�ยุติธรรมต่อลูกค้�ทุกระดับของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีอุดมก�รณ์และพันธสัญญ�ว่�เร�จะเป็นผู้นำ�ในก�รกระตุ้นให้เกิด 

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของประเทศ สร้�งง�นที่มีมูลค่�เพิ่มสูงในระดับ 

ท้องถ่ิน และก�รกระจ�ยร�ยได้ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยช้ีข�ดท่ีสำ�คัญในก�รยกระดับ 

คุณภ�พชีวิตของประช�ชนทั้งประเทศ 
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	 ข้าพระพุทธเจ้า	นายศิริศักดิ์	ถิรวัฒนางกูร	ในนามคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
MFEC	และบรษิทัในเครอื	MFEC	GROUP	ขอน้อมถวายอาลยัต่อการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 
มหติลาธเิบศร	รามาธบิดี	จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธริาช	บรมนาถบพติร	ข้าพระพทุธเจ้าทัง้หลายต่างส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิด้	
ทีท่รงพระราชอุตสาหะปฏบัิติเพือ่ความเจริญร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์	และความมัน่คงของประเทศชาตเิป็นส�าคัญ	พระราชจรยิวตัรต่างๆ	 
จะตราตรึงในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนานเท่านาน	ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร

รายงานคณะกรรมการบริษัท ฯ 

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริษัท
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	 อนึง่ปวงข้าพระพทุธเจ้าขอน้อมน�าพระราชด�ารสัทีท่รงคณุค่ามา 
ปรบัใช้กับการด�ารงชีวิตและการด�าเนนิธรุกจิบรกิารให้ค�าปรกึษา	พฒันา	 
และวางแผนระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส�าหรับลูกค้าทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร	โดยจะด�าเนินกิจการด้วย
ความโปร่งใสและมธีรรมาภิบาลทีดี่	ภายใต้การสร้างความส�าเรจ็อย่าง
ยัง่ยนืของกจิการทีค่วบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง	 สังคมและประเทศชาติ	 โดย 
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม	ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	ที่ผ่านมา	
MFEC	 มุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคการศึกษา	
ในการพัฒนาขีดความสามารถและผลิตก�าลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทนัต่อความต้องการของภาคธรุกจิ	ภายใต้ชือ่โครงการ	
Industry	 Linkage	 ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาค 
การศกึษา	ผสานจดุแขง็ของ	2	ภาคีให้เกดิกลไกในการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรในวิชาชีพ	ICT	มาอย่างต่อเนื่องตลอด	5	ปี	มีการลงนาม
บนัทกึความร่วมมอืทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและเอกชน
รวมกว่า	 7	 สถาบัน	 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนภายใต้กรอบ 
พนัธกจิขององค์กรทีว่่า	“บริษทัฯ	จะเป็นผู้น�า	กระตุ้นให้เกดิการพฒันา
ทรพัยากรบคุคลของประเทศ	การสร้างงานทีม่มีลูค่าเพิม่สงูในระดบั
ท้องถิน่และกระจายรายได้	ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน”	

	 ทั้งนี้	ในปี	2559	ถือเป็นอีกหนึ่งปีส�าคัญที่บริษัทฯ	จะก้าวย่าง
เข้าสู่ปีที่	 20	 และเพื่อให้การก้าวย่างดังกล่าวลุล่วงสู่ทศวรรษที่	 2	
อย่างยั่งยืนและเป็นปึกแผ่นตลอดไปในระยะยาว	 บริษัทได้มีการ
ปรบัโครงสร้างองค์กรพร้อมกลยทุธ์การบรหิารธรุกจิใหม่ให้สอดรบั 
กับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งในและต่างประเทศ	 รวมถึงการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทีเ่ป็นตวักระตุน้ให้พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคเปลีย่นไปอย่างรวดเรว็	อาท	ิกลยทุธ์การปฏรูิปการท�าธรุกิจ	
หรอื	Business	Transformation	มุง่เน้นการใช้เทคโนโลยเีพือ่ยกระดบั 
และพฒันาธรุกจิทีเ่ปลีย่นไป	น�าศกัยภาพและความเชีย่วชาญท่ีเอม็เฟคม ี
เข้าช่วยแก้ไขและสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัให้กบักลุม่ลกูค้า
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ที่ก�าลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	

	 รวมถึงกลยุทธ์	“MFEC	Success	DNA”	หรือการสร้างกลุ่มคน 
รุ่นใหม่ทีเ่ตม็ไปด้วยพลงัความคดิสร้างสรรค์ผลกัดันให้เกดิ	Creativity	
ทีต่อบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อกลุม่ลกูค้า	ด้วยรปูแบบการท�าให้
องค์กรเป็นเสมอืนเครือข่าย	เชือ่มโยงเพือ่ทีจ่ะแลกเปลีย่นและพฒันา
ทักษะร่วมกันจนประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะกระตุ้น
ให้เกิดความภาคภูมิใจควบคู่กับการสร้างกลุ่มสตาร์ทอัพภายใน
องค์กร	รองรับกระแส	FinTech	StartUp	ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	ตลอด
จนการเพิม่แนวทางการบริหารจัดการภายในอย่างมีระบบในลกัษณะ	 
Cross	Matrix	ทีส่นบัสนนุให้ผูบ้รหิารในระดบั	Business	Unit	วางแผน

ดแูลบคุลากรและกจิการภายในของแต่ละแผนกให้สามารถตอบรบั 
ไปกับกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในมิติของความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่น 
ทั้งกลุ่มพนักงาน	Front	Office	และกลุ่ม	Back	Office	

	 นอกจากนี้	ยังมีการปฎิรูปภายในองค์กรที่ส�าคัญ	คือ	โครงการ	
“PLAYTORIUM”	กับภารกิจการปรับสภาพแวดล้อมส�านักงานใหม่	
ซึ่ง	 “PLAYTORIUM”	 ถือเป็นศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนส�านักงาน
สาขาที่	 2	 ของเอ็มเฟค	 ก็ได้สะท้อนภาพขององค์กรที่เต็มไปด้วย
พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์	 ควบคู่กับการยกระดับการท�างาน 
ภายใต้แนวคดิ	“New	Office	–	New	Culture”	4	ประการ	ประกอบด้วย 
1.	Collaboration	2.	Communication	3.	Concentration	4.	Chill	Out	
โดยออฟฟิศใหม่ของ	MFEC	ตั้งอยู่	ณ	อาคาร	SJ	Infinite	1	ชั้น	11	
จากการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ	เบือ้งต้นจะเหน็ว่าแนวทางการฝ่าวกิฤต ิ
ของ	MFEC	มุง่เน้นเรือ่งการสร้างโอกาสและการ	Reinvestment	ทัง้ 
ภายในและภายนอก	 ซ่ึงรูปแบบการร่วมลงทุน	 บริษัทจะให้การ 
สนบัสนุนแบบครบวงจรท้ังในส่วนของเมด็เงนิ	เทคโนโลยสีารสนเทศ	
ตลอดจนทีมงานผู้เช่ียวชาญด้านไอที	 ในรูปแบบของ	 Corporate	
Venture	 Capital	 (CVC)	 เช่น	 การสนับสนุนบริษัท	 Playtorium	 
Solutions	 ซ่ึงเป็นบริษัท	 Startup	 แรกของ	 MFEC	 ที่เกิดจาก
พนักงานของบริษัทที่มีศักยภาพในการท�าธุรกิจและมีและมีโมเดล 
ธุรกิจใหม่ท่ีสร้างความยั่งยืนในอนาคต	 โดยบริษัท	 Playtorium	 
Solutions	เน้นธรุกจิการทดสอบระบบอย่างครบวงจร	ด้วยโมเดลธรุกจิ 
ที่เรียกว่า	Crowd	Testing	ทั้งนี้	บริษัทได้มีการร่วมลงทุนกับบริษัท
ปัญจลกัษณ์พาสขุ	ซึง่ถอืเป็นบรษิทั	Startup	ด้านเอน็เตอร์เทนเมนต์ 
ที่มุ่งสร้างสรรค์ส่ิงที่เป็นนวัตกรรมของการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย	ณ	ขณะนี้	เพื่อสร้าง	Highlight	Destination	แห่งใหม่ 
ใจกลางเมอืงพทัยา	หรอือกีหนึง่โอกาสผ่านการ	investment	ระหว่าง	
MFEC	กับบริษัท	เลิฟ	อิส	จ�ากัด	(LOVEiS)	คือการร่วมลงทุนสร้าง 
แอพพลิเคช่ันท่ีจะสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
แฟนเพลงและศิลปินให้ได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น	 ผ่านเทคโนโลยีที่ตอบ 
โจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่	ภายใต้ชื่อ	Fanster	Application	

	 ท้ายท่ีสุดน้ี	 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอขอบพระคุณ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	อันประกอบด้วย	ลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	 
รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	 ทุกท่าน	 ท่ีมีส่วนร่วม 
ในการผลักดันให้บริษัทฯ	 ประสบความส�าเร็จและสนับสนุนบริษัท
เสมอมา	 และขอให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะยึดมั่น 
และก�ากับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	มีส่วนร่วม 
ในการสร้างสรรค์สังคม	 พัฒนาบุคคล	 สร้างงานที่มีมูลค่าในระดับ 
ท้องถ่ินและกระจายรายได้	 พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	 อันเป็นพื้นฐานน�าไปสู่ความเจริญเติบโตที่เข้มแข็ง 
ตลอดไปในอนาคต	
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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำ�กัด (มห�ชน) 

ชื่อบริษัท	 บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ำกัด	(มหำชน)	

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) MFEC Public Company Limited

ชื่อย่อ	 เอ็ม	เอฟ	อี	ซี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 บริกำรให้ค�ำปรึกษำ	พัฒนำ	และวำงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยงำนสำรสนเทศ

ที่ตั้งอ�ค�รสำ�นักง�น

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 699	อำคำรโมเดอร์นฟอร์ม	ถนนศรีนครินทร์	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
	 	 กรุงเทพฯ	10250	โทร.	0-2664-5999	แฟกซ์.	0-2278-9279

สาขาที ่1	 333	อำคำรเล้ำเป้งง้วน	ซอยเฉยพ่วง	ถนนวภิำวดรีงัสติ	แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ		
	 	 10900	โทร.	0-2664-5999	แฟกซ์.	0-2278-9279

สาขาที่ 2	 349	อำคำรเอสเจ	อินฟินิท	วัน	บิสซิเนส	คอมเพล็กซ์	ชั้น	11	ถ.วิภำวดีรังสิต	แขวงจอมพล
																																								 เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทร.	0-2664-5909	

Home Page	 www.mfec.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์	 อีเมล์	investor@mfec.co.th

เลขานุการบริษัท	 อีเมล์	secretary@mfec.co.th

เลขทะเบียนบริษัท	 01075	4600015	6

ทุนจดทะเบียน	 441,453,555	บำท	

ทุนช�าระแล้ว	 441,453,555	บำท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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บุคคลอ้�งอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
	 	 	 	 62	อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ถนนรชัดำภเิษก	เขตคลองเตย	กรงุเทพฯ	10110
	 	 	 	 โทร.	0-2229-2800	แฟกซ์.		0-2359-1262-3	http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี		 นำยธนะวุฒิ	 พิบูลย์สวัสดิ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตหมำยเลข	6699	
	 	 	 	 นำงสำวสุลลิต	 อำดสว่ำง	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตหมำยเลข	7517
																											 นำยพีระเดช	 พงษ์เสถียรศักดิ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตหมำยเลข	4752
					 																 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด
	 	 	 	 267	ถนนประชำรำษฎร์	สำย	1	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
	 	 	 	 โทร.	0-2587-8080	แฟกซ์.	0-2586-0301	http://www.dharmniti.co.th

ที่ปรึกษ�กฏหม�ย

บริษัท ส�านักกฎหมายธรรมนิติ จ�ากัด	 2/4	อำคำรนำยเลิศทำวเวอร์	ชั้น	4	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพ	10330
	 	 	 	 โทร.	0-2252-1260	แฟกซ์.	0-2252-1104

ส�านักงานกฎหมายแกรนด์	 96/1	หมู่	5	ถนนสำย	345	ต�ำบลบำงคูวัด	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดปทุมธำนี	12000
					 	 	 	 โทร.	0-2977-0339	แฟกซ์.	0-2977-0993

ส�านักกฎหมาย ญาณิศธรรม	 55/5	ซอยอินทำมระ	45	ถนนอินทำมระ	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพ	10400	
	 	 	 	 โทร	0-2693-8917-8	แฟกซ์.	0-2693-8919
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ความสำาเร็จ 2559

    ปี 2559

 • ได้รับรางวัล “The Best Mobile Banking Project”  
  จาก The Asian Banker เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2559 ณ โรงแรม 
  เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

 • ได้รับรางวัล “FY15 Service Provider Partner of the Year”  
  ในงาน Thailand & Indochaina Partner Conference 2016 
  Phuket จาก Cisco เมือ่วนัที ่23-25 มนีาคม 2559 ณ โรงแรม 
  พูลแมน ภูเก็ต

	 • ได้รับรางวัล “EUC Partner of the Year 2015” ในงาน  
  VMware Partner Kick Off 2016 จาก VMware เมื่อวันที่  
  22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

	 • คุณศิริวัฒน์ วงศ์วาจุกร ประธานกรรมการบริหาร ได้รับ 
  รางวลั วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2558 จากสมาคม 
  นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี  
  รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

	 • ได้รบัผลประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
  ประจ�าปี 2559 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

 • ได้รบัผลประเมนิ “ดมีาก” ประจ�าปี 2559 จากสมาคมส่งเสรมิ
  ผู้ลงทุนไทย ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 
  ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีโครงการ Annual General Meeting (AGM)

วิศวจุฬาดีเดน

ครั้งที่ 14

คุณศิริวัฒน วงศวาจุกร

ประธานกรรมการบริหาร

“The Best Mobile

Banking Project”

MOBILE 

BANKING1 Y15 Service Provider 

Partner of the Year

Thailand & Indochaina Partner 

Conference 2016

EUC Partner 

of the Year 2015

VMware Partner Kick Off 

2016 

ดีมาก

ผลประเมิน ระดับ 4 

ประจำป 2559

Annual General Meeting 

(AGM)

ดี

ผลประเมิน อยูในเกณฑ

ประจำป 2559

โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์และเป้าหมายในการดำาเนินงานของบริษัท

	 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้น�าระดับประเทศและภูมิภาคใน
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา	และพัฒนาระบบเครือ
ข่ายคอมพวิเตอร์และพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของไทยอย่างครบวงจร	 
ทัง้การสนบัสนนุการพฒันาองค์กรสูก่ารเป็น	“สถาบนั”	ของประเทศ
ทีมี่ความม่ันคง	และเตบิโตอย่างยัง่ยนื	บรษิทัได้มกีารปรับเปลีย่นรปู
แบบธรุกจิเพือ่ก้าวเข้าสูปี่ที	่20	อย่างย่ังยืนตามแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ	Social,	Cloud	Computing,	Big	Data,	Mobility	และ	
Security	ให้เข้าสู่ยุค	Digital	Business	Transformation	เพื่อรองรับ
กบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ในปัจจบัุน	รวมถงึการ
สร้างงานทีมี่มลูค่าเพิม่ให้สงูทนัต่อแนวโน้มการตลาด	และตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า	 ซึ่งปี	 2559	 บริษัทได้มีการต้ังเป้าหมาย
การสร้าง	Industry	Linkage	ให้เพิ่มสูงขึ้นเป็น	1,500	คน	โดยในปีที่
ผ่านมาทางบริษัทมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัท้ังภาครฐัและเอกชนรวมกว่า	7	สถาบัน	ทัง้นีโ้ครงการ
ดังกล่าวขับเคลื่อนภายใต้กรอบพันธกิจขององค์กรท่ีว่า	 “บริษัทฯ	
จะเป็นผู้น�า	กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ	
การสร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่นและกระจายรายได	้
ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวติของประชาชน”	ภายใต้ทศิทางการพฒันา 
ศักยภาพของบุคลากรในบริษัท	 สร้างความพร้อมในการท�างาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของภาคธุรกิจ

กลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญของ MFEC GROUP ในปี 2559 

มีดังนี้

	 1.	 Focus	on	Specific	Business	Model

	 กลุม่บรษัิท	MFEC	GROUP	ให้ความส�าคญักบักลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นการ
ปรบัตวัทีร่วดเรว็สอดคล้องกบัสภาวการณ์	โดยวางแผนปรบัโครงสร้าง 
องค์กรภายใน	(Restructure	Plan)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
งาน	โดยแบ่งโครงสร้างเป็น	3	ธรุกจิหลกัภายใต้	MFEC	GROUP	ได้แก่

	 	 1.1	Consulting	&	Professional	Services	Group	เป็น 
กลุ่มธุรกิจให้ค�าปรึกษาและบริการ	 ส�าหรับภาคธุรกิจโทรคมนาคม	
และภาคการเงนิการธนาคาร	โดยคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถจากบริษทัในเครอื	และการร่วมทนุกบัพนัธมติรจากต่างชาติ	
เพือ่เป็นบรษิทัให้ค�าปรกึษาระดบัแนวหน้าของเมอืงไทย	และก้าวสู่
การให้ค�าปรึกษาและบริการในระดับอาเซียน	

	 	 1.2	System	Integration	Services	Group	เป็นกลุ่มที่ให้
บริการออกแบบ	จัดหา	พัฒนา	และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศ	พร้อมทั้งงานบริการหลังการขาย	เช่น	ระบบ
จัดเก็บข้อมูล	 ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร	
และระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการและสารสนเทศ	เป็นต้น	

	 	 1.3	Software	Development	Services	Group	เป็นกลุ่ม 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตกรรมต่างๆ	ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการพัฒนาบุคลากรเข้ามาเสริมในกลุ่มบริษัทใน
โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าท่ัวประเทศกว่า	
20	 สถาบัน	 โดยวางแผนจะพัฒนาบุคลากรด้านไอทีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดมากยิ่งขึ้น

	 2.	 Go	to	Market	Strategy	

	 วางแผนการท�าตลาดให้พร้อม	โดยแยกสนิค้าบรกิารทีม่อียูแ่ล้ว	
ทัง้ของ	MFEC	GROUP,	Supplier	และสนิค้าทีจ่ะท�าข้ึนใหม่	ให้มแีผน
ปฏิบัติโดยละเอียดขึ้นเป็นเฉพาะเรื่อง

	 3.	 Customer	Focus	โดยมีกลยุทธ์ย่อยๆ	ดังนี้ 
 	 3.1	Customer	 Database	 and	 Intelligence:	 โดยการ
รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกบริษัทในกลุ่ม	มาสร้างฐานข้อมูลกลาง	
วเิคราะห์ความความต้องการและหาโอกาสในการสร้างความยอมรบั	
สินค้าและบริการของ	MFEC	GROUP	 
  3.2	Customer	Relationship	Management:	จัดท�าและ
ปรับปรุง	Framework	ที่ครอบคลุม	The	whole	value	chain	ตั้งแต่	
Market-Sales-Services-Support-Logistic	 โดยก�าหนดจุดวัดผล	
ส�ารวจความพึงพอใจ	และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ  
	 	 3.3	Prospect	Lead	Generation:	มุ่งเน้นท�ากิจกรรมการ
ตลาดร่วมกันของ	MFEC	GROUP	 ทั้งให้เกิดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน	คุ้มค่างบประมาณ

  3.4	New	Market	Development:	มุ่งเน้นหาตลาดใหม่ๆ	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 พร้อมทั้งคิดค้นสินค้าและบริการ
ในรูปแบบใหม่ๆ	 เพ่ือตอบโจทย์กับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ	 
ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการปรับฐานธุรกิจ	และการสร้างโมเดลธุรกิจ 
รปูแบบใหม่ของบรษิทั	ในลกัษณะการร่วมทุนกบัพนัธมติรอตุสาหกรรม 
ต่างๆ	อาทิ	กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	กลุ่มบันเทิง	ฯลฯ	โดยที่ 
จะมีการร่วมลงทนุ	พฒันาระบบไอที	ระบบบรกิารด้านอนิเตอร์เนต็	
และเทคโนโลยีต่างๆ	 ในรูปแบบการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ	 50	 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด	 ซึ่งบริษัทจะท�า
หน้าท่ีเป็นผู้ลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีท้ังหมด	 รวมถึงแนวทาง
การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้สอดรับกับแนวโน้ม 
ของอุตสาหกรรม	 สร้างความแข็งแกร่งด้าน	 Customer	 Centric	 
ผ่านการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่บนพ้ืนฐานการศึกษา
ความต้องการและตอบโจทย์ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกิจของลกูค้า	
และในปี	2559	บรษิทัได้มกีารร่วมมอืกบัทางจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
ได้จัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้	 Data	 Cafe	 Thailand	 พร้อมตั้งเป้า 
เดินหน้าผลิตบุคลากร	หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล	(Data	Scientist)	 
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เพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 รวมถึงบริการให้ค�า 
ปรกึษา	โดยอาศยัการวเิคราะห์ข้อมลู	และองค์ความรูจ้ากผู้เชีย่วชาญ 
ในศาสตร์	ทางด้าน	Big	Data	มกีารวางแผนจดัหลกัสตูรอบรมให้กบั
นกัศกึษา	และองค์กรภายนอกทีจ่�าเป็นต่อภาคการศกึษา	เศรษฐกจิ	
การเมืองและสงัคม	นอกจากนีบ้รษิทัยงัคงความส�าคญักับการลงทนุ
ในธรุกจิประเภททีส่ร้างรายได้ต่อเนือ่ง	(Recurring	Business)	พร้อม
วางเป้าหมายเพือ่เพิม่รายได้จากธรุกจิให้ค�าปรกึษา	การพฒันาและ
บ�ารุงรกัษาซอฟต์แวร์	ให้มรีายได้มากกว่าธรุกจิพฒันาและวางระบบ	
ซีง่จะส่งผลให้บรษัิทมอีตัราก�าไรขัน้ต้นทีส่งูขึน้	(Gross	Profit	Margin) 
ซึง่ในปี	2559	นีบ้รษิทัยังคงรกัษาระดบัความสามารถในการให้บรกิาร
งานด้านบ�ารงุรกัษาท่ีเป็นรายได้ประจ�า	(Recurring	Income)	ได้อย่าง 
สม�่าเสมอ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

	 บริษัทเอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ประกอบ
ธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	 และวางระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและ 
เอกชน	โดยบรษิทัฯ	มุง่เน้นกลุม่ลกูค้าวิสาหกจิขนาดใหญ่ซึง่เป็นผูน้�าใน
อตุสาหกรรมท่ีมีความต้องการงานบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
สูง	 ขอบเขตของการบริการครอบคลุมต้ังแต่การให้ค�าปรึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 การพัฒนาและ 
วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	 ซึ่งประกอบด้วย
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	อปุกรณ์ต่อพ่วง	และอปุกรณ์เครอืข่าย
ต่างๆ	การด�าเนินงานติดตั้งและทดสอบระบบ	การฝึกอบรมวิธีการ
ใช้งาน	ตลอดจนการให้บริการด้านการบ�ารุงรักษา

ธรุกจิหลักของบรษิทัสามารถแบ่งได้เป็น	3	ประเภทหลกั	ได้แก่

	 1.	 ธรุกจิบรกิารให้ค�าปรกึษาและพฒันางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

	 บรษิทัประกอบธรุกจิให้ค�าปรึกษาและพฒันางานด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศแบบครบวงจร	 เพื่อวิเคราะห์	 และออกแบบระบบท่ี
สอดคล้อง	 และตอบสนองความต้องการจ�าเพาะในการใช้งาน
ของลูกค้า	 เช่น	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้าน 
การปรบัปรงุกระบวนการการท�างานและการให้บรกิารท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร	การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	หรือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางธุรกิจ	 เพื่อน�ามาประมวลผลประกอบการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ	 เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน	
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อธรุกจิได้	โดยกลุม่บรษิทัจะท�างานอย่างใกล้ชดิกบัลกูค้าเพือ่ศกึษา
ถึงลกัษณะการประกอบการ	กลยทุธ์ทางธรุกจิ	ความต้องการในการ
ใช้งาน	 อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ลูกค้ามีอยู	่
วเิคราะห์และน�าเสนอรายงานสรปุค�าแนะน�า	ขัน้ตอนหรอืแผนการ
ด�าเนนิงานโดยละเอียดและด�าเนนิการพฒันาระบบ	เพือ่ให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า	

 2.	 ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ

	 บริษัทบริการออกแบบ	 จัดหา	 พัฒนา	 และติดตั้งระบบ
คอมพวิเตอร์และเครอืข่ายสารสนเทศ	เช่น	ระบบจดัเกบ็ข้อมลู	ระบบ
รกัษาความปลอดภยัของข้อมลู	ระบบเชือ่มต่อเครอืข่ายภายในและ
นอกองค์กร	(Intranet,	LAN,	WAN,	Unified	Communication)	ระบบ
ซอฟต์แวร์บรหิารจดัการและสารสนเทศ	และระบบบบรหิารหลงัการ
ขาย	เป็นต้น	

 3.	 ธุรกิจบริการ

 บริษัทให้บริการด้านการบ�ารุงรักษาและสนับสนุนทางเทคนิค
ส�าหรับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรโดยวิศวกรระบบท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ	ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 ให้บริการตรวจ
สอบและบ�ารงุรกัษาระบบตามก�าหนดเวลา	ตลอดจนบรกิารซ่อมแซม
และเปลีย่นชิน้ส่วนฮาร์ดแวร์ทีจ่�าเป็น	บรกิารของกลุม่บรษิทัดงักล่าว
ช่วยลกูค้าลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบคุลากรเพือ่การบ�ารงุรักษา	
และเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานของระบบ	ตลอดจนบรษิทัจะจดัการ
ประชมุฝึกอบรมเพือ่วเิคราะห์ปัญหา	และแนะน�าประสทิธภิาพใหม่ๆ	
ของระบบอย่างสม�่าเสมอ 
 โดยเมือ่วนัที	่1	พฤษภาคม	2559	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการจ�าหน่าย
หุน้สามญับางส่วน	และสละสทิธิใ์นการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุในบรษิทั
พรอมท์นาว	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	ให้กับกลุ่มบริษัท	ทีไอเอส	ตามมติ 
ทีป่ระชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2559	เมือ่วนัที	่25	เมษายน	2559	 
ท�าให้สดัส่วนการถอืลงทนุในบรษิทั	พรอมท์นาว	จ�ากดั	จากเดมิถอื
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	 60	 ลดลงคงเหลือร้อยละ	 20	 ของทุนจด
ทะเบียน	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทร่วมเท่านั้น

 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 7/2559	 เมื่อวันที่	 
10	พฤศจกิายน	2559	มมีตอินมุตัใิห้บรษิทัด�าเนนิการลงทนุในธรุกจิ 
โครงการใหม่ร่วมกับพนักงาน	โดยจัดตั้งเป็นบริษัท	Start	Up	ใหม่ 
ภายในเดือนธันวาคม	2559	ในนามบริษัท	เพลย์ทอเรียม	โซลูชันส์ 
จ�ากัด	 โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านที่ 
ปรกึษาและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	เข้าถอื 
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	 70	 ของทุนจดทะเบียน	 (ทุนจดทะเบียน	
5,000,000	บาท)
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โครงสร้างของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หมายเหต	ุ	:	ไม่มบีคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งถอืหุน้ในบรษิทัทีเ่กีย่วข้องนีเ้กนิร้อยละ	10

	 ปัจจุบันภายใต้การด�าเนินงานของบริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	มีบริษัทย่อย	13	บริษัท	มีบริษัทร่วม	2	บริษัท	โดยสามารถ
จ�าแนกผลิตภัณฑ์และการให้บริการของกลุ่มบริษัท	ได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของกลุ่มบริษัท

	 บริษัทร่วม	 ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก	 ประเภทลูกค้า

	1.	 บริษัท	อังสตรอม	โซลูชั่น	จ�ากัด	
	 	 (Angstrom)
 
	2.	 บริษัท	พรอมท์นาว	จ�ากัด	(PN)	

•	 ระบบธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์

•	 ระบบธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านมือถือ
	 (Mobile	Financial	Service)
•	 ระบบเกมิฟิเคชั่น	(Gamification)
•	 ระบบให้บริการ	(Managed	Service)

•	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
 

•	 กลุ่มสถาบันการเงิน
•	 กลุ่มโทรคมนาคม
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	 บริษัทย่อย	 ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก	 ประเภทลูกค้า

	1.	 บริษัท	แอดวานซ์	อินเทลลิเจนซ์	
	 	 โมเดิร์นนิตี้	จ�ากัด	(AIM)

	2.	 บริษัท	โมเดอร์นฟอร์ม	อินทิเกรชั่น	 
	 	 เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	(MIS)

	3.	 บริษัท	เอ็ม	ไอ	เอส	เอาท์ซอร์สซิ่ง
	 	 จ�ากัด	(MISO)

	4.	 บริษัท	บิสซิเนส	แอพพลิเคชั่น	จ�ากัด
	 	 (BAC)

	5.	 บรษิทั	โมทฟี	เทคโนโลยี	จ�ากดั	(มหาชน)	
	 	 (Motif)

•	 ระบบธุรกรรมทางมือถือ	(Mobile	Products)
•	 ระบบให้บริการซอฟต์แวร์	(Software	as	a	Service)
•	 ระบบร้านค้าออนไลน์	E-Commerce
•	 Digital	Content
•	 ระบบธรุกรรมทางการเงนิอิเล็กทรอนิกส์	(FinTech)

•	 Modern	Pay	(Mobile	Payment	Gateway)
•	 บริหารจัดการงานบริการ
	 -	 Managed	services
	 -	 Project	based	(PC/NB/PRN)

•	 บริการตรวจสอบแก้ไข,	บริหารการรับประกัน
	 และบ�ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 บริการงานบริหารโครงการด้านไอที	และ
	 การบริหารจัดการอุปกรณ์
•	 บริการบุคลากรทางด้านไอทีส�าหรับการจัดจ้าง
	 บุคคลภายนอก
•	 บริการให้ค�าปรึกษาและวางระบบเครือข่าย
	 คอมพิวเตอร์กลุ่มเมฆและระบบการท�างาน
	 ร่วมกันภายในส�านักงาน
•	 บริการให้ค�าปรึกษาพร้อมติดตั้ง	เกี่ยวกับ
	 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	
	 ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

•	 ให้บริการโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
	 เชิงธุรกิจ	(Business	Analytics)
	 -	 Cognos	BI
	 -	 Cognos	TM1
	 -	 SPSS	Software
	 -	 Tableau
	 -	 Datawatch

•	 ให้ค�าปรึกษาและบริการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์				
•	 พัฒนาซอฟต์แวร์
	 -	 Sales	Platform	(ส�าหรับหน่วยงานสถาบัน
	 	 การเงินและประกันภัย/ประกันชีวิต,	
	 	 Enterprise	industry)
	 	 •	 Customer	Activities	System	(iCAS)
	 	 •	 Tele	Sales	(iTeleSales)
	 	 •	 Sales	Lead	Management	(iSLM)

•	 กลุ่มโทรคมนาคม
•		กลุ่มประกันภัย
•		กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
•		กลุ่มสถาบันการเงิน
•		ประชาชนทั่วไป	(Consumer)

•	 กลุ่มธุรกิจ	E-Commerce
•	 กลุ่มธุรกิจที่ต้องการ	
	 Alternative	Payment	Channel
•	 ตลาดลูกค้าระดับกลาง
•	 กลุ่มธุรกิจประกันภัย
•	 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
	 และปิโตรเคมี
•	 กลุ่มธุรกิจการบริการและขนส่ง
•	 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

•	 กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
•	 กลุ่มสถาบันการเงิน
•	 กลุ่มธุรกิจขนส่ง
•	 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
•	 กลุ่มค้าปลีก
•	 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
•	 ภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ

•	 ภาครัฐและเอกชนในทุก
	 อุตสาหกรรม

•	 กลุ่มประกันภัย/ประกันชีวิต
•	 กลุ่มรัฐวิสาหกิจและภาครัฐ
•	 กลุ่มธุรกิจ	Enterprise		
	 (บุญรอด,	คิงพาวเวอร์)

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)10



	 บริษัทย่อย	 ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก	 ประเภทลูกค้า

•	 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
•	 โรงงานอุตสาหกรรม
•	 หน่วยงานราชการ

•	 กลุ่มธุรกิจน�าเข้าส่งออก
•	 หน่วยงานราชการ

•	 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

•	 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
•	 กลุ่มสถาบันการเงิน

•	 หน่วยงานราชการ

•	 กลุ่มธุรกิจพลังงาน

6.	 บริษัท	ซอฟต์สแควร์	1999	จ�ากัด	
	 	 (SS1999)

7.	 บริษัท	ขอนแก่น	ซอฟต์เทค	จ�ากัด	
	 	 (KKS)

	8.	 บริษัท	ซอฟต์พลัส	เทคโนโลยี	จ�ากัด		
	 	 (SPT)

9.	 บริษัท	ซอฟต์โปรเพสชั่นแนล	จ�ากัด		
	 	 (SP)

10.	บริษัท	สามหมอก	ซอฟต์แวร์	จ�ากัด		
	 	 (SM)

11.	บริษัท	เคซอฟต์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด
	 	 (KS)

	 	 •	 Customer	Services	(iCRM)
	 	 •	 Campaign	Management	(iCampaign)
	 	 •	 Digital	MKT	(iDitital	MKT)
	 -	 ซอฟแวร์เฉพาะด้านของกลุม่ธรุกจิ	Insurance	
	 	 •	 Claim	(iClaim)
	 	 •	 New	Business	(iNB)
	 	 •	 Policy	Owner	Services	(iPOS)
	 	 •	 Distribution	Management	System	(DMS)	
	 	 	 -	 Agent	Management	(iAM)
	 	 	 -	 Agent	Ledger	(iAL)
	 	 	 -	 Agent	Portal	(iAgent)
	 	 	 -	 Agent	Compensation	(iCompensation)
	 -	 ซอฟแวร์เฉพาะด้านของกลุ่มธุรกิจ	Banking	
	 -	 Collection	(iCollection)
	 -	 Legal	Tracking	System	(iLegal)
	 -	 Non	Performance	Asset	(iNPA)
	 -	 Appraisal	Collateral	(iAppraisal)
	 -	 Custodian	(iCustodian)

•	 บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน
•	 บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ	
	 Customized	Software
•	 บรกิารดูแลและสนับสนุนการปฏบัิตงิานโดยใช้ระบบ

•	 บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน
•	 บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ	
	 Customized	Software
•	 บรกิารดูแลและสนับสนุนการปฏบัิตงิานโดยใช้ระบบ

•	 บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน
•	 บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ
	 Customized	Software
•	 บรกิารดูแลและสนับสนุนการปฏบัิตงิานโดยใช้ระบบ	
  
•	 บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน
•	 บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ	
	 Customized	Software
•	 บรกิารดูแลและสนับสนุนการปฏบัิตงิานโดยใช้ระบบ

•	 บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ	
	 Customized	Software
•	 บรกิารดูแลและสนับสนุนการปฏบัิตงิานโดยใช้ระบบ

•	 บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน
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	 บริษัทย่อย	 ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก	 ประเภทลูกค้า

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   
	 บริษทัและกลุม่บรษิทั	ไม่ได้เป็นบรษิทัในเครอืหรอืเป็นส่วนหนึง่ 
ของกลุม่ธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่	และการด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทั	
มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
อย่างมีนยัส�าคญั	ทัง้นี	้บริษทัมีเพียงความร่วมมือด้านกลยุทธ์ทางการ
ตลาด	ในการขยายโอกาสทางธรุกจิต่อกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท้ังในและ
ต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท	

	 มีเพียงบริษัท	 พรอมท์นาว	 จ�ากัด	 ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของ	
MFEC	ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่	TIS	Inc.	เนื่องด้วย	MFEC	
ได้จ�าหน่ายหุน้สามญั(บางส่วน)และสละสทิธิก์ารซือ้หุน้เพิม่ทนุ	ให้กบั
กลุม่บรษิทั	TIS	เมือ่วนัท่ี	1	พฤษภาคม	2559	ทีผ่่านมา	เพือ่ประโยชน์ 
ในการขยายฐานลกูค้าญีปุ่น่ในประเทศไทยและการขยายฐานลกูค้า
ในต่างประเทศ	ด้วยความเป็นผู้น�าในการให้บรกิารด้านการเงนิและ
เทคโนโลยี	(Financial	Technology)	ของ	TIS	จะท�าให้	Promptnow	
เป็นบรษิทัผู้ให้บริการทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางมากขึน้	ทัง้นีส้ดัส่วน
โครงสร้างถือลงทุนของบริษัท	พรอมท์นาว	จ�ากัด	ภายหลังการท�า

12.	บริษัท	ฮ่องสอน	ซอฟต์แวร์	จ�ากัด	
	 	 (HS)

	13.		บริษัท	เพลย์ทอเรียม	โซลูชันส์	จ�ากัด
	 	 (PTS)

•	 บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ	
	 Customized	Software
•	 บรกิารดูแลและสนับสนุนการปฏบัิตงิานโดยใช้ระบบ

•	 บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน
•	 บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ	
	 Customized	Software
•	 บรกิารดูแลและสนับสนุนการปฏบัิตงิานโดยใช้ระบบ

•	 บริการให้ค�าปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
	 สารสนเทศ	ในกลุ่มเทคโนโลยีใหม่	และธุรกิจ			
	 Start	Up
•	 บริการจัดหาบุคลากร

•	 กลุ่มสถาบันการเงิน
•	 กลุ่มธุรกิจประมูล

•	 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
•	 กลุ่มสถาบันการเงิน
•	 กลุ่มธุรกิจประมูล

•	 กลุ่มสถาบันการเงิน
•	 กลุ่มประกันภัย/ประกันชีวิต
•	 กลุ่มโทรคมนาคม
•	 กลุ่ม	SMEs/Start	Up

ธรุกรรมซือ้ขายหุน้ดงักล่าว	TIS	Inc.	ถอืหุน้ใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ	40, 
บริษัท	ทีไอเอสไอ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	20,	
บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	20	
และกลุม่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในสดัส่วนร้อยละ	20	ของทนุจดทะเบยีน
ตามล�าดับ

	 ทั้งนี้	 TIS	 Inc.	 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย 
โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	18 
ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วของบรษิทั	โดยเมือ่วนัที	่1	มถินุายน	2559 
กลุม่ธรุกจิของ	TIS	Inc.	ได้พจิารณาด�าเนนิการควบรวมกจิการภายใน
กลุ่ม	และเปลี่ยนชื่อเป็น	TIS	Inc.“TIS”	เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จดัการการก�ากบัดูแลกจิการและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ในเชงิธรุกจิ	
ท�าให้มีโครงสร้างภายในปรับเปล่ียนไป	 ประกอบด้วยบริษัทย่อย	 
57	บรษิทั	และบรษิทัในเครอื	42	บรษิทั	โดยมรีายละเอยีดโครงสร้าง
เป็นดังนี้
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โดยที่สามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดบริษัทในกลุ่ม	INTEC	Inc.	
,	AGREX	Inc.,	QUALICA	INC.	ได้เพิ่มเติมในเว็บไซต์	
Ref:	http://www.tis.com/documents/en/group/information
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ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน ภาวะตลาด

และแนวโน้มของตลาดโดยรวม

	 เศรษฐกจิโดยรวมในปี	2559	มอีตัราการเตบิโตอยูใ่นระดับปานกลาง 
ร้อยละ	 2.9	 เกิดการฟื้นตัวอย่างช้าๆ	 ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่	 
ต่อเนือ่งมาจากปีก่อนทีม่กีารชะลอตวัของเศรษฐกจิ	โดยการเตบิโตของ
เศรษฐกจิโลกผนัผวนกบัตลาดการเงนิ	เนือ่งมาจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์	
และเงินทุนหมุนเวียนลดน้อยลง	 เมื่อเทียบกับประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 
มีโอกาสเตบิโตทีร้่อยละ	4.8	ซึง่เศรษฐกจิจนียงัคงอยูใ่นภาวะชะลอตวัลง	
ในทางกลบักนัเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา	มแีนวโน้มการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ดมีากโดยตลอดจากการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้	ส่งผลให้อัตราการไหลเวยีน
ของเงนิในสหรฐัอเมรกิามีมากขึน้	ธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่า	การผสาน 
นโยบายด้านการคลังและนโยบายของธนาคารแห่งชาติเข้าด้วยกัน	 
จะช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจได้	นอกจากนี้
ความเสีย่งด้านการเงนิจะสงูขึน้จากการกูย้มืเงนิ	ส่วนเศรษฐกจิไทยในปี	
2559	ยงัคงเตบิโตในระดบัช้าๆ	อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิจะอยูท่ี่ 
3.2-4.0%	การส่งออกขยายตวัตดิลบมากกว่าทีค่าดการณ์ไว้	แต่การลงทุน 
ในภาครัฐและการท่องเที่ยวช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจดีขึ้น	โดยกระตุ้น
การใช้จ่ายภาคเอกชน	และเพิม่มาตรการลดหย่อนภาษขีองรฐับาลในส่วน
ของส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	
หรือ	 SIPA	 ยังคงพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่เร่ือยๆ	 และเพิ่มส�านักส่งเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นองค์การมหาชนอีกหนึ่งหน่วยงาน	 เพื่อท�าหน้าที่ 
ส่งเสริมความรู	้เงนิทุนแก่ผูป้ระกอบการ	รวมถึงสนบัสนนุโครงการต่างๆ	 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 และสังคม	 ในรูปแบบของการหาบุคลากร 
ให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคธุรกิจ

2.9
รอยละ

เศรษฐกิจในป 2559 

อัตราการเติบโตอยู ในระดับปานกลาง

เม�อเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนา 

มีโอกาสเติบโตที ่รอยละ 4.8

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
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	 ทัง้นีใ้นปี	2559	กระทรวงไอซทีไีด้มกีารน�านโยบายเร่งแผนพฒันา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(Digital	Thailand)	ซึ่งขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล	เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริม	และ
สนบัสนนุโครงการต่างๆ	ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	และสงัคม	ทัง้ใน 
รูปแบบให้ความรู้	 การหาบุคลากร	ตลอดจนเงินทุนในการส่งเสริม
เพือ่ให้โครงการต่างๆ	ประสบความส�าเรจ็ไปได้ด้วยด	ีพร้อมเดินหน้า
ปรบัเปลีย่นภาครฐั	ภาคเอกชน	ในทกุธุรกจิตัง้แต่ระดบัใหญ่ไปจนถงึ
ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	สร้างความเชือ่มัน่ในการใช้เทคโนโลย ี
ดจิิทลั	ภายใต้	4	เป้าหมายหลกั	ด้านเศรษฐกจิ	โดยให้ความส�าคญักบั
การเพิม่สมรรถนะและขดีความสามารถทางการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิ
ของประเทศ	 ด้านสังคม	 ด้วยการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อ
สร้างสังคมคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม	 
ด้านการพฒันากระบวนการท�างานและบรกิารภาครฐัด้วยเทคโนโลยี
ดจิทิลัอย่างสมบรูณ์แบบ	และด้านการพฒันาทนุมนษุย์ส�าหรบัโลก 
ยคุดจิทิลั	เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารหรอืลกูค้าได้
อย่างรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 มีการด�าเนินงานโครงการต่างๆ	เพือ่ตอบสนองนโยบายรฐับาล
หลายโครงการด้วยกัน	 โดยมีเป้าหมายหลัก	 3	 เป้าหมาย	 ได้แก	่ 
การพฒันาเทคโนโลยดีจิทัิล	การพฒันาบุคลากร	และการบรหิารจดัการ	 
ซึง่เน้นการพฒันา	Digital	Content	แบบบรูณาการในด้านการศกึษา	
ด้านวฒันธรรม	ด้านสาธารณะสขุ	และด้านพฒันาทกัษะทางอาชพี	
รวมไปถงึพฒันา	Digital	Platform	Technology	ส�าหรบัภาคธรุกจิ	เพือ่ 
เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัได้ในระดบัสากล	และขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลัอย่างยัง่ยนื	ซึง่ได้มกีารจดัท�ายทุธศาสตร์
ครอบคลุม	Digital	Economy	ในด้านต่างๆ	คือ															

	 •	 Hard	Infrastructure	
	 •	 Soft	Infrastructure	
	 •	 Service	Infrastructure	
	 •	 Digital	Economy	Promotion	
	 •	 Digital	Society	
	 •	 Knowledge	Resource	

	 ให้สอดคล้องกับนโยบาย	Digital	Economy	และจัดท�า	Roadmap 
การขบัเคลือ่น	Digital	Economy	ระยะ	3	 ปี	และมโีครงการน�าร่องท่ี
ด�าเนนิการไปแล้วบางส่วน	 อาทิ	 1.	 ระบบ	 Enterprise	 Resource	 
Planning	(ERP)	2.	ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด	(CCTV)	3.	Application	
Program	Interface	(API)	4.	e-Market	Place	5.	เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และลดความเหลื่อมล�้าส�าหรับผู้พิการ	 
6.	 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 (บรอดแบนด์)	 การประมูล	 4G	 หรือ
คลื่นความถี่	1800	MHz	และ	900	MHz	เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย
ให้สามารถบริการบรอดแบนด์ได้อย่างครอบคลุม	ตลอดจนจัดท�า
ข้อมูลการบูรณาการโครงข่ายไฟเบอร์ออพติคส์ภาครัฐ		 
	 ภายหลงัเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN	Economic	
Community	 :	 AEC)	 ในปี	 2559	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน 
ด้านเศรษฐกจิและสงัคม	ซึง่สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ	
ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างนวัตกรรม	การวิจัยและพัฒนา	 เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค	 พร้อมรับ

การเปลีย่นแปลงทศิทาง	Global	Mega	Trends	ซึง่บรษิทั	เอม็	เอฟ	อ	ีซี	 
จ�ากดั	 (มหาชน)	 กม็กีารปรบัแนวทางการบรหิารจดัการธรุกจิเพือ่ให้
สอดรับและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 
ยงัคงยดึมัน่รักษาจุดเด่นด้านการให้บรกิารทีเ่ป็นความพงึพอใจสงูสดุ
ของลกูค้าและทมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์สงูในการ
ให้บริการ	ทั้งในส่วนธุรกิจให้บริการค�าปรึกษาและพัฒนางาน	และ
ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ	จึงท�าให้สามารถให้การบริการแก่ลูกค้า 
ได้อย่างครบวงจร	และสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบับรกิารของบรษิทั
ได้อย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้แข่งขันกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ได้เป็นอย่างดี

แหล่งที่มา: 
ข่าวกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:	http://www.mict.go.th
ข่าวแผนการพัฒนาดิจิทัล:	http://www.thaigov.go.th/index.php/th/
news-ministry/2012-08-15-09-45-26/item/98425-98425
ข่าวธนาคารโลก	The	Work	Bank	:	http://www.worldbank.org/	
ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย	:		https://www.bot.or.th/Thai/
PressandSpeeches/Press/News2559/n1459t.pdf	

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ธรุกจิบรกิารให้ค�าปรกึษาพฒันาและวางระบบคอมพวิเตอร์	และ
เครอืข่ายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ	ส�าหรบัลกูค้าท้ังภาครฐัและเอกชน	
ของบริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	MFEC	เริ่มก่อตั้งขึ้น 
เมือ่ปี	2540	เป็นการร่วมทนุระหว่างบริษทั	โมเดอร์นฟอร์ม	อนิทเิกรชัน่	
เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของ	บริษทั	โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊	
จ�ากดั	(มหาชน)	กบักลุม่ผูบ้รหิารทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์
ในสาขาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยในปีแรกของการ
ด�าเนนิธรุกจิ	บรษิทัต้องเผชญิกบัวกิฤตการณ์ครัง้ส�าคญัทางการเงนิ 
ในเอเชีย	 หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า	 วิกฤตต้มย�ากุ้ง	 ส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อความสามารถในการท�าก�าไรและการด�าเนนิธรุกจิ
ขององค์กร	แต่ทว่าเพยีง	6	ปี	หลงัจากก่อตัง้คณุศริวิฒัน์	วงศ์จารกุร	 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ได้น�าบริษัทฯ	 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 และถูกจัดเป็นหุ้นเด่นจ่าย
เงินปันผลตลอด	10	ปี	เฉลี่ย	7.81	%	สูงสุดในหุ้นหมวดสื่อสารฯ	 
	 โดยการด�าเนนิงานของบรษิทั	ได้วางนโยบายเตบิโตไปพร้อมกบั
ลกูค้า	มุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่องค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	
ซึง่ในรอบ	3	ปีทีผ่่านมา	มกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัหลายวาระ	อาท	ิ
ในปี	2557	จากการท่ีบรษิทั	โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	
MODERN	มมีตอินมุตัริายการจ�าหน่ายหุน้	บรษิทั	เอ็ม	เอฟ	อ	ีซ	ีจ�ากดั 
(มหาชน)	 (MFEC)	 จ�านวน	 61,983,675	 หุ้น	 คิดเป็น	 14.07%	 
ของทนุช�าระแล้ว	ให้กบับรษิทั	TIS	INC.	ประเทศญีปุ่น่	ในราคาหุน้ละ	
10.70	บาท	เป็นเงิน	663,225,322.50	บาท	โดยท�าการจ�าหน่ายใน 
วันที่	14	พ.ค.	2557	หลังการขายหุ้นจะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน	
MFEC	ที	่2.41%	จากเดมิที	่16.48%	ท�าให้ปัจจบุนัมสีดัส่วนผูถ้อืหุน้
ประกอบด้วย	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติร้อยละ	18	ของจ�านวนหุ้น 
ที่ช�าระแล้ว	 และผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยร้อยละ	 82	 ของจ�านวนหุ้นที่
ช�าระแล้ว	โดยมีบริษัท	TIS	Inc.	ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ	18
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	 ในปี	 2558	 และ	 2559	 บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางการด�าเนนิธุรกจิให้ล้อไปกบัความต้องการของตลาด	เทรนด์
เทคโนโลยฯี	ตลอดจนความต้องการของลกูค้า	จะเหน็ว่าในปี	2559	
บริษัทไดม้ีการปรับโครงสร้างองค์กรพรอ้มกลยุทธก์ารบริหารธุรกิจ
ใหม่ให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยท้ังในและต่างประเทศ	
รวมถงึการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทีเ่ป็นตวักระตุน้
ให้พฤตกิรรมผู้บรโิภคเปลีย่นไปอย่างรวดเรว็	อาทิ	กลยทุธ์การปฏรูิป
การท�าธุรกจิ	หรอื	Business	Transformation	มุง่เน้นการใช้เทคโนโลย ี
เพือ่ยกระดบัและพฒันาธรุกจิทีเ่ปลีย่นไป	น�าศกัยภาพและความเชีย่วชาญ 
ท่ีเอ็มเฟคมีเข้าช่วยแก้ไขและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ให้กบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ทีก่�าลงัเผชญิกบัความท้าทาย 
ทางเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงต่างๆ	รวมถงึมกีารสร้างโมเดลธรุกจิ 
รปูแบบใหม่ในลกัษณะการร่วมทนุกบัพนัธมติรในกลุม่อตุสาหกรรม
ต่างๆ	อาทิ	กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	กลุ่มบันเทิง	ฯลฯ

	 นอกจากนี้	ยังมีการปฎิรูปภายในองค์กรที่ส�าคัญ	คือ	โครงการ	
“PLAYTORIUM”	กบัภารกิจการปรบัสภาพแวดล้อมส�านกังานใหม่	ซึง่	
“PLAYTORIUM”	ถอืเป็นศนูย์พฒันาผลติภณัฑ์และส�านกังานสาขา
ที	่2	ของบรษิทัทีส่ะท้อนภาพขององค์กรทีเ่ตม็ไปด้วยพลงัแห่งความ
คดิสร้างสรรค์	ควบคูก่บัการยกระดบัการท�างานภายใต้แนวคดิ	“New	
Office	–	New	Culture”	4	ประการ	ประกอบด้วย	1.Collaboration	 
2.	Communication	3.	Concentration	4.	Chill	Out	โดยออฟฟิศ
ใหม่ของ	MFEC	ตัง้อยู่	ณ	อาคาร	SJ	Infinite1ชัน้	11	ทัง้นีก้ารปฎริปู
สภาพแวดล้อมส�านกังานใหม่	บริษทัได้ด�าเนนิการส�ารวจความคดิเห็น 
ของบุคลากรภายในองค์กรทั้งส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขา 
ท่ี	1	ในรปูแบบ	Employee	Opinion	Survey	เพือ่สุม่ส�ารวจความเหน็ 
พนักงานทีส่งักดัฝ่าย	Sales,	PS&PD,	IT	Infra.,	Technology	Business	 
Consult	 รวมถึงพนักงาน	 Back	 office	 ทั้งเพศชายและเพศหญิง	 
จ�านวนทั้งสิ้น	 172	 ราย	 จ�าแนกแนวค�าถามออกเป็น	 4	 ลักษณะ	
ประกอบด้วย

	 1.	 แบบสอบถามนี้จัดท�าขึ้นเพื่อส�ารวจความเห็นพนักงานที่
สงักดัฝ่าย	Sales,	PS&PD,	IT	Infra.,	Technology	Business	Consult	
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการท�างานเท่านั้น
	 2.	 หน่วยงานต้องการทราบความต้องการของพนักงานเพือ่น�า
ไปจัดนโยบายที่เหมาะสม
	 3.		เปิดโอกาสให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในการสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท�างานร่วมกัน
	 4.	 ข้อเสนอแนะของพนักงานจะน�าไปจัดนโยบายการท�างาน
ที่เหมาะสมต่อไป

	 จากการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ	เบือ้งต้นจะเหน็ว่าการเปลีย่นแปลง
ที่ส�าคัญต่างๆ	 ของ	MFEC	 มุ่งเน้นเรื่องการสร้างโอกาสและการ	 
Reinvestment	 ทั้งภายในและภายนอก	 ซ่ึงรูปแบบการร่วมลงทุน	
บริษัทจะให้การสนับสนุนแบบครบวงจรท้ังในส่วนของเม็ดเงิน	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ตลอดจนทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านไอที	 อาทิ	
การร่วมลงทนุกับบรษิทัปัญจลักษณ์พาสขุ	ซึง่ถอืเป็นบรษิทั	Startup	
ด้านเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มุ่งสร้างสรรค์ส่ิงที่เป็นนวัตกรรมของการ
ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	ณ	ขณะนี้	เพื่อสร้าง	Highlight	
Destination	 แห่งใหม่ใจกลางเมืองพัทยา	 หรืออีกหนึ่งโอกาสผ่าน
การ	investment	ระหว่าง	MFEC	กบับรษิทั	เลฟิ	อสิ	จ�ากดั	(LOVEiS)	 
คือการร่วมลงทุนสร้างแอปพลิเคช่ันที่จะสามารถเช่ือมโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแฟนเพลงและศิลปินให้ได้ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน	 
ผ่านเทคโนโลยทีีต่อบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยคุใหม่	ภายใต้ชือ่	Fanster 
Application	ซึง่จะท�าให้บรษิทัสามารถขยายฐานธรุกจิให้กว้างขวาง 
มากขึ้น	 เสริมสร้างความเป็นผู้น�าธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศให้ 
แข็งแกร่ง	 และขยายการลงทุนในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)16



2559

•	 ได้รบัรางวลั	“The	Best	Mobile	Banking
	 Project”	จาก	The	Asian	Banker	
	 เมือ่วนัที	่14	ก.ค.	2559	ณ	โรงแรม	
	 เดอะ	เวสทนิ	แกรนด์	สขุมุวทิ
•	 ได้รบัรางวลั	“FY15	Service	Provider
	 Partner	of	the	Year”	ในงาน	Thailand		
	 &	Indochaina	Partner	Conference		
	 2016	Phuket	จาก	Cisco	
	 เมือ่วนัที	่23-25	มนีาคม	2559	
	 ณ	โรงแรมพลูแมน	ภเูกต็
•	 ได้รบัรางวลั	“EUC	Partner	of	the		
	 Year	2015”	ในงาน	VMware	Partner		
	 Kick	Off	2016	จาก	VMware	
	 เมือ่วนัที	่22	มนีาคม	2559	
	 ณ	โรงแรม	เดอะ	เวส	ทนิ	แกรนด์	สขุมุวทิ
•	 คณุศริวิฒัน์	วงศ์วาจกุร		
	 ประธานกรรมการบรหิาร	ได้รบัรางวลั	
	 วศิวจฬุาดเีด่น	ครัง้ที	่14	ประจ�าปี	2558
	 จากสมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่ง	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
	 เมือ่วนัที	่20	มกราคม	2559	
	 ณ	โรงแรมพลาซ่าแอทธนิ	ีรอยลั	เมอริเดยีน		
	 กรงุเทพฯ
•	 ได้รบัผลประเมนิการก�ากบัดแูลกิจการบรษิทั 
	 จดทะเบยีนไทยประจ�าปี	2559	โดยสมาคม 
	 ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	
	 อยูใ่นเกณฑ์	“ด”ี	
•	 ได้รบัผลประเมนิ	“ดมีาก”	ประจ�าปี	2559		
	 จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย	ในการ	
	 ประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญั
	 ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีโครงการ		Annual	General
	 Meeting	(AGM)	

2558

•	 ได้รบัรางวัล	“ESG	100	Certificate”	
	 จากสถาบนัไทยพฒัน์	
	 เมือ่วนัที	่21	พฤษภาคม	2558	
	 ณ	ศนูย์พฒันาผลติภณัฑ์	บรษิทั	เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีฯ		
	 อาคารเล้าเป้งง้วน	1	ถ.	วภิาวดรีงัสติ	
•	 ได้รบัรางวลั	“Premium	Reseller	of	The		
	 Year”	ในงาน	Channel	Partner	
	 Kick-off	2015	จาก	Lenovo	
	 เมือ่วนัที	่26	มถินุายน	2558	
	 ณ	โรงแรมฮอลเิดย์	อนิน์	พทัยา
•	 ได้รบัผลประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ	
	 บรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี	2558	 
	 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
	 บรษิทัไทย	(IOD)	อยูใ่นเกณฑ์	“ดมีาก”
•	 ได้รบัผลประเมนิ	“ดเียีย่ม”	ประจ�าปี	2558		
	 จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย	ในการ	
	 ประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามัญ
	 ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีโครงการ	Annual	General		
	 Meeting	(AGM)

2557

•	 เปลีย่นผูถ้อืหุน้รายใหญ่อนัดบัที	่1	
	 ของบรษิทัฯ	จากบรษิทั	โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊		
	 จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นบรษิทั	TIS	INC.	 
	 ประเทศญปีุน่	ซึง่ถอืหุน้จ�านวน	
	 77,983,675	หุน้	หรอืคดิเป็นร้อยละ	17.7		
	 ของทนุทีจ่ดทะเบยีนและช�าระแล้ว
	 ของบรษิทั	ณ	วนัที	่30	ธนัวาคม	2557
•	 ได้รบัรางวัล	“Business	Intelligence	Partner	
	 of	the	Year	2014”	ในงาน	Microsoft
		 Partner	Awards	2014	
	 เมือ่วนัที	่18	กนัยายน	2557	
	 ณ	โรงแรมคอนราด	กรงุเทพฯ
•	 ได้รบัรางวลั	“	Solution	Provider	of	the
	 Year	2014”	และ	“Partner	Delivery		
	 Consultant	of	the	Year	2014”	ในงาน		
	 “VMware	Partner	Exchange	2014	ontour” 
		 ณ	โรงแรม	แกรนด์	ไฮแอท	เอราวณั	กรงุเทพฯ
•	 ได้รบัรางวัล	“Thailand	Partner	of	The	Year”		
	 และ	“Thailand	SE	of	The	Year”	ในงาน		
	 “Bluecoat	Solution	Day	and	Thank	You		
	 Party”
•	 ได้รบัรางวลั	“FY13	Collaboration	Partner		
	 of	the	Year”	ในงาน	.”Cisco	Thailand		
	 Partner	Conference	2014”	
	 เมือ่วนัที	่	15	-	17	พฤษภาคม	2557		
	 ณ	เมอืงเวยีงจนัทร์	ประเทศลาว
•	 ได้รบัรางวลั	“Cisco	Channel	Customer		
	 Satisfaction	Excellence”	จาก	Cisco	
	 ใน	ฐานะบรษิทัพาร์ทเนอร์ทีม่คีวามโดดเด่น	
	 ด้านการให้บรกิารและสร้างความพงึพอใจ	
	 แก่ลกูค้า	
•	 ได้รบัผลประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ	
	 บรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี	2557	โดย	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย		
	 (IOD)	อยูใ่นเกณฑ์	“ด”ี	
•	 ได้รบัผลประเมนิ	“ดเียีย่ม”	ประจ�าปี	2557		
	 จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย	ในการ	
	 ประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามัญ
	 ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีโครงการ		Annual	General		
	 Meeting	(AGM)
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โครงสร้างรายได้

 โครงสร้างรายได้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย	 ส�าหรับงวดปี	 2557-2559	 สิน้สดุวนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 2559	 แยกตามประเภทของผลติภัณฑ์ 
และบรกิาร	เป็นดังนี้		

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ในปี	2559	กลุม่บรษัิทเอม็เฟ็คกรุป๊	ให้ความส�าคญัต่อการปฎริปู
ธรุกจิ	(Business	Transformation)	เป็นการเปลีย่นแปลงในบางมติทิีมี่
ผลต่อการด�าเนนิการทางธรุกจิ	เพือ่รบัมอืกบัการปรบัเปลีย่นสภาพ
การตลาด	และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศและความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า	โดยบริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 
ได้มีการปรับรูปแบบบริหารและการด�าเนินธุรกิจใหม่ภายใต้การ	
Transformation	 โดยจะไม่เน้นการแข่งกับคนอ่ืนด้วยเทคโนโลย	ี 
แต่จะแข่งด้วยการสร้าง	Business	Model	ใหม่ๆ	บวกกับการสร้าง
ความต้องการในตลาดขึน้มาเอง	อกีหนึง่เรือ่งส�าคญัคอื	การสร้างคน 
และสร้างความส�าเร็จให้กับบุคลากรภายในองค์กรด้วยการร่วมทุน 
กับพนักงานท�าธุรกิจ	 Startup	 พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้าง	 
Creativity	ใหม่ๆ	ท่ีจะช่วยเสรมิศกัยภาพให้กบัธรุกจิของลกูค้าตลอด
จนสามารถตอบโจทย์ภาพรวมของอตุสาหกรรมและการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี	โดยในปี	2559	ได้วางนโยบายให้แต่ละ	Business	Unit 
พฒันางานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแบบครบวงจร	ภายใต้หน่วยธรุกจิ 
หลัก	 6	 ธุรกิจ	 โดยมุ่งออกแบบบริการที่สอดคล้องและตอบสนอง 
ความต้องการจ�าเพาะในการใช้งานของลูกค้า	 เพื่อช่วยให้ลูกค้า
สามารถสร้างข้อได้เปรยีบในการแข่งขนั	ด้วยรปูแบบการท�างานอย่าง
ใกล้ชดิกบัลกูค้าเพือ่ศกึษาถงึลกัษณะการประกอบการ	กลยทุธ์ทาง
ธรุกจิ	ความต้องการในการใช้งาน	อปุกรณ์หรือระบบคอมพวิเตอร์และ

 หมายเหตุ : 
	 /1	 รายได้ของธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษาและพัฒนางาน	 เป็นรายได้เฉพาะส่วนค่าธรรมเนียมการให้บริการ	 ไม่นับรวมมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร ์
และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละโครงการ			โดยมูลค่าดังกล่าวได้ถูกรวมไว้ในรายได้ส่วนธุรกิจพัฒนาและวางระบบ		
	 /2	 รายได้อื่นประกอบด้วย	 ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	 รายได้ส่งเสริมการตลาดจากผู้ขายผลิตภัณฑ	์ 
ดอกเบี้ยรับ	ก�าไรจากการขายสินทรัพย์	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
 บรษิทัประกอบธรุกจิพฒันาและวางระบบ	ร้อยละ	51.66	ธรุกจิบรกิารด้านบ�ารุงรักษา	ร้อยละ	26.66	และ	ธรุกจิบริการให้ค�าปรึกษาและพฒันางานร้อยละ	17.20 
อ้างอิงตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	30	การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานด�าเนินงาน

3,372
ลานบาท

รายไดรวม 

ป 2559

รอยละ 100.00

ธุรกิจบริการใหคําปรึกษา
และพัฒนางาน/1

ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ

ธุรกิจบริการดานการบํารุงรักษา

รายไดจากการขายและใหบริการ

รายไดอื่น/2

รายไดรวม

ผลิตภัณฑ 2559 2558 2557

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

580

1,742

899

3,221

151

3,372

17.20

51.66

26.66

95.52

4.48

100

470

1,954

909

3,333

49

3,382

13.90

57.78

26.88

98.56

1.44

100.00

561

3,779

792

5,132

44

5,176

10.84

73.02

15.30

99.16

0.84

100

เครอืข่ายทีล่กูค้ามอียู่	วเิคราะห์และน�าเสนอ	รายงานสรปุค�าแนะน�า	
ขัน้ตอนหรอืแผนการด�าเนินงานโดยละเอยีดและด�าเนนิการพฒันา
ระบบ	เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า

2559

กลุมบริษัทเอ็มเฟคกรุ ป

ใหความสำคัญตอการปฎิรูปธุรกิจ

(Business Transformation)

ปรับรูปแบบบริหารและการดำเนินธุรกิจ

บวกกับการสรางความตองการในตลาด

Business Model 

ในป

ภายใตการ Transformation สราง 
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ทั้งนี้ ภายใต้หน่วยธุรกิจหลัก 6 ธุรกิจ ประกอบด้วย

 1. Digital Enterprise Solutions

	 ในโลกของ	 IT	 ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง	
technology	เป็นอย่างมาก	ดงันัน้องค์กรจ�าเป็นต้องปรบัโมเดลและ
กระบวนการในการท�าธุรกิจให้ออกมาในรูปแบบ	 Digital	 มากขึ้น	 
ดังนั้นองค์กรที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจึงต้องมี 
เครื่องมือหรือโซลูชั่นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	รวมไปถึงความ
รู้และประสบการณ์ของทีมที่พัฒนาเพื่อช่วยกันท�าให้องค์กรสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัด้านเทคโนโลยใีห้เหนอืกว่าคูแ่ข่งขนัได้ 
	 ทีม	 Digital	 Enterprise	 Solutions	 จึงได้น�าแนวคิดทางธุรกิจ 
มาประยกุต์และจดัแบ่งโซลช่ัูนเพือ่ช่วยพฒันาธรุกจิดจิติอลกนัแบบ
เป็นพาร์ทเนอร์ระยะยาว	โดยออกโซลูชั่นออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่ 

	 ด้วยประสบการณ์ของทมีงาน	Business	Service	Management	 
พัฒนาและดูแลโซลูช่ันที่ช่วยองค์กรให้บริหารจัดการด้าน	 IT	 
ทางบริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถช่วยองค์กรลูกค้าบริหารจัดการ 
ด้าน	IT	ในระยะยาว	ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางโลก	Digital 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี	

 2. Application  

	 แนวทางหน่วยธรุกจิ	Application	จะเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันา
ระบบงาน	หรือ	Solution	 ให้กับทางลูกค้า	 โดยจะใช้	 Technology	 
จาก	Partner		หรือ	พัฒนาขึ้นเอง	โดยมีกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ
แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	1.	การมีส่วนร่วมในการ	support	ลูกค้า 
ในการด�าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงข้ึน	 โดยไม่ได้เพียงแค่ซื้อมา 
ขายไป	แต่มองถงึการเป็นพนัธมติรกบัทางลกูค้า	โดยน�าเสนอ	Solution 
และ	Business	Model	ทีเ่หมาะสมและดีทีส่ดุให้กบัลกูค้า	2.	การสรรหา 
และพฒันาบคุลากรทีม่คุีณภาพในการให้บรกิารกบัทางลกูค้า	เพราะ
บคุลากรทีด่	ีจะเป็นแรงดึงดูดลกูค้าให้ใช้บริการของเราตลอดไป	อกีทัง้ 
ยงัร่วมมอืกบั	partner	ทางธรุกจิต่างๆ	เพือ่มาช่วยในการพฒันางาน
ให้กับทางลูกค้าอีกด้วย	

	 แนวทางการบริหารงานหน่วยธุรกิจ	 Application	 จะแบ่งเป็น
สองแกนหลักคือ	1.	ตามกลุ่มลูกค้า	โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่มย่อย	ได้แก่	
กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงิน	กลุ่มธุรกิจเทเลคอม	และกลุ่มลูกค้า
ทีต้่องการท�าปฏริปูโมเดลทางธรุกจิ	และให้บรษิทัร่วมเป็นทีป่รกึษา
หรอืร่วมลงทุน	เช่น	LOVEiS	และ	SiamSport	2.	ตามเทคโนโลย	ีเช่น		

Java,	 .Net	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 เพื่อตอบสนองการท�างานของลูกค้าให ้
ราบรื่น	 และยังส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ	 กับทางพนักงานอีกด้วย	
โดยมีการแบ่ง	Solution	ออกเป็น	2	Platform

	 •	 Mobile	Platform	Solution		เช่น	การให้บรกิารการท�าธรุกรรม
ทางการเงนิของธนาคาร	การตรวจสอบตารางภาพยนตร์	การจองบตัร 
ชมภาพยนตร์	 การตรวจสอบตารางสายการบิน	 การส่งผ่านข้อมูล 
ข่าวสาร	การตรวจสอบสภาพการจราจร	การลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์	
PolarSign	Digital	Signature	และ	Application	ทีต้่องอาศยัขดีความ
สามารถของโทรศัพท์เคลื่อนที่	เช่น	Location-	Based	Service	

	 •	 Web	Application	เป็นการพฒันาเพือ่ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส์	(E-Commerce)	รวมถงึการใช้งานสนบัสนนุระบบงาน
ภายในขององค์กรต่างๆ	ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ภายในของ
องค์กร	Intranet	และ	Internet	ทัง้ระหว่างธรุกจิกบัธรุกจิ	(Business	to	
Business,	B2B)	และระหว่างธรุกจิกบัลกูค้า	(Business	to	Customer,	
B2C)	รวมถึงการพัฒนา	Application	ที่อยู่บน	Cloud	

 3. Cloud Services 

	 แนวทางของ	MFEC	Cloud	Services	คอืการเป็นผูใ้ห้บรกิารแบบ
ครบวงจรเกีย่วกบับรกิารด้านคลาวด์	และเนือ่งจาก	MFEC	เป็นผูน้�า
ในส่วนการ	System	Integrator	ที่มี	partner	ชั้นน�ามากมาย	ดังนั้น
เพ่ือให้ได้	solution	ทีด่ทีีส่ดุ	ส�าหรบัลูกค้า	MFEC	จงึน�าประสบการณ์
ทีผ่่านมายาวนานในอดตี	มาสร้าง	solution	ทีใ่ช้ส่วนประกอบต่างๆ	
จาก	Cloud	Solution	เพือ่ให้ลกูค้าได้ประโยชน์สงูสดุ	โดยหน่วยธรุกจิ 
Cloud	 Services	 จะจ�าลองตัวเองให้คิดในมุมมองของลูกค้า	 
ความต้องการเลือกใช้บริการแบบไหนอย่างไร	 อาทิ	 ความคุ้มค่า 
ในการลงทุนและงบประมาณท่ีไม่สูงเกินไปแต่ผลลัพธิที่ออกมา 
ต้องดีและเหมาะสม	ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า	ลดการซื้อ 
ในปริมาณมากๆ	 เกินความจ�าเป็น	 เพ่ิมทางเลือกในการใช้งาน
พร้อมจ่ายเงินตามจริงตามท่ีลูกค้าจะใช้งาน	 ตัดข้อจ�ากัดในการ 
ใช้งานทรัพยากรของเคร่ืองท่ีลูกค้าจะติดเมื่อต้องการขยายการ 
ใช้งานและท�าให้ลูกค้าสามารถ	Go	to	market	ได้เร็วขึ้น	เป็นต้น

	 ทมีงานของหน่วยธรุกจิ	Cloud	Services	แบ่งออกเป็น	2	ส่วนหลกั 
ประกอบด้วย	1.	Senior	Specialist	ทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และ	
ประสบการณ์สงู	ท�าหน้าให้บรกิารออกแบบ	และให้ค�าปรกึษา	ในเรือ่ง 
ของ	Cloud	Solution	ได้เป็นอย่างดี	และ	2.	 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการ	 ด�าเนินการและ	 ดูแล	 ในส่วนของ	 Solution	
Operation	and	Manage	Service	ซึง่จะสามารถท�างานต่อเนือ่งและ
สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญอย่างลงตัวเพ่ือน�า	 solution	 ให้แก่ลูกค้า
ได้อย่างลงตัว

	 ส�าหรับโมเดลทางธุรกิจของ	 Cloud	 Services	 จะเป็นการให้ 
ค�าปรึกษา	 ออกแบบ	 และ	 ดูแลระบบหลังการขาย	 ของ	 solution	
แต่ละอันที่ได้น�าเสนอให้กับลูกค้า	 และส่วนที่	 2	 จะมาจากการน�า
ส่วนประกอบแต่ชิ้นที่อยู่ใน	Cloud	มา	 integrate	 ให้เกิด	solution	
ในแบบของ	Cloud	เพือ่ทดแทนการใช้งานแบบเดมิทีอ่ยูใ่ช้ในระบบ	
Data	Center	เดิม

Analytics Experiences
IT Digital IT Digital

Automation Collaboration
IT Digital IT Digital
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 4. Digital Information Services

 ปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีได้มกีารเปลีย่งแปลงไปอย่างรวดเรว็ 
ปริมาณข้อมูลในยุคดิจิตัลมีจ�านวนมหาศาล	 (BigData,	 IoT)	 
หลากหลายรูปแบบไม่ตายตัว	 (Structure	 &	 Unstructured	 data)	
และมาได้จากหลายช่องทาง	 ก็ยิ่งท�าให้ข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้	 เข้ามา
มีบทบาทในการพฒันาและบรหิารงานองค์กรมากยิง่ขึน้	ทมี	Digital	
Information	Services	จงึได้น�าแนวคดิทางธรุกจิมาประยกุต์และแบ่ง
โซลูชั่นเพ่ือช่วยพัฒนาธุรกิจดิจิทัลไปกับคู่กับพาร์ทเนอร์และคู่ค้า	
เพื่อความมั่นคงแบบยั่งยืน	โดยออกโซลูชั่นออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่

	 1.	 Database	Solution	Services	
	 2.	 BigData	Solution	Services	
	 3.	 Analytic	and	Business	Intelligent	
	 4.	 Application	Infrastructure	Services	

	 “ข้อมูลทีท่่านมีสามารถน�ามาบรหิารจดัการให้เกดิประสทิธภิาพ
และมูลค่าได้”	MFEC	Digital	Information	Service	ที่มีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	จงึม่ันใจและพร้อมดแูลให้บรกิารการ
จดัการข้อมลูครบวงจร	ทัง้การออกแบบ	วางแผน	จดัเกบ็	ประมวลผล	
วิเคราะห์	และออกรายงาน	รวมไปถึงให้จัดอบรมและให้ค�าปรึกษา
ในระดบันโยบาย	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าคณุจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ของคุณอย่างแท้จริง

 5. Cyber Security Services

	 หน่วยธุรกิจ	Cyber	Security	Services	มุ่งเน้นในเรื่องของการ
สร้างนวตักรรมใหม่ๆเพ่ือตอบโจทย์ในเร่ืองความปลอดภัยทาง	cyber	 
ทีภ่ยัคุกคามต่างๆเกิดข้ึนใหม่อยูต่ลอดเวลา	บริษทั	เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีจ�ากดั 
(มหาชน)	ด�าเนนิธุรกจิทางด้าน	Cyber	Security	มายาวนานกว่า	15	ปี 
เรามทีีมงานคณุภาพทีส่ามารถดแูลลกูค้าให้ปลอดภยัจากภยัคกุคาม
ทาง	Cyber	ด้วยทัง้การให้บรกิารทีเ่ป็นมอือาชพี	และ	ผลติภณัฑ์ทีม่ี 
คุณภาพ	

	 กลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกิจจะเน้นใน	 4	 กลุ่มลูกค้าหลักคือ	 
1.	 สื่อสารและโทรคมนาคม	 2.	 ธนาคารและสถาบันการเงิน	 
3.	 กลุ่มธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่	 4.กลุ่มราชการ	 รัฐวิสาหกิจต่างๆ	
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการทางด้าน	Cyber	Security	แตกต่าง
กนัไป	เรามกีารจดัทมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะเจาะจงส�าหรบั
แต่ละกลุม่ลกูค้าโดยเฉพาะ	ลกูค้าจงึมัน่ใจได้ว่า	จะได้รบัการบรกิาร
ท่ีตอบโจทย์ในทุกปัญหาที่พบ	 และสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้
ด้วย	Solution	และบริการของเรา

	 Solution	 ของหน่วยธุรกิจ	 Cyber	 Security	 Services	 เพื่อ 
ตอบโจทย์ลูกค้าแบ่งเป็นหมวดหมู่	ประกอบด้วย

 1.	 Network	Security
	 2.	 Application	Security
	 3.	 Content	Security
	 4.	 Security	Consulting	Services
	 5.	 Managed	Security	Services 

 6. Digital Transformation

	 เป็นหน่วยงานทีส่ร้างธรุกจิใหม่	ในรปูแบบ	Digital	Transformation 
ให้กับลูกค้าที่ต้องการหาแหล่งรายได้ใหม่	 หรือธุรกิจท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากภายนอก	ท�าให้
ต้องเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิ	(Business	Transformation)	
ด้วยเทคโนโลย	ีเช่น	Payment,	Social,	Mobile,	และ	Big	Data	เป็นต้น 
	 เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ	 เน้นสร้างรายได้แหล่งใหม่ด้วย
โมเดลธุรกิจการให้บริการแบบ	Co-Investment,	Revenue	Sharing	
และเปลีย่นมมุมองลกูค้าเป็น	Business	Partner	ท�าให้สามารถสร้าง
การเช่ือมโยงในการให้บรกิารข้ามธรุกจิได้สะดวก	และง่ายยิง่ขึน้	โดย
ปัจจุบันหน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ให้บริการเริ่มต้น	2	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	

	 •	 Panda	Pass	เป็น	Digital	Ticket	Platform	
	 •	 Follow	Wee	เป็น	Social	Platform	

	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท้ัง	 2	 ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน	 ในปี	 2017	 
ทั้ง	Panda	Pass	และ	Follow	Wee	มีลูกค้าขอใช้บริการแล้ว	ได้แก่	 
บรษิทั	ปัญจลกัษณ์	ผาสขุ	จ�ากดั	และบรษิทั	ดจิิทลั	เวนเจอร์ส	เป็นต้น

	 แนวทางในการบรหิารหน่วยธรุกจิ	จะมุง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	
ให้พนักงานคิดผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ออกสู่ตลาด	 โดยหน่วยงานจะมี
กระบวนการบ่มเพาะเพื่อให้ความคิดเหล่านั้นเป็นจริงในเชิงธุรกิจ	
ตั้งแต่การ	สร้างไอเดีย	สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	การทดสอบตลาด	
การสร้างผลิตภัณฑ์จริง	และจัดตั้งเป็นบริษัทในที่สุด	ซึ่งจะเป็นการ
กระตุน้ให้พนกังานมคีวามเป็นผูป้ระกอบการ	ทีพ่ร้อมจะผลกัดนัให้
ผลติภณัฑ์ประสบความส�าเรจ็ในเชงิธรุกจิ	โดยกลุม่ลกูค้าทีค่าดหวงั	
จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาแหล่งรายได้ใหม่	 หรือธุรกิจท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากภายนอก	ท�าให้
ต้องเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิ	(Business	Transformation)	
ด้วยเทคโนโลย	ีเช่น	Payment,	Social,	Mobile,	และ	Big	Data	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	รูปแบบการปฎิรูปธุรกิจ	(Business	Transformation)	ของ
กลุม่บริษัทในเครอื	MFEC	GROUP	มคีวามสอดคล้องกบัทศิทางของ
ตลาดอุตสาหกรรมไอที	 ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
และความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกันกับ	MFEC	 อาทิ	 บริษัท	
Business	Applications	Co.,	Ltd.	(BAC),	มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์จากเดิมท่ีเคยมุ่งเน้นธุรกิจ	 BI	 Software	 ได้ปรับ 
สู่	Service	company	มากยิ่งขึ้น	ในส่วนบริษัท	ซอฟต์สแควร์	1999	
จ�ากัด	(SSG)	ให้ความส�าคัญกับ	Cloud	Business	ด้วยการพัฒนา
ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร	ระบบบัญชีส�านักงานหรือ	SME	พร้อม
เดินหน้าสร้างสินค้าและบริการรวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้น	
ส�าหรับบริษัท	โมทีฟ	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(Motif)	ยังคงด�าเนินธุรกิจให้
บริการพัฒนาซอฟต์แวร์	รองรับความต้องการเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
ประกันชีวิต

หมายเหตุ	 :	 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการหน่วยธุรกิจ 
	 หลัก	6	ธุรกิจ	ได้ที่	รายงานประจ�าปีแบบ	56-1	หัวข้อ	“ผลิตภัณฑ ์

 หรือบริการ”	http://www.mfec.co.th/ir_index.php
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นโยบายการตลาด

	 ธุรกจิหลกัของบริษทั	คอืการให้บริการแบบ	Total	Solution	ต่อลกูค้า 
ทีม่คีวามต้องการ	End-to-End	IT	Infrastructure	ตัง้แต่การออกแบบ
ระบบ	ติดตั้งระบบเครือข่าย	(Network)	เครื่องแม่ข่าย	(Server)	และ	
Software	 พร้อมทั้งบริการบ�ารุงรักษาระบบหลังจากการติดตั้ง	 
แต่เนือ่งจากปัจจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารปรบัเปลีย่นไปสูยุ่ค 
ของ	Cloud	Computing	การบรหิารเชงิต้นทนุของบรษิทัลกูค้า	มกีาร
เปลีย่นแปลงจาก	CAPEX	เป็น	OPEX	มากขึน้	ลกูค้าเริม่ปรบัเปลีย่น
รูปแบบการลงทนุด้าน	IT	เพือ่ลดความเสีย่ง	จากเดมิทีม่กีารซือ้	Total	
Solution	แบบ	On-premise	เปลี่ยนเป็นการซื้อบริการแบบ	Pay	as	
you	go	ในลักษณะรายเดือนหรือรายปี	ปัจจัยดังกล่าวท�าให้บริษัท 
มกีารปรบัแนวทางจากเดมิทีเ่คยขายสนิค้าและให้บรกิารตดิตัง้พร้อม
การขายให้กบัลกูค้าเพยีงอย่างเดยีว	ไปสูร่ปูแบบการเป็นตวัแทนขาย	
Cloud	และให้บรกิารบรหิารระบบ	บน	Cloud	ให้กับลกูค้ามากยิง่ข้ึน 
 ปัจจุบันบรษิทัฯ	ได้วางต�าแหน่งทางการตลาด	ให้เป็นบรษิทัไอที
ที่มีความพร้อมในทุกๆ	 ด้าน	 ครอบคลุมเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 
ทกุภาคอตุสาหกรรม	โดยมกีารปรับฐานธรุกจิ	และการสร้างโมเดลธรุกจิ 
รปูแบบใหม่ในลกัษณะการร่วมทนุกบัพนัธมติรในกลุม่อตุสาหกรรม
ต่างๆ	 รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้สอดรับกับ 
แนวโน้มของอตุสาหกรรม	สร้างความแขง็แกร่งด้าน	Customer	Centric 
มุง่เน้นการสร้างบุคลากรและผูน้�ารุน่ใหม่	พร้อมสนบัสนนุให้เกดิการ
สร้าง	Creativity	ที่ทันต่อแนวโน้มของตลาด	ทันต่อความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าแบบ	One-Stop	Service		โดยบริษัทฯ	
มแีนวทางการตลาดในปี	2559	ทีจ่ะเพิม่ขยายในส่วนของการตลาด
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	โดยเน้นเสาหลักทั้งหมด	6	โซลูชั่นของบริษัท	

 ซึ่งเสาหลักทั้ง	 6	 โซลูชั่นนี้จะเชื่อมโยงถึงความเป็นผู้น�าด้าน
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 แม้ว่าภาพรวม
อตุสาหกรรมด้านไอทจีะต้องเผชญิกบัปัจจัยต่างๆ	อาท	ิด้านเศรษฐกจิ 
และการเมือง	บรษัิทฯ	ยงัคงมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรตามนโยบาย	
Industry	Linkage	ให้มีความรูค้วามเชีย่วชาญทางด้านไอทเีฉพาะทาง 
เจาะกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม	 การเงินการธนาคาร	 ภาคราชการ	
รัฐวิสาหกิจ	 และพลังงาน	 เพื่อที่จะสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงและความสามารถของบริษัทที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน
รายอื่น	

ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 ในปี	2559	บรษิทัฯ	มีนโยบายในการขยายฐานกลุม่ลกูค้าเพิม่ขึน้
ทัง้ในเชงิกว้างและเชงิลกึ	ให้ครอบคลมุธรุกจิต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นกลุม่
สือ่สารโทรคมนาคม	กลุม่สถาบนัการเงนิ	กลุม่ภาครฐัและการศกึษา	
กลุม่อตุสาหกรรมการผลติ	กลุม่รฐัวสิาหกจิและสาธารณปูโภค	และ
กลุ่มบริการทางการแพทย์	มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิมให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีทีต่รงกบัไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั	รวมถงึเพิม่กลุม่
ลกูค้าใหม่ท่ีมคีวามต้องการงานบรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสงู	
อาทิ	ธุรกิจหนังสือพิมพ์	ธุรกิจทีวี	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	ฯลฯ	

	 นอกจากนีบ้รษิทัได้วางกลยทุธ์การขยายฐานกลุม่ลกูค้ามุง่เน้น
การท�าตลาดแบบเจาะกลุม่เป้าหมาย	(Segmentation	and	Targeted	
Marketing)	มุ่งเน้นในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	ที่ไม่ใช่พันธมิตร
ทางเทคโนโลยี	เช่น	การร่วมมอืกนัระหว่างองค์กรหรอืมหาวทิยาลยั
ต่างๆ	โดยเอาความสามารถทีม่แีละเพิม่เทคโนโลยเีข้าไปแก้ไขปัญหา
ให้กับทางลกูค้าเฉพาะกลุม่	เช่น	ความร่วมมอืกนัระหว่างจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	ร่วมจัดตัง้	Data	Science	Café	เพือ่ใช้พฒันาองค์ความรู ้
ที่จ�าเป็นต่อภาคการศึกษา	เศรษฐกิจ	การเมืองและสังคม	หรือการ
พฒันาแอพลเิคชัน่ของกลุม่ศลิปินนกัร้องให้แฟนคลบัเข้ามาใช้บรกิาร
มากขึน้	เป็นการเพิม่ปฏิสมัพนัธ์ของกลุม่แฟนคลบัและศลิปินนกัร้อง	
ซึง่เป็นการท�าธรุกจิในรปูแบบใหม่ทีเ่สรมิศักยภาพและความสามารถ
ในการท�าก�าไรที่สูงขึ้น	(Profit	Margin)	แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดตั้งและแบ่งทีมงานขายออกเป็น	 6	 กลุ่ม	
ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วย
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	 โดยผ่านการติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ 
ซึง่เป็นวสิาหกจิขนาดใหญ่	โดยในปี	2559	มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ	54 
ของยอดการขายและให้บริการรวม	ซึง่ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 96	 ขณะที่ลูกค้าจากภาครัฐวิสาหกิจและ 
ส่วนงานราชการ	คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ	4	โดยท�าหน้าทีดู่แล
และน�าเสนอบรกิารต่างๆ	ให้แก่ลกูค้า	รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถ
ในการให้บริการ	เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า	ซึ่งรายได้ของ
บรษิทัส่วนใหญ่ยงัคงมาจากฐานลกูค้าเดมิคดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 
94	 ทั้งนี้เป็นผลจากกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 
ในลกัษณะ	“ลกูค้าเสมอืนหุน้ส่วน”	ด้วยประสบการณ์ความเชีย่วชาญ	
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า	 โดยการออกแบบโซลูช่ัน 
ที่สอดคล้องความต้องการของลูกค้า	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ด้านการแข่งขนั	ท�าให้บรษัิทยงัคงได้รบัความไว้วางใจจากกลุม่ลกูค้า
ด้วยมูลค่างานที่เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ

ด้านต่างประเทศ

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ยังคงมีการด�าเนินแผนงานอย่างต่อเนื่อง
ในการมุ่งเน้นหาตลาดใหม่ๆ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 และ
ยังคงเน้นการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน	ทั้งนี้โดยที่กลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้สญัชาตญิีปุ่น่	ท�าให้ในปี	2558	ต่อเนือ่ง 
ปี	 2559	 บริษัทสามารถขยายตลาดต่างประเทศสัญชาติญี่ปุ่น 
ในประเทศไทย	และ	ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมองหาโอกาสด้านการตลาดใหม่ๆ	 โดย
เฉพาะตลาดเกิดใหม่	(Emerging	Markets)	ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	
รวมทัง้การซือ้กจิการหรอืร่วมลงทุนกบับรษิทัพนัธมิตรจากทัง้ในและ
ต่างประเทศในรูปแบบ	Alliance	Model	หรือ	Partnership	Model	
เพื่อสนับสนุนแผนด้านการตลาด	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัท	 ซึ่งในส่วนของพันธมิตรต่างประเทศ	 จะมุ่งเน้นกลุ่ม
ธุรกิจใหม่	อาทิ	ด้านสุขภาพ	(Healthcare)	การวิเคราะห์	(Analytics)	 
การจดัการขนส่ง	(Transportation	Management)	และ	Mobility	เป็นต้น	
เพ่ือรองรบัโอกาสทางด้านการตลาดท้ังในประเทศและระดับภูมภิาค

54

การติดตอและเจรจากับ

ลูกคาโดยตรงซึ่งเปนวิสาหกิจ

ขนาดใหญ 

ในป 2559 มีสัดสวนคิดเปน

รอยละ (ของยอดการขายและ

ใหบริการรวม)

รอยละ

4

กลุมลูกคาจาก

ภาคเอกชน

รอยละ

94

ลูกคาจากภาครัฐวิสาหกิจ

และสวนงานราชการ

96

รายไดของบริษัทสวนใหญ

มาจากฐานลูกคาเดิม

รอยละ
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 ด้วยบริษัท	 เอ็ม	 เอฟ	 อี	 ซี	 ตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การบรหิารความเสีย่งภายใต้การเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบต่อธรุกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	มีการแข่งขนัทีรุ่นแรง	ทัง้ในด้าน
ต้นทนุ	การบรกิาร	และความคาดหวังของลกูค้า	MFEC	Group	มุง่เน้น 
เสริมสร้างการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นผู้น�าในกลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	
(Risk	Management	Committee)	จึงก�าหนดและจัดตั้งคณะท�างาน
บรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	Team)	เพือ่เชือ่มโยงความเสีย่ง
ในทกุระดบัและวางระบบการบรหิารความเสีย่งในองค์กรให้มคีวาม
ชัดเจน	และเกิดประสิทธิผลจนครอบคลุมในทุกๆ	ด้าน	จากเดิมที่ 
มุ่งเน้นเฉพาะความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการ	 นอกจากนี้ก�าหนดให้ม ี
ระบบการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการประเมิน 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส�าคัญ	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน 
ธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์	 โดยผู้บริหารระดับสูง 
ได้ก�ากับดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
สามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ ์
ต่างๆ	 ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินและ 
จ�าแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นส�าคัญไว้ดังนี้

1.	 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Risks) 
	 1.1	 ความเสี่ยงด้านการเติบโตทางธุรกิจ

	 ด้วยบริษัทฯได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่โดยก�าหนดเป้าหมาย	 
“เป็นผู้น�าของตลาดในประเทศทาง	ด้านการพฒันาสนิค้าและบรกิาร
ให้สามารถแข่งขนัได้กบันานาประเทศในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก”		
ก�าหนดให้มอัีตราก�าไรสทุธเิตบิโตอย่างสม�า่เสมอปีละประมาณ	15 
เปอร์เซน็ต์	แต่ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั	อกีทัง้การเปลีย่นแปลง 
ของเทคโนโลยีและการแข่งขนัในกลุม่ธรุกจิเทคโนโลยแีละการสือ่สาร	
ซึง่ข้อมลูของศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	(Information	Data	Center)
ระบุข้อมูลแนวโน้มของเทคโนโลยีปี	 2560	 –	 2563	 โดยประเมิน 
คาดการณ์สถานการณ์ไว้ดังนี้	

	 •	 มากกว่า	50%	ขององค์กรในประเทศไทยจะเริม่กระบวนการ	
Digital	Transformation	ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการลงทุน
ทางไอทขีององค์กร	โดยน�าเทคโนโลยแีพลตฟอร์มรุน่ที	่3	มาพฒันา
ประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค	และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�างานให้สูงขึ้น

	 •	 Cloud	 อาจกลายเป็นเรื่องการลงทุนพื้นฐานทางด้านไอที		 
โดยมีสัดส่วนการลงทุน	 1	 ใน	 4	 ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีท้ังหมด 
เป็นอย่างน้อย

	 •	 การใช้จ่ายขององค์กรส�าหรับบริการผ่าน	Cloud	ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์เพือ่รองรบัการให้บรกิารผ่าน	Cloud	รวมถงึการบรกิาร
เพื่อใช้งานและจัดการบริการผ่าน	Cloud	 กลายเป็นเทคโนโลยีขั้น 
พื้นฐานส�าหรับผู้น�าด้านไอทีและธุรกิจ

ปจจัยความเสี ่ยง

 - ความเสี ่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risks)

 - ความเสี ่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks) 

 - ความเสี ่ยงดานการเงิน (Financial Risks)
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ซึ่งต้องเผชิญความเส่ียงด้านประสิทธิภาพการลงทุน	 ทั้งจากอัตรา 
ผลตอบแทนจากการลงทนุซึง่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การด�าเนนิ
โครงการซึ่งล้าช้ากว่าแผนงาน	โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดจาก
ปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศและของโลก,	 นโยบายสนับสนุนการลงทุน	 กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ด้านภาษแีละด้านอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุน	หรอื
การลงทนุในบรษิทั	Start	Up	ใหม่	ๆ 	ด้วยบรษิทัมนีโยบายสนบัสนนุ 
ส่งเสรมิให้พนกังานทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์	มศีกัยภาพในการท�างาน
และบริหารจัดการหน่วยงาน		จดทะเบียนเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่	

	 และเพื่อลดความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการลงทุน	จึงก�าหนด
เป็นระเบียบและหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนโดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหาร	 ท�าหน้าที่กล่ันกรองการลงทุน
และน�าเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาเบ้ืองต้น	 
เพื่อประเมินพิจารณาความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์(Strategic),	 
ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	 (Execution	 Capability),	 
ผลตอบแทนทางการเงนิ	(Financial	Return),	ความเสีย่งของการลงทนุ	 
(Project	 Risk)	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
และอนุมัติแผนการลงทุน	 และงบประมาณในการลงทุนดังกล่าว	 
รวมถงึก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานของการ
ลงทนุรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบ	และแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากปัจจัยต่าง	ๆ 	ที่อาจส่งผลกระทบ

2.		 ความเส่ียงจากการปฏิบัติการ	(Operational	Risks)

	 2.1	 ความเสี่ยงด ้านการบริหารโครงการ	(Project	 
Management	Risks)		

	 ด้วยบรษิทัมนีโยบายมุง่เน้นการขายสนิค้าและบรกิารเพือ่ให้เกดิ
ความพงึพอใจสงูสดุต่อลกูค้า	โดยจะส่งมอบสนิค้าและงานบรกิารทีม่ี
คณุภาพและทันเวลา	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาในการส่งมอบงาน
แต่ละโครงการให้ลกูค้าล่าช้า	บรษิทัฯ	ได้จดัเป็นหลกัสตูรการฝึกอบรม
ผู้จัดการโครงการ	ให้ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องการผ่านหลักสูตร	
เพือ่ให้มัน่ใจว่าสามารถควบคมุบรหิารโครงการเป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 รวมถึงคณะท�างานบริหารความ
เสีย่งได้หารอืร่วมกนัเพือ่วางมาตรฐานในการวางแผน	การประเมนิ
งาน	และการตรวจสอบโครงการแต่ละโครงการ	โดยผูจ้ดัการโครงการ
และฝ่ายขายจะหารอืร่วมกนัวางแผนงานแต่ละโครงการ	โดยใช้แบบ 
มาตรฐานก�ากับในการประเมินการท�างานแต่ละโครงการ	 และทุก
หน่วยงานก�ากบัการด�าเนนิงานเริม่ตัง้แต่วนัแรกทีไ่ด้รับค�าสัง่ซือ้จาก 
ลูกค้า	 การจัดหาสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงถูกต้องตรงกับคุณลักษณะ
เฉพาะของสินค้าส�าหรับงานแต่ละโครงการ	การส่งมอบสินค้าและ
ให้บริการติดตั้งให้ทันตามก�าหนดเวลาในสัญญาหรือค�าส่ังซื้อของ
ลกูค้า	นอกจากนีบ้รษัิทยงัได้พัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรเพือ่ช่วย
ในการบรหิารควบคมุงาน	ซึง่จะช่วยเสรมิสร้างระบบและมาตรฐาน
วิธีการท�างาน	 การประสานงานและการควบคุมงานให้เกิดผลงาน
ที่มีคุณภาพส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตามก�าหนดเวลาเพื่อลดประเด็น
ความเสี่ยงดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น	  

	 ดงันัน้เพือ่เป็นการลดความเสีย่งด้านการเติบโตของธรุกจิ	บรษิทัฯ
จงึปรบักลยทุธ์ทีส่�าคญัเพือ่ช่วยให้บรษิทัสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์		
และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจคือ	

	 •		 การตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 Digital	 
Transformation	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มรุ่นที่	 3	 ประกอบ
ด้วย	Cloud,	Mobility,	Big	Data/Analytics	และ	Social	Business	 
มุง่เน้นไปทีค่วามช�านาญด้านดจิติอลซึง่เป็นเร่ืองของความสมัพนัธ์	
ระหว่างการปฏิบัติงานและสินค้าหรือบริการท่ีมีฐานมาจากข้อมูล		
โดยใช้การผสมผสานกันของเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบ
การตัดสินใจที่ดีที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

	 •	 Restructure	 โครงสร้างองค์กร	 ปรับ	 Skill	 Set	 บุคลากร 
โดยการพฒันาบคุลากรท่ีมอียูเ่พ่ือรองรบักับเทคโนโลยแีละความต้องการ 
ของตลาด	เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

	 •	 การรกัษากลุม่ลูกค้าเดิม	System	Integration	&	Maintenance,	
เพิ่มรายได้	Recurring	และบริหารโครงการ	(Project	Management)	 
ส่งมอบงานทีม่คีณุภาพ	ตรงเวลา	และมต้ีนทนุทีแ่ข่งขนัได้โดยร่วมมอื 
กับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 เช่น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง,	มหาวทิยาลยัรงัสติ,	มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม,	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม,	
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ฝึกบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมท�างานร่วมกับ
บริษัท	 ซึ่งจากการด�าเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีต้นทุน
ค่าจ้างแรงงานลดลง

	 1.2	 ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการลงทุน

	 MFEC	 มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อขยายฐาน
ธรุกจิของบรษิทัและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในกลุม่	MFEC	Group	 
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	 2.2	 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	 
(Risk	Management	Resources)		

	 บรษิทัให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่งเพือ่
รองรบัการแข่งขนัและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี	โดยเน้นกลยทุธ์
ในการพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้มี	 Skill	 Set	 และวัฒนธรรม
การท�างานร่วมกัน	 ได้น�าเอาระบบพัฒนารายบุคคล	 (Individual	 
Development	Plan:	IDP)	มาใช้เพือ่ช่วยในพัฒนาบคุลากรรายบคุคล
ในแต่ละระดบัเพือ่ผลกัดนัให้องค์กรมีการปรบัตวัในการด�าเนนิธรุกจิ	
(Business	Transformation)	พร้อมทัง้พฒันาประสทิธภิาพการท�างาน
ของกระบวนการภายใน	(Internal	Process	Performance)	มากขึ้น 
	 และมีนโยบายร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ	ในการวางหลกัสตูรร่วมกนั	เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรูด้้าน
เทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	พร้อมคดัเลอืก 
บคุคลผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม	มทีกัษะ	ความรูค้วามสามารถเข้าร่วม
งานกบับรษิทัอันเป็นการลดความเสีย่งในการบริหารจัดการทรพัยากร
บุคคลอีกทางหนึ่ง		

3.	 ความเส่ียงด้านการเงิน	(Financial	Risks)  
	 จากผลกระทบของวกิฤตกิารณ์การเงินโลกและในประเทศ	ทีส่่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิอย่างรุนแรงในปีทีผ่่านมานัน้	บริษทัได้ก�าหนด
นโยบายในการป้องกันผลกระทบดังกล่าว	โดยให้มีการควบคุมการ
บรหิารรายจ่ายงบประมาณโครงการอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ		
การรกัษาสดัส่วนหนีสิ้นต่อทุน	ให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิงาน	บรหิาร	
Cash	Cycle	ของโครงการอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่รกัษาสภาพคล่อง
ให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้	ดังนี้

 3.1	 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

	 บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการท่ีสินค้าส่วน
ใหญ่ของบรษิทัต้องท�าการสัง่ซือ้จากผูผ้ลติในสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ		
และได้รับรายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนใหญ่ในรูปเงิน
บาท	ส่งผลให้บรษิทัมภีาระผกูพนัในการช�าระเงนิในรปูสกลุเงนิตรา
ต่างประเทศ	โดยในปี	2559	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลยูเอสดอลล่า
ร์สหรฐั	โดยทีผ่่านมาบรษิทัมมีาตรการลดความเสีย่งทางด้านอตัรา
แลกเปลีย่นดงักล่าวโดยท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราล่วงหน้า	(Forward	
Contracts)	ครอบคลมุภาระการช�าระเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ
ทั้งจ�านวน			

	 3.2	 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ 
	 บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง	 โดยพิจารณา
ถงึความเหมาะสมของการให้สนิเชือ่	โดยแบ่งลกูค้าของบรษิทัเป็น	2	
กลุม่	กลุม่แรกคือลกูค้าเดมิ	ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง		
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่	 ก�าหนดพิจารณาเครดิตเทอม	 
30-60	 วัน	 ส่วนกลุ่มที่	 2	 คือลูกค้ารายใหม่ซ่ึงบริษัทมีนโยบาย 
ให้ช�าระเงินเป็นเงินสดหรือให้ช�าระเงินผ่านธนาคารโดยให้เปิด 

เลตเตอร์ออฟเครดติ	อกีทัง้การพจิารณาเงือ่นไขการช�าระเงนิเป็นงวดๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความส�าเร็จของงานที่ท�า	 ทั้งนี้การพิจารณา 
ให้สินเชื่อจะพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์งบการเงิน	 รวมทั้งข้อมูล
ประกอบอื่นๆ	ของลูกค้าแต่ละรายเป็นส�าคัญ		

	 นอกจากการให้สนิเช่ืออย่างระมดัระวงัแล้ว	บรษิทัยงัมีนโยบาย
การตั้งส�ารองหนี้สูญจากลูกหนี้การค้าท่ีแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะ 
ได้รับ	 โดยบริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย 
ประมาณการเป็นผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไม่ได้	 
ซึ่งโดยทั่วไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์
อายลุกูหนี้
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

•	 หลักทรัพย์ของบริษัท 

	 -	 ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	441,453,555	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน	441,453,555	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท		
	 -	 ทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน	441,453,555	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน	441,453,555	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท		

	 บริษัทฯ	 ไม่มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ	 เช่น	 หุ้นบุริมสิทธิ	 หรือโครงกำรออกและเสนอขำยหุ้นหรือ	
หลักทรัพย์แปลงสภำพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว	(Thai	Trust	Fund)	หรือมีกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่
เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ	เป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิง

• ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้

1. TIS Inc.1

2. กลุมนายราเมศวร  ศิลปพรหม2

3. กลุมนายธนพล  กองบุญมา3

4. นายศิริศักดิ์  ถิรวัฒนางกูร
5. นายประเสริฐ  ฝูงวานิช
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
7. MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES 
 Co., Ltd.
8. บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน)
9. นายศิริวัฒน  วงศจารุกร
10. นางนุดี  หนูไพโรจน
11. กลุมผูถือหุนรายยอย

              รวม

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ จำนวนหุน % ของจำนวนหุนท้ังหมด

77,983,675
32,831,907
15,024,400
12,926,013
10,966,013
9,912,815
9,768,800

9,000,000
8,415,259
6,231,664

248,393,009

441,453,555

17.7
7.4
3.4
2.9
2.5
2.3
2.2

2.0
1.9
1.4

56.3

100.0

หมายเหตุ: 1.	 จ�ำนวนหุ้น		นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ	258	ด้วย		ทั้งนี้บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีบริษัท	TIS	Inc.	เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	
	 2.	 เมื่อวันที่	 14	พฤษภำคม	 2557	 	 บริษัท	 TIS	 Inc.	 ประเทศญี่ปุ่น	 ซื้อหุ้นจำกบริษัท	 โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 คิดเป็นร้อยละ	 14.04		
	 	 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่อันดับที่	1	ของบริษัทฯ	เปลี่ยนจำก	Modernform	Group	เป็น	TIS	Inc.	แทน

	 1TIS	Inc.	ประกอบธุรกิจบริกำรให้ค�ำปรึกษำ	พัฒนำ	และวำงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	โดยเมื่อวันที่		
1	กรกฎำคม	2559		IT	Holdings	Corporation	(“ITHD”)	ซึ่งเดิมเป็นบริษัทแม่ของ	(“TIS”)	ได้มีกำรควบรวมกิจกำรและปรับโครงสร้ำงภำยใน	
โดยเปลี่ยนชื่อเป็น	“TIS	Inc.”	เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันทำงธุรกิจและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล		

	 สำมำรถเข้ำดเูพิม่เตมิได้ที	่http://www.tis.com/documents/en/ir/finance/annual_report/ar2016.pdf	ทัง้นีภ้ำยหลงักำรควบรวมได้ปรบั
รำยนำมคณะกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นดังนี้
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1)	Norio		Maenishi	 Chairman
2)	 Toru		Kuwano			 President
3)	Mitsushi		Nishida		 Representative	Director
4)	 Josaku		Yanai	 Director	and	Managing	Execituve		
	 	 	 Officer
5)	 Katsuki		Kanaoka	 Director	 	 	 	
6)	 Shigeki		Kusaka	 Director	
7)	 Yoshiyuki		Suzuki	 Director	 	 	 	
8)	 Shingo		Oda	 External	Director
9)	 Yoshinobu		Ishigaki	 External	Director	 	 	
10)	Koichi		Sano	 External	Director
11)	Takuho		Shimodaira	 Standing	Audit	&	Supervisory			
	 	 	 Board	Member	 	
12)	Katsuhiko		Ishii		 Standing	Audit	&	Supervisory		
	 	 	 Board	Member
13)	Taigi		lto	 External	Audit	&	Supervisory	
	 	 	 Board	Member
14)	Muneaki		Ueda	 External	Audit	&	Supervisory	
	 	 	 Board	Member	 	
15)	Sadahei		Funakoshi	 External	Audit	&	Supervisory	
	 	 	 Board	Member
16)	Masayuki		Inaba	 Executive	Vice	President
17)	Masahiko		Adachi	 Senior	Managing	Executive	Officer
18)	Yasushi		Okamoto	 Senior	Managing	Executive	Officer
19)	Jun		lkimune	 Managing	Executive	Officer	
20)	Yuji		Sato	 Managing	Executive	Officer
21)	Makoto		Tsujimoto	 Managing	Executive	Officer	
22)	Masahiro		Hosokawa	 Managing	Executive	Officer
23)	Hidehiko		Matsuo	 Managing	Executive	Officer	
24)	Takashi		Mori	 Managing	Executive	Officer
25)	Yuichi		Aida	 Managing	Executive	Officer
26)	Tatsufumi		Matsuoka	 Managing	Executive	Officer
27)	Saburo		Kato	 Managing	Executive	Officer	
28)	Akio		Kita	 Executive	Officer
29)	Fumiyasu		Mase	 Executive	Officer	 	 	
30)	Shinkou		Ohba	 Executive	Officer
31)	Hiroyuki		Kodake	 Executive	Officer	 	 	
32)	Hiroshi		Ohyama	 Executive	Officer
33)	Shinichi		Horiguchi	 Executive	Officer	 	 	
34)	Kiyotaka		Nakamura	 Executive	Officer
35)	Takeshi		Matsuda	 Executive	Officer	 	 	
36)	Naoto		Kita	 Executive	Officer
37)	Tsuyoshi		Fukuda	 Executive	Officer	 	 	
38)	Hitoshi		Narusaka	 Executive	Officer
39)	Teruaki		Akutsu	 Executive	Officer	 	 	
40)	Toru		Kurokawa	 Executive	Officer

	 *ผูบ้รหิำรล�ำดบัที	่34	Mr.	Kiyotaka		Nakamura	ได้รบักำรพจิำรณำ
แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2559	 เมื่อวันที่		
25	เมษำยน	2559

	 รำยนำมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	 TIS	 Inc.	 ณ	 วันที่	
31	มีนำคม	2559

ประกอบด้วย: 

1)	 ICHIGO	Trust		
	 จ�ำนวน	5,161,000	หุ้นร้อยละ	5.9	
2)	 Japan	Trustee	Services	Bank,	Limited	(Trust	Account)		
	 จ�ำนวน	5,099,000	หุ้นร้อยละ	5.8
3)	 The	Master	Trust	Bank	of	Japan,	Ltd.	(Trust	Account)	
	 จ�ำนวน	4,259,000	หุ้นร้อยละ	4.9
4)		 Japan	Trustee	Services	Bank,	Ltd.	(Trust	Account9)	
	 จ�ำนวน	2,420,000	หุ้นร้อยละ	2.8
5)		 Employees’	Shareholding	Association	of	IT	Holdings	
	 จ�ำนวน	2,327,000	หุ้นร้อยละ	2.7
6)		 Nippon	Life	Insurance	Company	
	 จ�ำนวน	2,073,000	หุ้นร้อยละ	2.4
7)	 The	Bank	of	Tokyo-Mitsubishi	UFJ,	Ltd.	
	 จ�ำนวน	1,654,000	หุ้นร้อยละ	1.9
8)	 The	Master	Trust	Bank	of	Japan,	Ltd.		
	 จ�ำนวน	1,598,000	หุ้นร้อยละ	1.8
	 (Retirement	 Benefit	 Trust	 Account,	 Mitsubishi	 Electric		
	 Corporation	Account)
9)	 CHASE	MANHATAN	ANK	GTS	CLIENTS	ACCOUNT	EXCROW	
	 จ�ำนวน	1,473,000	หุ้นร้อยละ	1.7
10)	OBAYASHI	CORPORATION	 	
	 จ�ำนวน	1,161,000	หุ้นร้อยละ	1.3
11)	JCB	Co.,	Ltd.	
	 จ�ำนวน	1,161,000	หุ้นร้อยละ	1.3

	 2กลุ่มศิลปพรหม	ประกอบด้วย:
	 1)	 นำยรำเมศวร์	 ศิลปพรหม	 จ�ำนวน	 31,676,577	หุ้น	
	 2)	 นำยทัพพนนท์	 ศิลปพรหม	 จ�ำนวน	 1,117,330	หุ้น	
	 3)	 นำงยมลภร	 ศิลปพรหม	 จ�ำนวน	 38,000	หุ้น		  
	 3กลุ่มกองบุญมำ	ประกอบด้วย:
	 1	 นำยธนพล	 กองบุญมำ	 จ�ำนวน	 3,774,300	หุ้น
	 2)	 นำยมำรชัย	 กองบุญมำ	 จ�ำนวน	 3,750,000	หุ้น
	 3)	 นำยนัยพงษ์	 กองบุญมำ	 จ�ำนวน	 3,750,000	หุ้น
	 4)	 นำยรณชัย	 กองบุญมำ	 จ�ำนวน	 3,750,000	หุ้น
	 5)	 นำยเจษฎำ	 กองบุญมำ	 จ�ำนวน	 100	หุ้น

	 ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

	 ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชำวต่ำงชำตสิำมำรถถือครองหุ้นของบริษัทฯ	รวมกนัได้	
ไม่เกนิร้อยละ	49	ของจ�ำนวนหุน้ทีอ่อกและช�ำระแล้ว		โดย	ณ	วนัที่	
31	ธันวำคม	2559		หุ้นของบริษัทฯ	ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นสัญชำติ
ต่ำงด้ำวมีจ�ำนวนร้อยละ	19.5	ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
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นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)

	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ	 50	 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส�ารองตามกฎหมาย	 ทั้งนี้คณะ
กรรมการบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว	 
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	เช่น	เพื่อใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้	 
ใช้เป็นเงินลงทุนเพือ่ขยายธรุกจิของบริษทั	หรอืกรณมีกีารเปลีย่นแปลงสภาวะตลาด	ซึง่อาจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัในอนาคต

	 ส�าหรับผลประกอบการปี	 2559	 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลในอัตรา	 0.35	 บาทต่อหุ้น	 โดยให้น�าเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป	ทัง้นีก้ารจดัสรรเงนิสดปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั	เป็นการจ่ายจากก�าไรสทุธภิายหลงัจากการเสยีภาษี
เงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ	20	และผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่ายในอัตราร้อยละ	10		ของเงินปันผลที่ได้รับแล้ว

	 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี	2555	-	2559		

จำนวนหุนสามัญ ณ 31 ธ.ค. 
(หุน)

 439,351,555 440,402,555 441,453,555 441,453,555 441,453,555

2558255725562555 2559

กำไรสะสม ณ 31 ธ.ค. 
(ลานบาท)

        264.51 360.41         446.10        423.00        502.74

2558255725562555 2559

กำไรสุทธิ  
(ลานบาท)

196.53

2558

270.43

2557

232.21

2556

181.19

2555

221.77

2559

กำไรตอหุน 
(บาท/หุน)

0.45

2558

0.61

2557

0.53

2556

0.41

2555

0.50

2559
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สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)
คิดจากเงินปนผลทั้งปเทียบกำไรสุทธิ

79 85 82 73 70

2558255725562555 2559

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)
คิดจากเงินปนผลทั้งปเทียบกำไรสะสม

57 55 49 34 31

2558255725562555 2559

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

	 ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในอัตราไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี	และส�ารองตามกฎหมาย	

2558255725562555 2559

เงินปนผลจายตอหุน 

(บาท/หุน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร
ประธานกรรมการบริษัท

นายคิโยทากะ นาคามูระ
รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายศิริวัฒน วงศจารุกร
กรรมการบริษัท

นายธนกร ชาลี
กรรมการบริษัท

นายอนันต ลี้ตระกูล
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล

ศาสตราจารย ดร.อุทัย ตันละมัย

รศ.ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล

ดร.ชาญ ธาระวาส

01 02

03

04

05

06

07

08

09
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04 05 06

07 08 09

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 31



โครงสร้างการจัดการ

01
02 03 04

นายศิริวัฒน วงศจารุกร

ประธานกรรมการบริหาร

นายอารม ศิวะดิตถ

ประธานเจาหนาที่ฝายที่ปรึกษาและพัฒนา
ศักยภาพบุคคล

01

02

03

04

นายธนกร ชาลี 

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

นายจิระพงศ เลาหขจร   

ประธานเจาหนาที่ฝายขายและการตลาด
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05

06

07

08

09

05
08 09

นายโกวิทย ดุลยะโสภาพรรณ

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการกลุมธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคม  

นายซิมมี่ โทมัส

ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาดตางประเทศ  

นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน   

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

นายณัฐพล เกษมทรัพย  

ประธานเจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายใน

07

06

นายวิชัย ปฏิภาภรณ   

ประธานเจาหนาที่ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
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โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

นายศิริศักดิ ์  ถิรวัฒนางกูร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่ฝาย

ปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่

ฝายที่ปรึกษา

และพัฒนาบุคลากร

ประธานเจาหนาที่

ฝายขายและการตลาด

ประธานเจาหนาที่

ฝายการตลาด

ตางประเทศ

ประธานเจาหนาที่

ฝายวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ

ผูอำนวยการฝายบัญชี

และการเงิน

ประธานเจาหนาที่ฝายปฎิบัติการ

กลุมส�อสารโทรคมนาคม 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการทำงาน

บริหารความเสี่ยง

สำนักตรวจสอบภายใน

ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย

นายอนันต  ลี ้ตระกูล

นายธนกร  ชาลี

นายอารม  ศิวะดิตถ นายจิระพงศ  เลาหขจร นายซิมมี ่  โทมัส นายวิชัย  ปฏิภาภรณ นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน   

นายศิริวัฒน  วงศจารุกร

นายโกวิทย  ดุลยโสภาพรรณ

นายณัฐพล  เกษมทรัพยนายภานุศักดิ ์  เอกอารีศักดิ ์

นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล

01

คือผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 01 - 08

02

04 05 06 07 08

03
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คณะกรรมการกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

	 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน		
5		คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบรษัิท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะ
กรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 (1)	 คณะกรรมการบริษัท	

	 องค์ประกอบของคณะกรรมการ	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	
ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

	 •	 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง 
	 	 หนึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
	 •	 มจี�านวนกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า	3	คน	(หลกัการก�ากบั 
	 	 ดูแลกิจการที่ดีก�าหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 
	 	 กึ่งหนึ่ง	ทั้งนี้มีจ�านวนกรรมการรวม	9	คน)

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
 
	 (เป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	

	 1)	 ถอืหุ้นไม่เกนิ	1%	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบริษทั	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง		
ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 2)	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการบรหิาร	ลกูจ้าง	พนกังาน	ท่ีปรึกษา 

ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะพ้นจาก
ต�าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี 
	 3)	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา		คู่สมรส	 
พีน้่อง	และบตุร	รวมท้ังคูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	
ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 4)	 ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม 
หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

	 5)	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการของบริษทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกีย่วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 6)	 ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 คณะกรรมการของบริษัท	 ตาม
หนงัสอืรบัรองโดยกระทรวงพาณชิย์	มจี�านวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย	
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	2	ท่าน,	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	7	ท่าน		
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	5	ท่าน)

 

รายชื่อ ตำแหนง วันที่ไดรับแตงตั้งผาน AGM

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ประธานกรรมการฝายปฏิบัติการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

25 เมษายน 2559
25 เมษายน 2559
21 เมษายน 2557
12 พฤษภาคม 2558หมายเหตุ 6)

21 เมษายน 2558
21 เมษายน 2558

15 มีนาคม 2559หมายเหตุ 3)

25 เมษายน 2559

9 สิงหาคม 2559หมายเหตุ 4)

1. นายศิริศักดิ์  ถิรวัฒนางกูร
2. นายคิโยทากะ  นาคามูระ
3. นายศิริวัฒน  วงศจารุกร
4. นายธนกร  ชาลี
5. นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล
6. นายอนันต   ลี้ตระกูล

7. ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย 

8. รศ.ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล

9. ดร.ชาญ  ธาระวาส

	 ในปี	2559	มกีารจดัประชมุรวม	7	ครัง้	โดยมรีายละเอยีดการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการแต่ละท่านดงันี้

	 ทั้งนี้มี	นางวราภรณ์		วิเศษสังข์		ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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หมายเหตุ:		 การแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกในปี	2559	ดังนี้
	 	 1.	 นายอดิเรก	 ปฏิทัศน์	 ประธานกรรมการ	 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2559	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 1/2559 
	 	 	 เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	มีมติเลือกตั้งนายศิริศักดิ์		ถิรวัฒนางกูร	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน	
	 	 2.	 นายศิริวัฒน์	 วงศ์จารุกร	 รองประธานกรรมการ	 ลาออกจากต�าแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2559	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 
	 	 	 ครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2559	มีมติเลือกตั้งนายคิโยทากะ	นาคามูระ	ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทแทน
	 	 3.	 นายอภิรักษ์	 วรรณสาธพ	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	 8	 มีนาคม	 2559		 
	 	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	 2/2559	 เมื่อวันที่	 15	 มีนาคม	 2559	 มีมติแต่งตั้ง	 ศ.ดร.อุทัย	 ตันละมัย	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
	 	 	 กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
	 	 4.	 นายไพฑูรย์	 ศิริฉัตรชัยกุล	 กรรมการ	 ลาออกมีผลตั้งแต่วันท่ี	 30	 เมษายน	 2559	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 4/2559	 
	 	 	 เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2559	มีมติแต่งตั้ง	ดร.ชาญ	ธาระวาส	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระแทน		
	 	 5.	 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2559	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	 2559	 มีมติแต่งตั้ง	 รศ.ดร.กมเลศน์	 สันติเวชชกุล	 เข้าเป็นกรรมการอิสระ	 
	 	 	 แทนนายอดิเรก	ปฏิทัศน์	ซึ่งลาออกเมื่อวันที่	1	มกราคม	2559	โดยมีวาระคงเหลือน้อยกว่า	2	เดือน
	 	 6.	 นายธีระชัย	 กีรติเตชากร	 กรรมการ	 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	 10	 พฤษภาคม	 2558	 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 2/2558	 
	 	 	 เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2558	มีมติแต่งตั้งนายธนกร	ชาลี	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
	 •	 อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 คณะกรรมการบริษัท	มีอ�านาจดูแลและจัดการการบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบัและมตขิองทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น
	 2.	 คณะกรรมการบรษิทั	มอี�านาจแต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการ	และแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
	 3.	 คณะกรรมการบรษิทั	มอี�านาจแต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และเลขานกุาร
บริษัท

	 •	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท	 ซ่ึงรวม
ถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 
ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 ก�าหนดวสิยัทศัน์	ทศิทาง	กลยทุธ์	นโยบายและแผนงานที่
ส�าคญัของบรษิทั		รวมทัง้พจิารณาประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
เพื่อให้ผู้บริหารน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 ควบคมุตดิตามให้มีการด�าเนนิการตามกลยุทธ์และนโยบาย		
วัตถุประสงค์	 เป้าหมายและแผนงานของบริษัทเป็นตามแผนงบ
ประมาณที่อนุมัติ

	 4.	 จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงิน	และการ
สอบบัญชี	 รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	

	 5.	 ก�ากับดูแลการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน

	 6.	 ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งให้ครอบคลมุ	
มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

	 7.	 ประเมนิผลงานประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ	 
และก�ากับดูแลก�าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 

ผลการด�าเนนิงาน	และก่อให้เกดิการจงูใจในระยะสัน้และระยะยาว

	 8.	 ดแูลให้มีช่องทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่	และ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม	

	 9.	 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	และโปร่งใส	

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

	 นายศริศิกัดิ	์ถริวฒันางกรู	,	นายศริวิฒัน์	วงศ์จารกุร,	นายธนกร	ชาล ี
กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญั
ของบริษัท

	 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

	 •	 การแต่งตั้ง

	 1.	 เลขานกุารบรษัิท	แจ้งข้อก�าหนดให้ผูถื้อหุน้สามารถน�าเสนอ 
รายชือ่บคุคลทีมี่ความเหมาะสม	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ผ่านช่อง
ทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และเวบ็ไซต์ของบรษิทั	www.mfec.co.th	
โดยน�าเสนอรายชือ่บคุคลซึง่มคีณุสมบตัผ่ิานทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามล�าดับ

	 2.	 กรรมการของบรษิทัมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และมกีรรมการ 
อิสระไม่น้อยกว่า	3	คน	โดยมีกรรมการอย่างน้อย	1	คนซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน	 กรรมการไม่น้อยกว่า 
กึง่หนึง่ต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร	โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท	 คร้ังท่ี	 1/2559	 มีมติเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเลือกต้ัง	 
นายศริศิกัดิ	์ถริวัฒนางกรู	และนายคิโยทากะ	นาคามรูะ	กลบัเข้ามา 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึง่	และท่ีประชมุคณะกรรมการ 
บรษัิท	ครัง้ที	่2/2559	มมีตแิต่งตัง้	ศ.ดร.อทุยั	ตนัละมยั	ด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการอิสระ	แทนนายอภิรักษ์	วรรณสาธพ	ซึ่งลาออกและมีมต ิ
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 รศ.ดร.กมเลศน์	 สันติเวชชกุล 
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ	แทนนายอดเิรก	ปฏทิศัน์	ซึง่ลาออก 
(มีวาระคงเหลือไม่เกิน	2	เดือน)	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบก�าหนดสัดส่วนกรรมการอิสระเพิ่มไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ�านวนโครงสร้างกรรมการ	 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการใหม่			
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	 3.	 ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเลอืกต้ังกรรมการโดยใช้เสยีงข้างมาก	ซึง่
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้คดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม		ตามหลักเกณ์ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง
	 (2)	 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป
	 (3)	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดับลงมาเป็นผูไ้ด้ 
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทั	
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	9	คน	(โดยกรรมการ	8	คนเป็นผู้ที่ม ี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	 และเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	 5	 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ	 55.5	 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 โดยมี 
กรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจ�านวน	 4	 คน	 คือ	 
นายอนนัต์	ลีต้ระกลู,	ศ.ดร.อทุยั	ตันละมยั,	รศ.ดร.กมเลศน์	สนัติเวชชกุล	 
และ	ดร.ชาญ	ธาระวาส

	 ทั้งนี้	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 4/2559	 เมื่อวันที่	
9	 สิงหาคม	 2559	 มีมติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	ดังนั้นตั้งแต่ปี	2560	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	 
จะด�าเนนิการตามขัน้ตอนข้างต้น	โดยทีเ่ลขานกุารจะน�ารายชือ่บคุคล
ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาซึ่งค่าตอบแทน
เบื้องต้น	แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	

	 •	 การถอดถอน

	 1.	 ในการประชุมสามญัประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่ง	1	ใน	3	ถ้าจ�านวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน
ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่จะต้อง 
ออกจากต�าแหน่งใน	ปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทันัน้
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลัง	ๆ 	ต่อไปให้กรรมการ
คนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง	กรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 2.	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นต�าแหน่ง 
เมือ่	ตาย	ลาออก	ขาดคุณสมบติั	หรือมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

	 3.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	ให้ยืน่ใบลาออกต่อ
บริษัท	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท	

	 4.	 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมี
คณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลอืน้อยกว่า	2	เดอืน	บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว	จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการทีต่นแทน	มตขิองกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

	 5.	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	 
3	ใน	4	ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง	และมี 
หุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อื

	 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  

	 ข้อบังคบัของบรษิทัก�าหนดระเบยีบการปฏบิติัในการจดัประชุม
ไว้ดังนี้

	 •	 กรณปีระธานกรรมการลาออก	ให้มอบหมายรองประธาน
หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดท�าหน้าที่แทน
	 •	 ต้องมีกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม	
	 •	 ต้องมีการจดัประชมุอย่างน้อย	3	เดอืนต่อครัง้	ทัง้นีท้ีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท	 มีมติก�าหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย	 
6	 ครั้งต่อปีตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้มีเวลา
อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาและก�ากับดูแลกิจการตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 และมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัจดัท�าตารางการนัดประชมุ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าประจ�าปีถัดไป	
พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ	 เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วม
การประชุม	 ให้ด�าเนินการจัดท�าเอกสารประกอบการประชุมจัดส่ง
ให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	5	วันท�าการเพื่อให้มี
เวลาในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม
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	 ในปี	2559	มีการจัดประชุมรวม	7	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านดังนี้

	 มีนางวราภรณ์		วิเศษสังข์		ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

รายนามกรรมการบริษัท
1/2559 2/2559 3/2559 4/2559 5/2559 นัดพิเศษ 

6/2559 
(รอบที่ 1)

นัดพิเศษ 
6/2559 
(รอบที่ 2)

7/2559

1. นายอดิเรก  ปฏิทัศน

2. นายศิริวัฒน  วงศจารุกร

3. นายศิริศักดิ  ถิรวัฒนางกูร

4. นายธนกร  ชาลี

5. นายไพฑูรย  ศิริฉัตรชัยกุล

6. นายคิโยทากะ  นาคามูระ

7. นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล

8. นายอนันต  ลี้ตระกูล

9. นายอภิรักษ  วรรณสาธพ

10. ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย

11. รศ.ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล

12. ดร.ชาญ  ธาระวาส

ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559

 / /  /  /  /  /  / /  100.0

 / / / / / / / / 100.0

 / /  /  /  /  /  / /  100.0

 / x  ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2559

 / /  /  /  /  /  / /  100.0

 x x / / / / / / 75.0

 / / / x x / / / 75.0

 x  ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2559

   / / / / / / 100.0

   / / / / / / 83.3

แตงตั้งมีผล 9 สิงหาคม 2559 เปนตนไป  / / / / 100.0

แตงต้ังมีผล 
15 มีนาคม 2559 เปนตนไป

ท่ีประชุม AGM แตงต้ังมีผล 
25 เมษายน 2559 เปนตนไป

รวมจํานวนกรรมการที่เขารวม
ประชุมในแตละครั้ง  6/8 5/7  7/8  7/8 8 /9  9/9  9/9 9/9 

เขาประชุม
คิดเปน
รอยละ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

	 (2)	 คณะกรรมการบริหาร

	 	คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร	เพือ่กระท�าการตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายภายใต้อ�านาจหน้าทีท่ีไ่ด้ก�าหนด
ไว้เพือ่บรหิารงานให้บรรลเุป้าหมาย	แผนงาน	ทีไ่ด้ก�าหนดไว้		คณะกรรมการบรหิารมจี�านวน	4	คน	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการบรหิาร	 
1	คน	และผูบ้รหิารอกี	3	คน	ก�าหนดการประชมุคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยไตรมาสละครัง้	ณ	31	ธนัวาคม	2559	คณะกรรมการบรหิาร
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	คน	ในปี	2559	มีการประชุมรวม	9	ครั้ง	ดังนี้	
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แตงตั้งมีผล 
25 กุมภาพันธ
2559 เปนตนไป

แตงตั้งมีผล 
25 กุมภาพันธ
2559 เปนตนไป

รายนามกรรมการบริหาร
ครั้งที่
1/2559

1. นายศิริวัฒน  วงศจารุกร  
 ประธานกรรมการบริหาร

2. นายศิริศักดิ์  ถิรวัฒนางกูร    
 กรรมการบริหาร

3. นายธนกร   ชาลี              
 กรรมการบริหาร

4. นางสาวแววตา สุขเสนห       
 กรรมการบริหาร

5. นายอารม   ศิวะดิตถ         
 กรรมการบริหาร

6. นายจิระพงศ  เลาหขจร        
 กรรมการบริหาร

 / /  /  /  /  /  / /  / / 100.0

 / /  /  x  /  /  / /  / / 90.0

 3/3 4/4  3/4  3/4  4/4  4/4  4/4 4/4  3/4 4/4 

 /  ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559      100.0

  / / / / / / / / / 100.0

  / x / / / / / x / 77.7

ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2559

รวมจํานวนกรรมการที่เขารวม
ประชุมในแตละครั้ง

ครั้งที่
2/2559

ครั้งที่
3/2559

ครั้งที่
4/2559

ครั้งที่
5/2559

ครั้งที่
6/2559

ครั้งที่
8/2559

ครั้งที่
9/2559

ครั้งที่
7/2559
(รอบที่ 1)

ครั้งที่
7/2559
(รอบที่ 2)

เขาประชุม
คิดเปน
รอยละ

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	 1.	 กลั่นกรอง

 •	 นโยบาย	ทศิทาง	กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ	และโครงสร้าง
การบรหิารงาน	ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
	 •	 แผนธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ
	 •	 หลักเกณฑ์และนโยบายการลงทุน	การบริหารงาน	บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม	ทั้งในกลุ่มธุรกิจหลักหรือกลุ่มธุรกิจอื่น
	 •	 โครงการลงทุน	ทุกโครงการ	แสวงหาโอกาสท�าธุรกิจใหม่	
และการด�าเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร	
	 •	 แผนก�าลังคนประจ�าปี
	 •	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 เลิกจ้าง	 ต่ออายุการท�างาน	พนักงาน	
หรอืเจ้าหน้าทีร่ะดบับรหิารของบริษทัในต�าแหน่งทีต่�า่กว่าต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร	รวมถงึพจิารณาจ้าง	หรอืเลิกจ้าง	บคุลากร
ทีมี่อายุครบ	หรอืเกนิกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดให้เกษยีณอายตุามข้อ
บังคับการท�างานของบริษัท	 และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตาม
โครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

	 2.	 อนุมัติ	หรือไม่อนุมัติ

	 •	 โครงการลงทนุในวงเงนิไม่เกนิ	20	ล้านบาท	โดยเป็นโครงการ
ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 •	 การประมูลงาน	 โดยร่วมกับพันธมิตร	 ในนามของธุรกิจ 
ค้าร่วม	(Consortium)	หรือ	ธุรกิจร่วมค้า	(Joint	Venture)
	 •	 การเปิดและปิดบญัชขีองบรษิทัฯ	ในสถาบนัการเงนิต่าง	ๆ
	 •	 ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ/การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้
ในการด�าเนินงาน	
	 •	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร	 ระดับฝ่าย	 และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทราบ

	 •	 การจ่ายโบนสั	และจ�านวนเงนิซึง่ใช้ปรบัเงนิเดอืนพนกังาน
ประจ�าปี	ภายในงบประมาณ

	 3.	 ติดตามและก�ากับการด�าเนินการ

 •	 แผนกลยุทธ์	แผนงาน	และโครงการทีอ่ยูใ่นแผนธรุกจิประจ�า
ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
	 •	 ผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัท
	 •	 ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ของบริษัท

	 4.	 รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

	 •	 ผลการด�าเนินงานทางการเงินประจ�าไตรมาส
	 •	 รายงานอื่น	ๆ 	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 (3)	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจ
สอบซึง่เป็นกรรมการอสิระ	เพือ่เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการด�าเนนิ
การเพิม่มลูค่าให้องค์กร	ดแูลก�ากบักจิการให้มรีะบบการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีทั้งกระบวน	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน	3	คน	และอย่างน้อย	1	ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือ
การเงิน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	1	คน	โดยก�าหนดให้
มีวาระคราวละ	2	ปี	ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน	3	คน	โดยในปี	2559	มีการประชุมรวม	5	ครั้ง	มี
การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีพร้อม
ฝ่ายบรหิาร	2	ครัง้,	มกีารประชมุร่วมกับคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง	2	ครัง้	และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในทกุไตรมาส		
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แตงตั้งมีผล 15 มีนาคม 2559 
เปนตนไป

ที่ประชุม AGM แตงตั้งมีผล 25 เมษายน 2559 
เปนตนไป

ลาออกมีผลตั้งแต
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2559

รายนามกรรมการตรวจสอบ
เขาประชุม
คิดเปน
รอยละ

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล   
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 เปนกรรมการอิสระและมีความรูดานกฎหมาย

2. นายอนันต  ลี้ตระกูล              
 กรรมการตรวจสอบ

 เปนกรรมการอิสระและมีความรูดานบัญชีการเงิน

3. นายอภิรักษ  วรรณสาธพ               
 กรรมการตรวจสอบ

 เปนกรรมการอิสระและมีความรู

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย                       
 กรรมการตรวจสอบ

 เปนกรรมการอิสระ และมีความรูดานบัญชีการเงิน

5. รศ.ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล               
 กรรมการตรวจสอบ

 เปนกรรมการอิสระและมีความรูดานบัญชีการเงิน

 / /  /   / / / / 100.0

 3/3 2/2  2/2  3/3 3/3 3/3 3/3 

 / /  /   /    100.0

    /   / / / 100.0

      / / / 100.0

 /       100.0

รวมจํานวนกรรมการที่เขารวม
ประชุมในแตละครั้ง

ประชุมรวม 
Auditor & Executive
คร้ังท่ี 1/2559

ประชุมรวม Risk 
Committee & Auditor
คร้ังท่ี 2/2559

ประชุมรวม 
Risk Committee
คร้ังท่ี 1/2559

คร้ังท่ี
2/2559

คร้ังท่ี
3/2559

คร้ังท่ี
4/2559

คร้ังท่ี
5/2559

	 ทั้งนี้	มีนางวราภรณ์		วิเศษสังข์	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	
และเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป	และเปิด
เผยอย่างเพยีงพอท้ังงบการเงนิรายไตรมาส	และประจ�าปี	ให้ตรงต่อ
ความเป็นจริงครบถ้วน	เพียงพอ	และเชื่อถือได้	ก่อนเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา 
	 2.	 สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจ
สอบภายในทีม่คีวามเหมาะสม	และมปีระสทิธผิลและพจิารณาความ
เป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 
โยกย้าย	หรอืเลกิจ้าง	ผูบ้รหิารในฝ่ายตรวจสอบภายใน	และประเมนิ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ�าทุกปี 
	 3.	 สอบทานการด�าเนนิการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
	 4.	 พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบญัชขีองบรษิทัซึง่
มีความเป็นอสิระเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และก�าหนดค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีประจ�าปี	ตลอดจนเข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	 ก�าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่นแนวทางเดยีวกนั 
ระหว่างผู้สอบบัญชี	คณะกรรมการบรษิทั	และฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 6.	 พจิารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกีย่วโยงหรอืรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ี
เกีย่วข้องทัง้นีเ้พือ่ให้ม่ันใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 7.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยต้องมข้ีอมลู
อย่างน้อยตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	โดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 8.	 สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อยู่เสมอ	 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

	 9.	 พจิารณาอนมุตัแิผนงานตรวจสอบประจ�าปีของฝ่ายตรวจ
สอบภายใน

 10.	ก�ากับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบส่วน
งานต่าง	ๆ	อย่างครอบคลุม	ในประเด็นที่มีสาระส�าคัญ	และเสนอ
แนวทางแก้ไข	พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการแก้ไข	ตลอด
จนตดิตามให้ด�าเนนิการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาท่ีก�าหนด

	 11.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณและอัตราก�าลังคนของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

	 12.	รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง
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	 13.	ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ	 ฝ่ายบริหาร	 หรือ
พนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมาให้ความเหน็	เข้าร่วมประชุม	หรอื
ส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น

	 14.	คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ
จากทีป่รกึษาทางวิชาชพีอืน่ใด	เม่ือเหน็ว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท 
	 15.	ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย	และ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ	เช่น	ทบทวนนโยบายการบรหิาร
ทางการเงิน	

	 16.	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�าทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินการต่อไป

	 (4)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะ
กรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่1/2549	เมื่อวนัที	่22	กมุภาพนัธ	์2549	คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการและผูบ้รหิารอย่าง
น้อย	3	คน	โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง	และประกอบด้วยกรรมการฝ่ายบรหิาร	และผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านบญัช/ีการเงนิ	เพือ่ช่วยในการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเป็น
ระบบทัง้ระดบัองค์กรและระดบักจิกรรมให้ครอบคลมุทกุกระบวนการ
ท�างานทีม่คีวามส�าคญั	ณ	31	ธนัวาคม	2559	คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	คน	โดยก�าหนดให้มวีาระ
คราวละ	2	ปี	และก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างสม�า่เสมอ	ในปี	2559	
มีการประชุมรวม	8	ครั้ง	มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใน
ทุกไตรมาส	และประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบรวม	
2	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามกรรมการบริหารความเสี่ยง
คร้ังท่ี
1/2559

1. นายศิริวัฒน  วงศจารุกร  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง/

 กรรมการบริหาร

2. นายศิริศักดิ์  ถิรวัฒนางกูร    
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายธนกร  ชาลี              
 กรรมการบริหารความเสี่ยง/

 กรรมการบริหาร

4. นางสาวแววตา  สุขเสนห       
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายราเมศวร  ศิลปพรหม       
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย     
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

 กรรมการอิสระ

7. รศ.ดร.กมเลศน  สนัตเิวชชกุล     
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

 กรรมการอิสระ

 / x  x  /  x  /  x /  / / 60.0

 / /  /  /  /  /  / /  / / 100.0

 5/5 4/5  3/4  4/4  3/4  4/4  3/4 4/4  4/4 4/4

 / /  ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2559    100.0

 / /  ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559    100.0

 / /  ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2559     100.0

   / / / / / / / / 100.0

รวมจํานวนกรรมการที่เขารวม
ประชุมในแตละครั้ง

หารือรวมกับ
Audit Committee 
คร้ังท่ี 1/2559

หารือรวมกับ
Audit Committee
คร้ังท่ี 2/2559

คร้ังท่ี
2/2559

คร้ังท่ี
3/2559

คร้ังท่ี
4/2559

คร้ังท่ี
5/2559

คร้ังท่ี
6/2559

คร้ังท่ี
7/2559

คร้ังท่ี
8/2559

ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 
2559

   / / / / / / / / 100.0ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 
2559

เขาประชุม
คิดเปน
รอยละ

	 ทั้งนี้	มีนางวราภรณ์		วิเศษสังข์	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
	 1.	 พิจารณาและน�าเสนอนโยบายและกรอบการบรหิารความ
เสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 2.	 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ี 
ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	
	 3.	 ก�ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง		

	 4.	 สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง		เพือ่ตดิตามความ
เสี่ยงที่มีสาระส�าคัญและด�าเนินการ
	 5.	 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความ
เสี่ยงที่ส�าคัญ	 และมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้
มั่นใจว่า		
	 6.	 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเส่ียงและการ
จัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ
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	 7.	 ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง		 
รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง	ๆ	 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
	 8.	 พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะ
ท�างานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม	 รวมถึงการก�าหนด
บทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบ	เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตาม
วัตถุประสงค์
	 9.	 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

	 10.	ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลและประสานงานเก่ียวกับความ
เส่ียงและการควบคุมภายในกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อย 
ปีละ	1	ครั้ง

 คณะท�างานบริหารความเสี่ยง 
 ประกอบด้วยผู้บริหาร/	Head	Business	Unit	ของบริษัท	โดย 
ในปี	 2559	 มีการประชุมคณะท�างานบริหารความเสี่ยงจ�านวน 
5	ครั้ง	โดยมีรายนามคณะท�างานบริหารความเสี่ยงดังนี้

รายนามคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตำแหนง

ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาท่ีฝายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร

ประธานเจาหนาท่ีฝายขายและการตลาด

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ผูอํานวยการโครงการ

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

ผูอํานวยการฝายกฎหมาย

เลขานุการบันทึกการประชุม

1. นายธนกร  ชาลี

2. นายอารม  ศิวะดิตถ

3. นายจิระพงศ  เลาหขจร

4. นางสาวศิริพร  เดชนิติรัตน

5. นายไพบูลย  พัฒนศิริศักดิ์

6. นางสาวอุราภรณ  เอียดการ

7. นายพิศิษฐ  ฐิติหิรัญธิคุณ

8. นายภาณุศักดิ์  เอกอารีศักดิ์ ผูอํานวยการฝายควบคุมคุณภาพและ
เลขานุการคณะทํางานบริหารความเส่ียง

9. นางสาวกิตติยา  ทาวุฒิ 

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 
	 1.	 ประเมินความเสีย่งและก�ากบัดูให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ด�าเนนิงาน 
ตามแผนการจัดการความเสี่ยง 
	 2.	 ประชุมทบทวนผลการด�าเนินงานตามระบบบริหารความ
เสี่ยง	 	พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ
เป็นประจ�าหรือต่อเนื่องในทุกไตรมาส

	 (5)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2559	 เมื่อวันที่	 12	 พฤษภาคม	 2559	 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย	 3	 คน	 และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	
1	 คนด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ
และมปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสม	เสนอพิจารณาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท	 กรรมการชุดย่อย	ประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท	 พร้อมก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนที่ 
เหมาะสม	ณ	31	ธนัวาคม	2559	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	4	คน	โดยก�าหนดให้มี
วาระคราวละ	2	ปี	และก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อยปีละ	2	ครัง้			
ในปี	2559	มีการประชุมรวม	2	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

1. นายอนันต  ลี้ตระกูล       
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ

2. นายศิริวัฒน  วงศจารุกร
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร

3. รศ.ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ

4. ดร.ชาญ  ธาระวาส
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ

คร้ังท่ี 1/2559 คร้ังท่ี 2/2559 เขารวมประชุมคิดเปนรอยละ

รวมจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุมในแตละครั้ง

 / / 100.0

 x / 50.0

 / / 100.0

  / 100.0

 2/3 4/4 

ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 7 ตุลาคม 2559

	 ทั้งนี้	มีนางวราภรณ์		วิเศษสังข์	ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

	 1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง	 ๆ	 เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา	

	 	 1.1	 นโยบาย	หลักเกณฑ์	วิธีการในการสรรหากรรมการ		
กรรมการชุดย่อย	ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท
	 	 1.2	 นโยบาย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการ 
ชดุย่อย		ประธานกรรมการบรหิาร	และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั	
 
	 2.	 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	กรรมการชดุย่อย	ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการของบรษิทั	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
พิจารณา

	 3.	 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท	 มีขนาดและองค์ประกอบ
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	 และดูแลให้กรรมการ	
กรรมการชุดย่อย	ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
	 4.	 ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ	ประเมินและ
ก�าหนดผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทัรวมทัง้ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูซึง่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารดงักล่าว	
และรายงานแผนการสบืทอดต�าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ	รับทราบเป็นประจ�าทุกปี

	 5.	 พจิารณาทบทวนและประเมนิความเพยีงพอของกฏบตัรและ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาอนมุตัเิปลีย่นแปลง

	 6.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ใดหรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ		
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ	ไป

ผู้บริหาร 
	 รายชื่อผู้บริหาร	ณ	31	ธันวาคม	2559		

	 โดยที่โครงสร้างการจัดการ	 Organization	 chart	 ได้รายงานในหัวข้อ	 “แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน”	 ข้างต้น	 ซึ่งม ี
รายนามผู้บริหาร	ณ	ปัจจุบัน	จ�านวน	8	คน	ดังนี้

รายชื่อ ตำแหนง

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ-กลุมสื่อสารและโทรคมนาคม
ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด
ประธานเจาหนาที่ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประธานเจาหนาที่ฝายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร
ประธานเจาหนาที่ฝายขายและการตลาด
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

1. นายศิริวัฒน  วงศจารุกร
2. นายธนกร  ชาลี
3. นายโกวิทย  ดุลยะโสภาพรรณ
4. นายซิมมี่  โทมัส
5. นายวิชัย  ปฏิภาภรณ
6. นายอารม  ศิวะดิตถ
7. นายจิระพงศ  เลาหขจร
8. นางสาวศิริพร  เดชนิติรัตน

หมายเหตุ:	 นางสาวศิริพร		เดชนิติรัตน์		ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	แทนนางสาวแววตา		สุขเสน่ห์	ซึ่งเกษียณอายุงาน		
	 	 ตั้งแต่วันที่		1	มีนาคม	2559	

	 ทั้งนี้รายละเอียดของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารในปัจจุบัน	 ดังข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 
เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

	 1.	 ควบคมุก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรหิาร		
การเรยีกประชุมคณะกรรมการบริหาร	เพือ่พิจารณาเรือ่งต่างๆ	ตาม
ที่เห็นสมควร	

	 2.	 มีอ�านาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท		
เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ 
	 3.	 ในกรณจี�าเป็นเร่งด่วนทีไ่ม่สามารถจัดประชมุคณะกรรมการ
บริหาร	 หรือประชุมคณะกรรมการได้	 ประธานกรรมการบริหารมี

อ�านาจตดัสนิใจในการก�าหนดภารกจิ	วตัถปุระสงค์	แนวทาง	นโยบาย
ของบริษัท	

	 4.	 มอี�านาจแต่งตัง้	โยกย้าย	ถอดถอน	หรอืเลกิจ้าง	เจ้าหน้าท่ี
ระดับผู้บริหาร

	 5.	 ปฏบิตังิานด้วยความสจุรติและระมดัระวงัผลประโยชน์ของ
บริษัท

	 อนึ่ง	 การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับ
มอบอ�านาจจากประธานกรรมการบริหาร	 สามารถอนุมัติรายการ
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ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	 (ตามข้อบังคับของบริษัท	 และตาม
ที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด)	ท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	
(ถ้ามี)	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้	 รวมท้ัง 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในเรือ่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

	 1.	 เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
	 2.	 ด�าเนนิการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั	หรอืคณะกรรมการ
บริหารได้มอบหมาย

	 3.	 มีอ�านาจจ้างแต่งตั้ง	โยกย้าย	ปลดออก	เลิกจ้าง	ก�าหนด
อัตราค่าจ้าง	 ให้บ�าเหน็จรางวัล	 ปรับขึ้นเงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 
เงินโบนัส	ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในต�าแหน่งต�่ากว่าระดับ 
ผู้บริหาร	 ตลอดจนแต่งต้ังตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัท

	 4.	 มีอ�านาจอนุมัติและมอบอ�านาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย	 
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของ 
บริษัท	รวมทั้งอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง	ๆ 	
ของบรษิทั	ภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิาร
ให้อ�านาจไว้

	 5.	 มีอ�านาจออกค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การ
ปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั	และเพือ่
รักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

	 6.	 มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท
ต่อบคุคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วข้องและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

	 7.	 อนุมัติการแต่งต้ังที่ปรึกษาด้านต่าง	 ๆ	 ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินงาน

	 8.	 ปฏบัิตหิน้าทีอ่ืน่	ๆ 	ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นคราว	ๆ 	ทัง้นี	้กรรมการผูจ้ดัการ
จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธาน
กรรมการบริหาร	และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้

	 “อน่ึง	 การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบ
อ�านาจจากกรรมการผู้จัดการ	 สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์อื่นใด	 (ตามข้อบังคับของบริษัท	 และตามท่ี 
ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ประกาศก�าหนด)	 ท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	
(ถ้ามี)	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้	 รวมท้ัง 

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในเรือ่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย”	

เลขานุการบริษัท  

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	 3/2546	 เมื่อวันที	่ 
23	 พฤษภาคม	 2546	 มีมติแต่งตั้งนางวราภรณ์	 วิเศษสังข์	 
ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	 ตั้งแต่ปี	 2546	 ซ่ึงได้ผ่านการ 
ฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 
ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ	 
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งปรากฎในเอกสารแนบ	1

	 ทัง้นีใ้นกรณทีีเ่ลขานกุารบรษิทัพ้นจากต�าแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าท่ีได้	 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน	 
90	 วัน	 นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

	 ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ

	 นางวราภรณ์		วิเศษสังข์ 

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ	มีดังนี้ 
	 •	 เป็นศูนย์กลางในการจัดท�า/เก็บเอกสาร
	 •	 ประสานงานกับผู้ถือหุ้น	 และอ�านวยความสะดวกในการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
	 •	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
	 •	 ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
	 •	 ดูแลให้คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามข้อกฎหมาย		
พรบ.บรษัิทมหาชน	พรบ.ตลาดหลกัทรพัย์	ระเบยีบข้อบงัคบักฎเกณฑ์
ต่าง	ๆ	ของ	กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ	และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมาย	ประกาศต่าง	ๆ
	 •	 เรือ่งอืน่	ๆ 	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

การศึกษา

คุณสมบัติ

มีความรูดานบัญชีและการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
สามารถประสานงานสรปุประเด็น และจัดทํารายงานการ
ประชมุฯ  มคีวามคลองตวัในการปฏบัิติงาน มีมนษุยสมัพันธ
ดี มภีาวะผูนํา เทคนิคการสือ่สาร ผานการอบรมดานงาน
เลขานุการบรษัิทฯ จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ปริญญาโท: การเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี: การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)44



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษทัก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชดัเจน
และโปร่งใส	โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน	

	 ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่ปี	2560	คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	 จะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ	์ และ
น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

	 •	 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการบริษัท		

	 ก�าหนดจ่ายค่าตอบแทนรายปี	โดยค�านงึถงึภารกจิ	ความรับผดิชอบ 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ 
บริษัทฯ	 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่มีขนาดและลักษณะของ
ธุรกิจใกล้เคียงกัน

	 อนึง่	กรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
ชุดย่อย	จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ		

	 •	 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน 
ผูบ้รหิารในรปูของเงนิเดอืน	โบนสั	เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	 
และภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน	โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบจาก	

	 1)	 ข้อมูลการส�ารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบันหรือ 
หน่วยงานในอุตสาหกรรมและระดับเดียวกัน	
	 2)	 อัตราเงินเฟ้อ	
	 3)	 การเติบโตของก�าไรสุทธิย้อนหลังรวมถึงการพิจารณา 
ผลการปฏบิตังิาน	เพือ่ให้สอดคล้องกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย	 ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 
ที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า	

	 •	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 (1)	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการชดุย่อย

	 •	 ค่าตอบแทน/ค่าพาหนะ	 อัตราค่าตอบแทนกรรมการ 
ซึ่งน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	25	เมษายน	
2559	คงอัตราค่าตอบแทนเดิมตั้งแต่ปี	2557–2559	โดยที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมเป็นดังนี้	

ตำแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (รายป)

1. ประธาน
2. กรรมการ 

264,000
192,000

264,000
264,000

264,000
264,000

60,000
60,000

264,000
264,000

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง

คาตอบแทน คาพาหนะ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ:	 1)	 นายคิโยทากะ	 นาคามูระ	 รองประธานกรรมการ	 ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท	 TIS	 Inc.	 และขอสละสิทธิ์ค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลา 
	 	 	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	ด้วยหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
  
	 	 2)	 นายศิริวัฒน์	 วงศ์จารุกร	 และนายธนกร	 ชาลี	 กรรมการบริหาร	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงควบคู่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและ 
	 	 	 ค่าพาหนะรายปี
   
	 	 	 นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการบริหาร	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควบคู่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี
  
  3)	 อัตราค่าตอบแทนของกรรมการท่ีลาออก	 และกรรมการที่เข้าใหม่เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไป 
	 	 	 ตามระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง	 และเป็นไปตามมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	 ของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2559	 
	 	 	 ที่ก�าหนดไว้ไม่เกิน	3,252,000	บาท

 •	 ค่าตอบแทนอื่น		

	 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	ๆ 	นอกจากค่าตอบแทนรายปี	/ค่าพาหนะ
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	 (2)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 •	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อย			

	 ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

	 •	 ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บรหิารของบรษัิทและบรษิทัย่อย								 
 ในรูปของเงินสมทบประกันสังคม	 เงินสมทบกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ	และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนราย

จำนวนราย

คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน
หนวย : บาท

25582559

2559

2558

74,523,775

32

34

32

34

75,030,173

จำนวนราย

จำนวนราย

คาตอบแทนอ่ืน
หนวย : บาท

25582559

6,632,055

7,164,529

2559

2558

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

	 บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส�าคญัขององค์กรในการด�าเนนิธรุกิจ	การเตบิโตขององค์กรขึน้อยูก่บัพนักงานท่ีมทีกัษะ	ความรู	้ความเชีย่วชาญ
และมีคณุภาพ		MFEC	Group	จงึมนีโยบายพฒันา	Skill	Set	และปรบัปรงุกระบวนการบรหิารภายในให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยทีีป่รบัเปลีย่น	
รองรับมาตราฐานการให้บริการ		และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	โดยมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ	และหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

	 • จ�านวนพนักงาน	

 ณ	วันที่	31ธันวาคม	2559	และวันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน	แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

บริษัท
และบริษัทยอย

จำนวน (คน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย รวม 13 บริษัท

รวม

651
259

910 160 983 172

95
65

674
309

92
80

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

พนักงานสัญญาจางพนักงานประจำพนักงานสัญญาจางพนักงานประจำ

สายงานหลัก
จำนวนพนักงาน (คน)

1. ฝายขายและการตลาด
2. ฝายบริการสนับสนุนทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ
3. ฝายดําเนินการสํานักงาน

รวม             1,003 1,116

71
833
99

81
930
105

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ:	 รายชื่อบริษัทย่อย	13	บริษัท	ดังที่ได้แสดงไว้ในส่วนที่	1	การประกอบธุรกิจ	

หมายเหตุ:	 บริษัทและบริษัทฯ	ย่อยไม่มีสหภาพแรงงาน	และข้อพิพาทด้านแรงงานใด	ๆ 	ในระยะ	5	ปีที่ผ่านมา

	 โดยจ�านวนพนกังาน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	และวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	ของบรษัิทและบรษิทัย่อย	แบ่งออกตามสายงานหลกัได้ดงันี้
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ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	

		 1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 ในรูปของเงินเดือน	 โบนัส	 
เบี้ยเลี้ยง	ค่าล่วงเวลา	ค่าพาหนะ	ค่าสวัสดิการ

จำนวนราย

จำนวนราย

คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน
หนวย : บาท

25582559

2559

2558

625,907,309
1,063

1,140

1,066

1,133

655,658,841

จำนวนราย

จำนวนราย

คาตอบแทนอ่ืน
หนวย : บาท

25582559

40,862,740
39,309,601

2559

2558

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

 คณะกรรมการบรหิาร	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของทรพัยากร
บุคคลในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ดังนั้น	 จึงจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการ 
ปฏิบัติงาน	การเพิ่มพูนความรู้	ความสามารถ	และประสิทธิภาพใน
การท�างานให้แก่พนักงาน	 รวมถึงสร้างความพร้อมในการปรับตัว 
ให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และมี
การติดตามและเสริมสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นๆ	 ด้วย	 
ทัง้นีน้โยบายในการพฒันาพนกังานของบริษัทจะมรูีปแบบหลกัๆ	ดงันี้

 1.	 บรษิทัเหน็ความส�าคัญของการสร้างนวัตกรรมและฝึกทกัษะ
การเป็นผู้ประกอบการ	 (Entrepreneurship)	 และพัฒนาทักษะของ
ผู้บริหารระดับกลาง	หรือ	Business	Unit	Leader	จึงจัดโปรแกรม	 
Business	 Reinvented	 Program	 For	 Leader	 โดยโปรแกรมนี้มี
วตัถปุระสงค์	ให้ผูบ้รหิารระดับกลางได้ฝึกทกัษะการท�า	Go	To	Market	
Strategy	โดยมผีูบ้รหิารระดับสงูระดับ	C-Level	เป็นพีเ่ล้ียงภายในระยะ
เวลา	3	เดือน	ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโปรแกรม	คือ	ทุก	Business 
Unit	เกิดผลิตภันฑ์และบริการใหม่	ๆ 	พร้อมทั้งผู้บริหารระดับกลาง
ได้พฒันาทกัษะในเชงิบรหิารกลุยทุธ์ทางธรุกจิมากขึน้	ซึง่ความส�าเรจ็
จากโครงการน้ี	ส่งผลให้เกดิการพฒันาต่อยอดไปสูผ่ลงานนวตักรรม
ทีท่�าได้จรงิเพือ่สนับสนนุการสร้างผลติภณัท์ใหม่ออกสูต่ลาดใหม่	ๆ 	
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในมากขึ้น

	 2.	 บริษัทเห็นความส�าคัญของการพัฒนาบุคคากรรุ่นใหม	่ 
จงึจดัโครงการ	MFEC	BLUEGEN	อย่างต่อเนือ่งทีมุ่ง่เน้นเปิดโอกาส
ให้นกัศกึษาจบใหม่เข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรท่ีออกแบบอย่างเข้มข้น 
ซึง่ปี	2559	ได้มุง่พฒันาพนกังานกลุม่	ทีป่รกึษา	(IT	Consult	Trianee) 
และพนกังานกลุม่	Data	Engineer	Trainee		ความส�าเร็จจากโครงการจะ
ส่งให้บรษิทัมบุีคคลกรมีคุณภาพในการด�าเนนิการธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง 

	 3.	 การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะระหว่าง
พนกังานกนัเองภายในองค์กรอย่างสม�า่เสมอ	โดยการจดัโปรแกรม	

	 2.	ค่าตอบแทนอืน่		ในรปูของเงนิสมทบประกนัสงัคม	เงินสมทบ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

Share	and	Shine	อย่างต่อเนือ่ง	ภายในปี	2559	มพีนกังานเข้าร่วม
เป็นวทิยากรจดัสตูรจ�านวน		10	หลกัสตูร	พนกังานเข้าร่วมโครงการ
จ�านวน	214	คน

	 4.	 การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมท้ังด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ	 ทั้งจากผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทและ 
จากสถาบันฝึกอบรมภายนอกท่ีมีช่ือเสียง	 และฝึกอบรมด้าน 
การบริหารต่างๆ	 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 การฝึกอบรม 
ภายในบริษัทโดยการเชิญวิทยากรหรือผู ้เชี่ยวชาญที่มีความรู ้
ความสามารถสงู	และมปีระสบการณ์โดยตรงในแต่ละสาขาของงาน	
มาบรรยายและให้ความรู้	 มีการจัดหลักสูตรตามแผนงานพัฒนา
บุคลากรภายในประจ�าปีอย่างต่อเน่ือง	 พนักงานผ่านการอบรม
มากกว่า	659	คน	

	 5.	 ส่งเสรมิให้พนกังานได้สอบวดัระดบัความรู	้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ		เพือ่ให้ได้ประกาศนยีบตัร	อนัจะเป็นการ
รบัประกนัคณุภาพของพนกังาน	เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่	และสร้าง 
ความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยปี	 2559	 พนักงานเข้ารับการสอบ	 
Certificates	จ�านวน	229	คน

	 6.	 การจดัระบบการจดัการความรูภ้ายในองค์กร	(Knowledge	
Management)	 ที่รวบรวมความรู้เป็นระบบ	 เพ่ือให้พนักงานง่าย 
ต่อการเข้าถึงและน�าไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถและผลการ
ด�าเนินงานโดยการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทาง	 Website	 และมือถือ 
ในชือ่	MTube	โดยจัดแบ่งวชิาความรูต้ามสายงานและเปิดโอกาสให้
พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา	

	 7.	 ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู ้ความสามารถท้ัง 
ทางเทคนิคและความสามารถทางการบริหารโดยใช้เครื่องมือ	 2	 
เครื่องมือ	คือ	Skill	Matrix	และ	Individual	Development	Plan	(IDP)	
โดยพนักงานสามารถเขียนแผนการพัฒนาตัวเองเป็นรายปีเพื่อ 
ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับหัวหน้างาน	 ซ่ึงผลลัพธ์ของโปรแกรมนี ้
ส่งผลให้การพัฒนาสายอาชีพของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

นายศิริศักดิ์  ถิรวัฒนางกูร

นายคิโยทากะ  นาคามูระ

นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร

ประธานกรรมการบริษัท	 อายุ	56	ปี

มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย	AGM	1/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	2.9%

กรรมการ	และประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและ	 อายุ	49	ปี
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย	AGM	1/2557

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	1	บริษัท
*จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	–	บริษัท

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	2	บริษัท	แบ่งเป็น
	 กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน	TIS	Inc.	และบริษัทในกลุ่ม	รวม	3	บริษัท
	 กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน	MFEC	PLC.	
*จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	–	บริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท	 อายุ	48	ปี

ไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย	AGM	1/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาตรี	สาขาฟิสิกซ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 • อบรมหลักสูตร	DAP,	RCP	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2554	-	2556	 กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 Bachelor	of	Engineering	from	OsakaUniversity,	Japan	
	 •	 อบรมหลักสูตร	DAP	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
Current	 Executive	Officer,	TIS	Inc.
	 :	 IT	Consulting.	
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทีไอเอสไอ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
	 :	 ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	MUT	Business	Outsourcing	Co.,	Ltd.	
	 :	 Outsourcing	service	
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรอมท์นาว	จ�ากัด
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และสร้างสรรค์สื่อความบันเทิง

01. 

02. 

03. 
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นายธนกร  ชาลี   

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	3	บริษัท	แบ่งเป็น  
	 กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน	MFEC	PLC.	และบริษัทในกลุ่ม	รวม	3	บริษัท
	 กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน	อวคา	คอร์ปอเรช่ัน	และบริษัทในกลุ่ม	รวม	2	บริษัท	
	 กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน	มติชน
*จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2	บริษัท

กรรมการและกรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง	 อายุ	49	ปี 
มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเทคโนโลโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 อบรมหลักสูตร	DAP,	DCP	ของ	I0D

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรอมท์นาว	จ�ากัด
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และสร้างสรรค์ส่ือความบันเทิง
2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โมเดอร์นฟอร์ม	อินทิเกรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
	 :	 ขายและซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อควา	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า,โทรศัพท์,รถยนต์
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ปัญจลักษณ์พาสุข	จ�ากัด
	 :	 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับสวนสนุก	เครื่องเล่นต่างๆ	การจัดแสดงโชว์
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอ็ม.ไอ.เอส.	เอาท์ซอร์สซิ่ง	จ�ากัด
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนางาน	บ�ารุงรักษาเทคโนโลยี
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดิจิทัล	เวนเจอร์ส์	จ�ากัด
	 :	 ลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	คอนซูมเมอร์	ดิสทริบิวชั่น	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 :	 ให้เช่าคลังสินค้า
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	มติชน	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 บริการรับโฆษณา	รับอบรม		รับจ้างพิมพ์
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แอ็คคอมพลิชเวย์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
	 :	 ให้เช่าคลังสินค้า

04. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	1.9%

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาตรี		สาขาวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 อบรมหลักสูตร	DAP,	HRP	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แอดวานซ์	อินเทลลิเจนซ์	โมเดิรน์นิตี้	จ�ากัด
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์สื่อความบันเทิง
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โมทีฟ	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้บริการรับปรึกษาและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	ระบบเครือข่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โค้ช	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด
	 :	 จัดประชุม
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โมเดอร์นฟอร์ม	อินทิเกรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
	 :	 ขายและซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	1	บริษัท		
	 กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน	MFEC	PLC.	และบริษัทในกลุ่ม	รวม	3	บริษัท
*จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1	บริษัท
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กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	 อายุ	76	ปี

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย	AGM	1/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	1	บริษัท		
	 กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียน	MFEC	PLC.	
*จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3	บริษัท

กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ			 อายุ	68	ปี

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย	AGM	1/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	0.02%

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาเอก	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศสุวรรณภูมิ	(กิตติมศักดิ์)
	 •	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 อบรมหลักสูตร	DCP,	RCC	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2555	-	2559	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดีทู	ซิสเต็มส์	จ�ากัด
	 :	 ขายส่งระบบรักษาความปลอดภัยส�าหรับระบบเครือข่าย
ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สยาม	เอ็ม	แอนด์	บี	พับลิสชิ่ง	จ�ากัด
	 :	 ให้บริการด้านการพิมพ์
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอ-โฮสต์	จ�ากัด
	 :	 จ�าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 อบรมหลักสูตร	DAP,	DCP,	RCC	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	โมเดอร์นฟอร์ม	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ผลิตและจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ที.ซี.ยูเนี่ยน	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ผลิตและจ�าหน่ายอาหารเสริม
2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ยูนิคไมนิ่ง	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 :	 ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	
2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ยูนิมิต	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 รับจ้างผลิตอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี
2532	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	บ้านสาทร	จ�ากัด
	 :	 ให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
2529	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ออนนิค	จ�ากัด
	 :	 ขายส่งเคมีภัณฑ์
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	นวัตกรรมจามจุรี	จ�ากัด
	 :	 ให้เช่าแบบลิสซิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญา	และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	ยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	เอส.เอ.บี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 :	 ขายส่งนาฬิกา
2513	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	สมนึกสุธี	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด
	 :	 ให้บริการรับว่าความ	ปรึกษาทางกฎหมาย

นายอนันต์  ล้ีตระกูล05. 

นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล06. 

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	4	บริษัท	แบ่งเป็น
	 กรรมการอิสระ		บริษัทจดทะเบียน	MFEC	PLC.	
	 กรรมการอิสระ		บริษัทจดทะเบียน	Modernform	Group		
	 กรรมการอิสระ		บริษัทจดทะเบียน	ยูนิคไมนิ่ง	เซอร์วิสเซส
	 กรรมการอิสระ		บริษัทจดทะเบียน	ยูนิมิต	เอนจิเนียริ่ง
*จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	6	บริษัท
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กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ	 อายุ	64	ปี

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2559	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	1	บริษัท		
	 กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียน	MFEC	PLC.	
**จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1	บริษัท
*จ�านวนสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์		1	แห่ง

กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	 อายุ	65	ปี

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุม	AGM	1/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาเอก	Ph.D.	(MIS	Major)	University	of	Illinois	at	Urbana	Champaign
	 •	 ปริญญาโท	MS	B.A.	(MIS	major)	University	of	Illinois		at	Urbana	Champaign
	 •	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	สาขาบัญชีต้นทุน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 อบรมหลักสูตร	DAP,	DCP,	FSD	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	 
	 (มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไทยแชลแลค	(1980)	จ�ากัด
	 :	 ผลิตครั่งเม็ด
2538	-	ปัจจุบัน	 ศาสตราจารย์ภาควิชาการบัญชี	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
	 :	 มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาเอก	สาขาบริหารธุรกิจ		Oklahoma	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	 ปริญญาโท	สาขาการเงินการคลัง	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 •	 อบรมหลักสูตร	DCP	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ซีเฟรซอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ผลิตและจ�าหน่ายกุ้งสดแช่แข็ง	และกุ้ง	มูลค่าเพิ่มและกุ้งแปรรูปพร้อมรับประทานแช่แข็ง
2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ซี	แอนด์	ซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	เวนเจอร์	จ�ากัด
	 :	 ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและการจัดการ
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ผลิตนวัตกรรมจามจุรี	จ�ากัด
	 :	 เป็นผู้จัดจ�าหน่าย	นายหน้า	ตัวแทนในการจ�าหน่ายสินค้าที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนประกอบ
2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	โรงพยาบาลนนทเวช	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้บริการทางการแพทย์
2558	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	ศูนย์คอมพิวเตอร์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 :	 มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย

รศ.ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล

07. 

08. 

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	3	บริษัท		
	 กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียน	MFEC	PLC.	
	 กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียน	ซีเฟรท	อินดัสตรี
	 กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียน	โรงพยาบาลนนทเวช
**จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2	บริษัท
*จ�านวนสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา		1	แห่ง
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กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	 อายุ	65	ปี

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

*จ�านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	1	บริษัท		
	 กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียน	MFEC	PLC.	
**จ�านวนบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2	บริษัท
*จ�านวนหน่วยงานที่ด�ารงต�าแหน่งที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		3	แห่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม	 อายุ	55	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	0.01%

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาเอก	ดุษฏีบัณฑิต	สาขาการเงิน	Western	American	University,	USA
	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 •	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	 อบรมหลักสูตร	DAP,	DCP	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คัดเลือก	ม.35	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
	 :	 โครงการรถไฟฟ้า
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ก�ากับดูแล	ม.43	กระทรวงคมนาคม
	 :	 คมนาคมและการขนส่ง
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก�ากับดูแล	ม.43	กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 :	 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2538	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ซี.แอม	ครีเอชั่น	จ�ากัด
	 :	 ที่ปรึกษาทางการเงิน
2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเตอร์	แคปปิตอล	ลีสซิ่ง	จ�ากัด
	 :	 ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	ด้านการเงินและธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 อนุปริญญา	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตไทย-เยอรมัน	ขอนแก่น

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2546	-	2559	 ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย-กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ	 อายุ	46	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาตรี	Major	Electronics	KARNATAKUTY,		INDIA

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2546	-	2559	 ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ชาญ  ธาระวาส

นายโกวิทย์  ดุลยะโสภาพรรณ  

นายซิมม่ี  โทมัส

09. 

10. 

11. 
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ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 อายุ	49	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	0.03%

คุณวุฒิการศึกษา	 •		ปริญญาตรี		สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2546	-	2559	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิชัย  ปฏิภาภรณ์

นายอาร์ม  ศิวะดิตถ์

นายจิระพงศ์  เลาห์ขจร

12. 

13. 

14. 

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร	 อายุ	42	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	0.04%

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	MBA	University	of	Houston
	 •	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ	ลาดกระบัง
	 •	 อบรมหลักสูตร	HRP	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2554	-	2557	 Business	Development	Director	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557	-	2559	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายท่ีปรึกษาและพัฒนาบุคลากร	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	 อายุ	41	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	สาขา	Information	systems	Management	Loyoda	University	Chicago,	lllinois	สหรัฐอเมริกา
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาการปกครอง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2554	-	2559	 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เลขานุการบริษัท	 อายุ	42	ปี

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2546	วันที่	23	พฤษภาคม	2546

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	กฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •	 ปริญญาตรี	สาขาต้นทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 •	 อบรม:	Strategic	CFO	in	Capital	Markets	Program	รุ่นที่	2	โดย	SET	และหลักสุตรการวางแผนภาษี
	 	 การจ่ายเงินปันผล	เงินส่วนแบ่งก�าไร	โดยบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2559-ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553-2559	 ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แอดวานซ์	อินเทลลิเจนซ์	โมเดิรน์นิตี้	จ�ากัด
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และสร้างสรรค์สื่อความบันเทิง
2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โมเดอร์นฟอร์ม	อินทิเกรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
	 :	 คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์	ของสินค้า	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอ็ม.ไอ.เอส.	เอ้าท์ซอร์สซิ่ง	จ�ากัด
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนางาน	บ�ารุงรักษา	เทคโนโลยี
2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	โมทีฟ	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้บริการรับปรึกษาและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	ระบบเครือข่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
	 •	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
	 •	 อบรมหลักสูตร	CSP,	CRP,	EMT	ของ	IOD

ประวัติการท�างาน	5	ปี	ย้อนหลัง
2546-ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 :	 ให้ค�าปรึกษา	พัฒนา	และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางวราภรณ์  วิเศษสังข์16. 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	 อายุ	43	ปี

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งที่	1/2559	วันที่	8	กุมภาพันธ์	2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		:	-

นางสาวศิริพร  เดชนิติรัตน์15. 

หมายเหตุ		:		 1.	กรรมการบริหาร	หมายถึง	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง
	 	 2.	จ�านวนหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2559
							 3.	สัดส่วนการถือหุ้น	นับรวมคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม	ม.258
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

		 คณะกรรมการฯ	 มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความ
โปร่งใสและมธีรรมภบิาล	มคีวามรบัผดิชอบและรกัษาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม	 โดยพัฒนาบุคคลากรให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม	 พร้อมกับมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่เพิม่ประสทิธผิลในการเตบิโตอย่างย่ังยืน
ขององค์กร	และมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมประเทศชาต	ิ

  โดยมแีนวปฏบิตัใินการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

		 1.	 การก�ากบัดแูลกจิการ	ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
		 2.	 การต่อต้านการทจุรติ
		 3.	 เคารพสทิธมินษุยชน	รบัผดิชอบต่อสงัคม
		 4.	 มส่ีวนร่วมในการพฒันาคุณภาพทางการศกึษาของชุมชน
		 5.	 การจัดท�ารายงานแห่งความย่ังยนื	

		 แผนการด�าเนนิการก�ากบัดแูลกิจการปี	2559		:	

		 1.	 สร้างความมั่นใจประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า	 (Supplier) 
		 	 อย่างต่อเนือ่งเพือ่รบัทราบจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 
		 	 และร่วมต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน่	
		 2.	 ทบทวนและขบัเคลือ่นวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กรปรบั 
		 	 กลยทุธ์ด�าเนนิธรุกจิเพ่ือการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
		 3.	 ร่วมกับบรษิทั	TIS	Inc.	ก่อตัง้มลูนธิปัินปัญญา	สนบัสนนุและ
		 	 พฒันาคณุภาพทางการศึกษาของเด็กในระดับประถมวยั	เพือ่
		 	 เสรมิสร้างคณุภาพทางการศกึษาสูช่มุชนทีห่่างไกล
		 4.	 บรษิทัได้รบัผลประเมนิบรรษทัภบิาลทีด่ขีองบริษทัจดทะเบยีน 
		 	 จัดอยู่ในระดับ	 3	 บริษัทได้รับผลประเมินการจัดประชุม 
		 	 ผูถ้อืหุน้อยู่ในระดับ	4	โดยบริษทัเข้าชือ่เป็นแนวร่วมโครงการ 
		 	 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
		 	 (Thai	CAC)	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	

		 ทัง้นี	้ บรษิทัได้ปรบัปรงุคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี ฉบบัที	่ 4 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 5/2556	 เมื่อวันที	่ 
8	พฤศจกิายน	2556	และเผยแพร่ปลกูฝังให้พนักงานทกุฝ่ายตระหนกั
ถงึความส�าคญัและน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการไปปฏิบติั	โดยมคีณะ
กรรมการบริหาร	และฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การก�ากบัดแูลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ	และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิทัทราบ	

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีว้ดงัน้ี	:

	•	 คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและความ 
		 รบัผดิชอบ	มคีวามเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ 
		 ระหว่างประธานกรรมการบรษิทั	กบัประธานกรรมการบรหิาร/ 
		 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนั
•	 คณะกรรมการมกีารทบทวนการก�าหนดวสิยัทศัน์	 พนัธกจิ		 

		 กลยทุธ์	 นโยบายและแผนงานทีส่�าคญั	 โดยค�านงึถงึปัจจยั 
		 ความเส่ียงและวางแนวทางบริหารจัดการ	และด�าเนินการก�ากบั 
		 ดูแลระบบการควบคุมภายใน	 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญช ี
		 การรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชมีีความน่าเชือ่ถอื
•	 คณะกรรมการพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้ 
		 ตามความเหมาะสม	 เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี 
		 ความส�าคญัอย่างรอบคอบ
•	 คณะกรรมการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผล 
		 ประโยชน์	และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
•	 คณะกรรมการก�ากบัให้มกีารเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพยีงพอ 
		 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่าง 
		 เท่าเทยีมกนั	มช่ีองทางให้ร้องเรยีนและเสนอข้อคดิเหน็ต่างๆ
•	 คณะกรรมการจดัให้มกีารประเมนิตนเองรายปี

	โดยสรปุสาระส�าคญัการด�าเนนิการด้านการก�ากับดแูลกจิเป็นดงันี	้

		 1.	 หมวดสทิธขิองผูถ้อืหุน้	:	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นมส่ีวน
ในการดแูลกจิการและให้ความเหน็ในการด�าเนนิกจิการ	โดยในปี	2559	
บรษิทัได้ด�าเนนิการด้านสทิธขิองผู้ถอืหุน้ในเรือ่งดงัต่อไปนี้

		 	 1.1		 ก�าหนดการจดัประชมุผูถ้อืหุน้	บริษทัฯ	ก�าหนดให้มกีาร 
		 	 	 	 จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้	 ภายในระยะเวลา 
		 	 	 	 ไม่เกนิ	4	เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัช	ี31	ธนัวาคม 
		 	 	 	 ซ่ึงก�าหนดจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี	25	เมษายน	 
		 	 	 	 2559	ณ	ห้องประชุมช้ัน	39	อาคารซนัทาวเวอร์	B	เลขที่	 
		 	 	 	 123	ถ.วภิาวดรีงัสติ	แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ 
		 	 	 	 10900	และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
		 	 1.2		 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการ 
		 	 	 	 ประชมุล่วงหน้า	โดยแจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าว 
		 	 	 	 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	พร้อมแจ้งผลการ 
		 	 	 	 เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
		 	 1.3		 แจ้งเชญิประชุมล่วงหน้า(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)		 
		 	 	 	 โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่2/2559	เมือ่วนัท่ี	15	 
		 	 	 	 มนีาคม	 2559	มมีตใิห้จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 
		 	 	 	 ในวนัท่ี	 25	 เมษายน	 2559	 และเผยแพร่แจ้งมตผ่ิาน 
		 	 	 	 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
		 	 	 	 ก�าหนดวนันดัประชุมล่วงหน้า	

		 	 	 เผยแพร่ข้อมลูรายละเอยีดวาระการประชมุ	(ภาษาไทย 
		 	 	 และภาษาอังกฤษ)	ข้อมลูประกอบทีส่�าคญัและจ�าเป็น 
		 	 	 ต่อการตดัสนิใจ	ความเหน็ของคณะกรรมการ	รายงาน 
		 	 	 การประชุมคร้ังท่ี	1/2558	รายงานประจ�าปีพร้อมเอกสาร 
		 	 	 ประกอบการประชมุ	เอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉนัทะ 
		 	 	 และวธิปีฏบิตั	ิเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	ตัง้แต่วนัที่	 
		 	 	 31	มนีาคม	2559	ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย	21	วนั		
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		 	 	 ส่งออกเอกสารเชญิประชมุโดยนายทะเบยีน	 บรษิทั	 
		 	 	 ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดัเมือ่วนัที่ 
		 	 	 5	เมษายน	2559	ล่วงหน้าเป็นเวลา	21	วนั	พร้อมประกาศ 
		 	 	 หนงัสอืพิมพ์รายวันติดต่อกนัต่อเนือ่ง	3	วันก่อนวนัจดั 
		 	 	 ประชุม	(12,18,19	เมษายน	2559)	เพือ่บอกกล่าวเรยีก 
		 	 	 ประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการล่วงหน้า
		 1.4		 การด�าเนนิการประชมุผู้ถอืหุน้
		 	 	 •	 ก่อนเร่ิมประชมุผูถ้อืหุน้	 ประธานทีป่ระชมุแนะน�า 
		 	 	 	 คณะกรรมการ	ผูส้อบบญัช	ีผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชี
		 	 	 	 และการเงินและที่ปรึกษาการเงินให้ที่ประชุมรับ 
		 	 	 	 ทราบ	พร้อมแจ้งวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน 
		 	 	 	 และใช้บตัรลงคะแนนเสยีง	

		 	 	 	 โดยในการประชุมปี	2559	มกีรรมการ	ผูส้อบบญัชี	 
		 	 	 	 ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ	และทีป่รกึษาการ 
		 	 	 	 เงินเข้าร่วมประชุมครบทกุท่าน	
   	 •	 ในระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้	 ประธานทีป่ระชมุ 
		 	 	 	 อธิบายการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ 
		 	 	 	 บริษทั	และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นซกัถาม	และแสดง 
		 	 	 	 ข้อคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	ในเวลาทีเ่หมาะสม	พร้อม 
		 	 	 	 ตอบข้อซกัถาม	ก่อนลงคะแนนเสยีง		

		 	 	 	 โดยในปี	2559	ในวาระเลอืกต้ังกรรมการ	ประธานฯ 
		 	 	 	 ได้ด�าเนินการประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือก 
		 	 	 	 ตัง้เป็นรายบคุคล	ทัง้นีใ้นระหว่างการประชมุหาก 
		 	 	 	 กรรมการท่านใดมส่ีวนได้ส่วนเสยี	หรอืมส่ีวนเกีย่ว 
		 	 	 	 ข้องใด	ๆ 	กบัวาระนัน้	ๆ 	จะแจ้งต่อทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 
		 	 	 	 และงดออกเสยีงในวาระนัน้	ๆ 	และประธานด�าเนินการ 
		 	 	 	 ประชมุตามล�าดบัวาระ	และไม่มกีารเพิม่วาระพิจารณา 
		 	 	 	 เรือ่งอืน่	ๆ 	โดยทีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ในทีป่ระชมุ
		 	 	 •	 ภายหลงัการประชมุผูถ้อืหุน้	 เลขานกุารท�าหน้าที่ 
		 	 	 	 จดบนัทกึการประชมุ	เผยแพร่มตทิีป่ระชุมและคะแนน 
		 	 	 	 เสียงในแต่ละวาระในวันท่ี	 25	 เมษายน	 2559 
		 	 		 	 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	 และบันทึก 
		 	 	 	 รายงานการประชุม	 วีดีทัศน์ภาพและเสียงของ 
		 	 	 	 การประชุมเปิดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
		 	 	 	 ภายหลงัการประชมุเมือ่วนัที	่ 3	พฤษภาคม	2559 
		 	 	 	 และน�าส่งรายงานการประชมุต่อตลาดหลกัทรพัย์ 
		 	 	 	 แห่งประเทศไทยภายในก�าหนด	14	วนั	

		 2.	 หมวดการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั	 :	 บรษิทัฯ	มี 
นโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่	ผูถ้อืหุ้นรายย่อย	นกัลงทนุสถาบนั	ผูถ้อืหุ้นต่างชาต	ิเพือ่ให้เกดิ
ความเท่าเทยีมกนั	โดยในปี	2559	บรษิทัได้ด�าเนนิการด้านการปฏบิตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัในเรือ่งดงัต่อไปนี้

		 2.1		 การเสนอวาระการประชมุ/ช่ือบุคคล	เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ 
		 	 	 เสนอช่ือบคุคลเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ	 เสนอ 
		 	 	 วาระการประชมุ	และส่งค�าถามส�าหรับการประชมุล่วงหน้า		 
		 	 	 ระหว่างเดอืนธนัวาคม	 2559	 ถงึเดอืนมกราคม	 2560		 

		 	 	 โดยแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลกัทรพัย์ 
		 	 	 แห่งประเทศไทย	พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์	 ขัน้ตอน	 
		 	 	 ท่ีชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 www.mfec.co.th	 
		 	 	 ส่วนของ	 “ข้อมลูนกัลงทนุ”	 ภายใต้หวัข้อ	 “MFEC	New	 
		 	 	 &	Announcement”
		 2.2		 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นที่ถืออย่าง 
		 	 	 เท่าเทยีมกนั
		 2.3		 บรษัิทฯ	 ได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ข.	 ซึง่เป็นแบบ 
		 	 	 ทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้ 
		 	 	 เองในแต่ละวาระ	ไปพร้อมกับหนงัสอืนดัประชมุ	เพือ่ให้ 
		 	 	 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	 สามารถ 
		 	 	 มอบอ�านาจให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่	 เข้าประชมุ 
		 	 	 และออกเสียงลงคะแนนแทน	 พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ใน 
		 	 	 เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	เพ่ือให้ผู้ถือหุน้สามารถดาวน์โหลดได้
		 2.4		 ก�าหนดข้อห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือพนักงาน	 
		 	 	 น�าข้อมูลที่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนตน	 รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูล 
		 	 	 ภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั	 
		 	 	 หรอืให้ข้อมูลแก่บุคคลอืน่เพือ่ประโยชน์ในการซือ้ขายหุน้ 
		 	 	 ของบรษิทั	 ทัง้นีก้รรมการและผูบ้รหิารจะต้องมรีายงาน 
		 	 	 การถอืหลกัทรพัย์ครัง้แรกและรายงานการเปลีย่นแปลง 
		 	 	 การถอืหลกัทรพัย์ตามมาตรา	59	ในพระราชบญัญตัหิลกั 
		 	 	 ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
		 2.5		 ก�าหนดให้กรรมการของบรษิทัและบรษิทัย่อย	 รายงาน 
		 	 	 การมีส่วนได้เสยีของตนเองและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 
		 	 	 ตามมาตรา	 89/14	 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ 
		 	 	 ตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	 2551	 โดยให้รายงานทุกครัง้ทีม่ ี
		 	 	 การเปลีย่นแปลงข้อมลูส่งให้เลขานกุารบริษทัทราบภายใน 
		 	 	 7	วนั

		 3.	 หมวดการค�านงึถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสีย	 :	 บรษิทัฯ	 ให้ 
ความส�าคญักบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม	รวมถงึตระหนกัถงึบทบาท	
ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยก�าหนดแนวปฏิบัติ	 
ในการก�าหนดนโยบายป้องกนัการทจุรติ	คอร์รปัช่ัน	ว่าด้วยการรับ	การ
ให้ของขวัญ/ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อ่ืนใดในการท�าธรุกรรมกบับคุคล
ในภาครฐัหรอืเอกชน	 รวมถงึแจ้งจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกิจให้กบั
บรษิทัคูค้่าต่าง	ๆ	 รบัทราบและปฏบัิตติาม	นอกจากนีม้กีารก�าหนด
มาตรการแจ้งเบาะแสและกลไกคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส	และปรับนโยบาย
พร้อมแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	โดยปรบัปรงุคูม่อื
การก�ากบัดูแลกจิการของบริษัทและเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เพือ่ให้
พนกังานทกุคนยดึถอืและปฏบิตั	ิพร้อมท้ังเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์เพือ่ให้
ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีรบัทราบถงึจริยธรรมขององค์กร		

		 ในปี	2559	ได้เพิม่เตมิแนวปฏบิติัทีด่	ีดงันี้

		 (1)	 	 ก�าหนดนโยบายการป้องกนัการทจุรติ	คอร์รปัชัน่	ว่าด้วย 
		 	 	 การรบัและการให้สิง่ของหรอืประโยชน์อืน่ใด	เพือ่จงูใจให้ 
		 	 	 ปฏบิตัใินทางมชิอบ	โดยเปิดเผยจรยิธรรมการด�าเนนิธุรกจิ 
		 	 	 พร้อมแนวทางปฏบิตัใิห้กบัคูค้่าของบรษิทัได้รบัทราบโดย 
		 	 	 ทัว่กนั
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		 (2)	 	 สทิธมินษุยชนสากล	และการไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
		 (3)	 	 เพิม่ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะกระบวนการ 
		 	 	 รบัข้อร้องเรยีน	และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน	ซึง่เป็น 
		 	 	 ช่องทางท่ีสามารถร้องเรียนต่อกรรมการอสิระโดยตรงผ่าน 
		 	 	 เลขานกุาร	http://www.mfec.co.th/ir_index.php

		 4.	 หมวดการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส	 :	 ซึง่บริษทัได้ให้
ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ภายในระยะ
เวลาทีเ่หมาะสม	ด้วยความโปร่งใส	ในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการ
ปรบัปรงุเวบ็ไซต์ของบรษิทั	 เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถเข้า
ถงึข้อมลูของบรษิทั	โดยจัดหมวดการเปิดเผยตามหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ตีามกฎเกณฑ์	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั
ของตลาดหลกัทรพัย์	และส�านกังาน	ก.ล.ต.	ดงันี้

		 4.1		 จัดส่งรายงานทางการเงนิต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ 
		 	 	 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	 
		 	 	 และไม่มรีายการท่ีผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไข
		 4.2		 เปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ในแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี 
		 	 	 และรายงานประจ�าปีอย่างครบถ้วน	 งบการเงนินโยบาย 
		 	 	 การก�ากบัดแูลกจิการ	นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม	 
		 	 	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 การตลาดและการแข่งขัน	 
		 	 	 โครงสร้างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร	ค่าตอบแทนกรรมการ 
		 	 	 การถือหุ้นของกรรมการผู้บริหาร	 รายละเอียดคุณวุฒ ิ
		 	 	 ทางการศึกษาและประสบการณ์ของคณะกรรมการ	ผูต้รวจ 
		 	 	 สอบบญัชขีองบริษทั	และอัตราค่าบริการตรวจสอบบญัชี	
		 4.3		 จัดให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์	 เพือ่เป็นช่องทางใน 
		 	 	 การตดิต่อสือ่สารข้อมลู	โดยผูถ้อืหุ้นหรือผูล้งทุนสอบถาม 
		 	 	 ข้อมลูกบับรษิทัผ่าน	 IR	Contact	 ทัง้ทางโทรศพัท์	 และ 
		 	 	 จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
		 4.4		 เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไว้ในรายงาน 
		 	 	 ประจ�าปี	รวมถงึข้อมลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร 
		 	 	 ไว้อย่างชัดเจน	 และก�าหนดนโยบายให้กรรมการและ 
		 	 	 ผูบ้รหิารต้องรายงานเร่ืองการซือ้-ขายหุ้นของบริษทั	พร้อม 
		 	 	 ทั้งรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของ 
		 	 	 กรรมการและผู้บริหาร	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง 
		 	 	 ผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร	เป็นรายไตรมาส
		 4.5		 งบการเงนิของบรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองโดยไม่มเีงือ่นไขจาก 
		 	 	 ผูส้อบบญัช	ีและไม่มปีระวัติการถกูสัง่แก้ไข	งบการเงนิโดย 
		 	 	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 และส�านกังานคณะ 
		 	 	 กรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
 	 5.	 หมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	 :	 บรษิทัให้ความ
ส�าคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการเพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น	 และผูม้ส่ีวนได้เสยี	
ในปี	2559	บรษิทัฯ	จดัให้มกีรรมการเป็นจ�านวน	9	คน	ซึง่มีความเหมาะ
สมกบัขนาดของกจิการ	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	1	คน(ซึง่ไม่
เป็นกรรมการอสิระ	แต่เป็นกรรมการซึง่ไม่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิารซึง่เป็นกรรมการอสิระจ�านวน	5	คน	(เป็นกรรมการอสิระ

ทีเ่ป็นผูห้ญงิ	1	คน,	ผูช้าย	4	คน)	กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ�านวน	2	คน	
และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารจ�านวน	1	คน	

		 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที	่และความรบั 
ผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 
และผูม้ส่ีวนได้เสยี	เช่นก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ	การพจิารณา
ตรวจสอบการด�าเนนิงาน	ดแูลการด�าเนนิธรุกจิเป็นไปอย่างโปร่งใส	 
และการเตบิโตอย่างย่ังยนืโดยมรีายละเอยีดดงันี้		

		 5.1		 จดัให้มกีารทบทวน	 ขอบเขต	บทบาทอ�านาจหน้าทีข่อง 
		 	 	 คณะกรรมการบรษิทั	และกรรมการบรษิทัย่อยและกฎบตัร 
		 	 	 ของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	รายละเอยีดได้ 
		 	 	 แสดงไว้ในหวัข้อคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ 
		 	 	 ชุดย่อย	(คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย	คณะกรรมการ 
		 	 	 บรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร 
		 	 	 ความเสีย่ง	และคณะกรรมการสรรหา)
		 5.2		 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	 ครัง้ที	่ 3/2559	 เมือ่วนัที่	 
		 	 	 12	พฤษภาคม	2559	มมีตจิดัต้ังคณะกรรมการสรรหาและ 
		 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน	พร้อมก�าหนดขอบเขต	บทบาทหน้าท่ี 
		 	 	 ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
		 5.3		 ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบรษิทั 
		 	 	 จดทะเบยีนได้ไม่เกนิ	5	บรษิทั	โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
		 	 	 และผูบ้รหิารระดบัสงูด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารเพยีงแห่งเดียว 
		 	 	 เพือ่ให้มเีวลาเพยีงพอในการบรหิารจดัการ
		 5.4		 ไม่มปีระวตักิารกระท�าผดิกฎระเบยีบของส�านกังานคณะ 
		 	 	 กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาด 
		 	 	 หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
		 5.5		 ก�าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลละคนกบัประธาน 
		 	 	 กรรมการบริหาร	เพือ่ให้มบีทบาท	อ�านาจ	และหน้าท่ีแบ่งแยก 
		 	 	 ออกจากกนัอย่างชดัเจน	และแต่งตัง้กรรมการอสิระเป็น 
		 	 	 ประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ
		 5.6		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มกีารทบทวนวิสยัทศัน์และพันธกจิ 
		 	 	 ของบรษิทัทกุๆ	3	ปี	ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั	 
		 	 	 ครัง้ที	่ 7/2559	 เมือ่วนัท่ี	 10	พฤศจกิายน	 2559	 คณะ 
		 	 	 กรรมการบรหิารได้มกีารทบทวนวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	กลยทุธ์	 
		 	 	 เป้าหมาย	แผนธรุกจิและงบประมาณของบรษิทัฯ	ตามที่ 
		 	 	 คณะกรรมการบรหิารพิจารณาและน�าเสนอ
		 5.7		 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ 
		 	 	 ครอบคลมุด้านการเงนิ	การปฏบิตังิาน	การด�าเนนิการให้ 
		 	 	 เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบงัคบั	 และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	 
		 	 	 รวมทัง้จดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมพอเพยีง	 
		 	 	 มีแผนกตรวจสอบภายในภายใต้การก�ากับดูแลของ 
		 	 	 นายณฐัพล	 เกษมทรพัย์	 ผูอ้�านวยการตรวจสอบภายใน 
		 	 	 ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
		 5.8		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 ดแูลให้มรีะบบบรหิารความเสีย่ง 
		 	 	 ท่ีดีเพียงพอ	 และติดตามการบริหารความเส่ียงอย่าง 
		 	 	 สม�า่เสมอโดยให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรายงาน 
		 	 	 ผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น 
		 	 	 รายไตรมาส
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	 -	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 ในปี	 2559	 คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบให้ด�าเนินการประเมนิ
ตนเอง	2	แบบ	1)	ประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ	(แบบย่อ)	 
2)	 แบบประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ	 เพือ่มุง่เน้นน�าผล 
ประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการ	โดยมเีกณฑ์ในการประเมนิดังนี้

	 1.		การประเมนิคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ	ประกอบด้วย	4	หัวข้อ 
คือ	 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ	 /	 การประชุมคณะ
กรรมการ	/	บทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ	/	เร่ืองอืน่	ๆ 
	 สรุปผลการประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ	ในภาพรวม	4	หวัข้อ	
เหน็ว่าการด�าเนนิการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดี		มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ด	ี	

	 2.	 	 การประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ	ประกอบด้วย	 
3	หวัข้อคอื	โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ	/	การประชมุ
คณะกรรมการชดุย่อย	/	บทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะ
กรรมการชดุย่อย

	 สรปุผลการประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยทัง้	4	คณะ	ประกอบด้วย
คณะกรรมการบรหิาร	,	คณะกรรมการตรวจสอบ,	คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง	และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ในภาพ
รวม	3	หวัข้อเหน็ว่า	การด�าเนนิการส่วนใหญ่	มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดี	

	 -	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดให้มกีารเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ในธรุกจิ	และการด�าเนนิการด้านต่าง	ๆ ของบรษิทั	เพือ่เตรยีมความพร้อม
ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ	ในขณะเดียวกนัมนีโยบายเสรมิสร้าง
ความรูแ้ละมุมมองใหม่	ๆ 	ให้กบักรรมการทกุคนเพือ่ช่วยสนบัสนนุการ

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพของกรรมการ	โดยมเีลขานกุารบรษิทัฯ	
เป็นผูป้ระสานงาน	

	 •	 เรือ่งทีค่วรทราบ	 :	 โครงสร้างธรุกิจ	 และโครงสร้างกรรมการ	
ขอบเขตอ�านาจหน้าที	่กฎหมายทีค่วรทราบ
	 •	 ความรูท้ัว่ไปของธรุกจิ	แนวทางการด�าเนนิงาน

	 ในปี	2559	บรษิทัมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างกรรมการ	เนือ่งจาก
กรรมการเดมิบางท่านลาออก	โดยมีกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการเดมิที ่
ลาออกรวมจ�านวน	3	ท่านประกอบด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.อทัุย	ตนัละมยั, 
รองศาสตราจารย์	ดร.กมเลศน์		สนัตเิวชชกลุ	และดร.ชาญ	ธาระวาส	
ประธานคณะกรรมการบรษิทัจึงได้จดั	 orientation	 ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร	
เพือ่ให้รายละเอยีดเรือ่งทีค่วรทราบ	และแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของ
กลุม่บรษิทั	เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ในธรุกจิและการด�าเนนิการต่าง	ๆ 	เพือ่เตรยีมความพร้อมในการปฏิบตัิ
หน้าทีข่องกรรมการ	จ�านวน	2	รอบ	

	 ครัง้ท่ี	 1	 เมือ่วนัท่ี	 31	 พฤษภาคม	 2559	 กรรมการเข้าใหม่	 
:	ศ.ดร.อทุยั	ตนัละมยั,	รศ.ดร.กมเลศน์	สนัตเิวชชกลุ
	 ครั้งท่ี	 2	 เมื่อวันท่ี	 8	 กันยายน	 2559	 กรรมการเข้าใหม่	 
:	ดร.ชาญ	ธาระวาส

	 ในปี	2559	ได้ส่งเสรมิให้ประธานคณะกรรมการบรษิทั	เข้าอบรม
หลกัสตูร	RCP	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย	จ�านวน	
1	ท่าน	และส่งเสรมิกรรมการอสิระเข้าใหม่/ผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในอบรมหลกัสตูร	สมัมนาคณะกรรมการตรวจสอบ	AC	Hot	Update 
เตรยีมรบั	CG	ยคุใหม่ก้าวไกลสูค่วามยัง่ยนืรวม	3	ท่าน	ซึง่หลกัสตูร 
ดงักล่าวจดัโดยสภาวชิาชพีบญัชร่ีวมกบัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทยเพือ่ให้มัน่ใจว่า	คณะกรรมการของบรษิทั
จะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรูค้วามสามารถ	รวมถงึการพฒันาองค์กรไป
สูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยืน	โดยสรปุข้อมลูการฝึกอบรมของกรรมการกบั
สถาบนักรรมการบรหิารไทย	(IOD)	แล้ว	มรีายละเอยีดดงันี้

โดยปี	2559	มีรายนามคณะกรรมการแต่ละคน	ซึ่งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ดังนี้

*ศ.ดร.อทุยั		ตนัละมยั	ได้รบัการแต่งตัง้โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่2/2559	เมือ่วนัที	่15	มนีาคม	2559	
รศ.ดร.กมเลศน์		สนัตเิวชชกลุ	ได้รบัการแต่งตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2559	เมือ่วนัที	่25	เมษายน	2559
ดร.ชาญ		ธาระวาส	ได้รบัการแต่งตัง้โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่4/2559	เมือ่วนัที	่9	สงิหาคม	2559

รายนามกรรมการ ประเภทกรรมการ
ปีที่ได้รับ
ต�าแหน่ง

ปีที่เลือกตั้ง
ต�าแหน่ง

จ�านวนปีที่ด�ารง
ต�าแหน่ง

นายศิริศักดิ์		ถิรวัฒนางกูร
นายคิโยทากะ		นาคามูระ
นายศิริวัฒน์		วงศ์จารุกร
นายธนกร		ชาลี
นายอนันต์		ลี้ตระกูล
นายสุชาติ		ธรรมาพิทักษ์กุล
ศ.ดร.อุทัย		ตันละมัย*
รศ.ดร.กมเลศน์		สนัตเิวชชกลุ*
ดร.ชาญ		ธาระวาส*

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2554
2557
2546
2558
2555
2546
2559
2559
2559

2559
2559
2557
2557
2558
2558
2558
2559
2557

5	ปี
2	ปี

13	ปี
1	ปี
4	ปี

13	ปี
10	เดือน
6	เดือน
5	เดือน

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

4 3 2 1 0
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รายชื่อกรรมการ	/	ผู้บริหาร หลักสูตร ปีที่อบรม

1.	 นายศริศิกัดิ	์	ถริวัฒนางกรู*
	 ประธานกรรมการบริษทั

2.	 นายคโิยทากะ		นาคะมรูะ
	 รองประธานกรรมการบรษิทั

3.	 นายศริวิฒัน์		วงศ์จารุกร
	 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

4.		 นายธนกร		ชาลี
	 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร

5.	 นายอนนัต์		ลีต้ระกลู								
	 กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ
	 สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

6.	 นายสชุาต	ิ	ธรรมาพทิกัษ์กลุ
	 กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ
	 ตรวจสอบ

7.	 ศ.ดร.อทุยั		ตนัละมยั*
	 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/
	 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง

8.	 รศ.ดร.กมเลศน์		สันติเวชชกลุ*
	 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/
	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการ
	 สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

9.	 ดร.ชาญ		ธาระวาส
	 กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและ
	 พจิารณาค่าตอบแทน

10.	 นายอาร์ม		ศวิดติถ์
	 กรรมการบรหิาร

11.	 นางสาวศริพิร		เดชนติิรัตน์
	 ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

-	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	93)
-	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	รุ่น	39)

-	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	115)

-	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	9)	
-	 Directors	Certification	Program	(DCP	รุ่น	42)

-	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	120)
-	 How	to	Develop	Risk	Management	Plan	(HRP	รุ่น	8)

-	 Directors	Certification	Program	(DCP	รุ่น	22)
-	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	รุ่น	6)

-	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	27)
-	 Directors	Certification	Program	(DCP	รุ่น	60)
-	 Role	of	The	Compensation	Committee	(RCC	รุ่น	11)

-	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	34)
-	 Directors	Certification	Program	(DCP	รุ่น	59)
-	 Financial	Statements	for	Directors	(FSD	รุ่น	17)

-	 Directors	Certification	Program	(DCP	รุ่น	0)

-	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	รุ่น	6)
-	 Directors	Certification	Program	(DCP	รุ่น	51)

-	 How	to	Develop	Risk	Management	Plan	(HRP	รุ่น	8)

-	 Strategic	CFO	in	Capital	Markets	Program	รุ่นท่ี	2	โดย	SET
-	 การวางแผนภาษี		การจ่ายเงินปันผล	เงินส่วนแบ่งก�าไร		
	 โดยบจ.สอบบัญชีธรรมนิต	ิ		

ปี	2554
ปี	2559

ปี	2558

ปี	2547
ปี	2547

ปี	2558
ปี	2558

ปี	2545
ปี	2551

ปี	2547
ปี	2548
ปี	2553

ปี	2548
ปี	2548
ปี	2548

ปี	2543

ปี	2547
ปี	2547

ปี	2558

ปี	2559
ปี	2559

 
หมายเหตุ	 กรรมการล�าดับที่			1		เป็นกรรมการเดิมและได้รับการเสนอชื่อด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท	
	 	 	 กรรมการล�าดับที่	7-9	เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่
	 	 	 กรรมการล�าดับที	่	11		เป็นผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ด�ารงต�าแหน่ง	CFO	แทนนางสาวแววตา		สขุเสน่ห์	ซึง่เกษยีณอายุ

คณะกรรมการชุดย่อย

	 (คณะกรรมการชุดย่อย	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัท	 
คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
ตอบแทน	รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 การสรรหาบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการ/กรรมการอสิระ

	 โดยท่ีในปี	 2559	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้งคณะ 
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 (Nomination	 and 
Compensation	Committee)	ท�าหน้าที่สรรหาบุคคลด�ารงต�าแหน่ง 
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กรรมการ	กรรมการอสิระ	ทีม่คุีณสมบติั	และประสบการณ์หลากหลาย 
ทัง้ในด้านทกัษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์ 
กบับรษิทั	รวมทัง้การอทุศิเวลา	และความพยายามในการปฎบิตัหิน้าท่ี 
เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง	 จึงได้ก�าหนด 
ให้กรรมการควรด�ารงต�าแหน่งในกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิ 
5	บรษิทั		

	 ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลที่มี
คณุสมบตั	ิน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน	เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัพจิารณาและ
น�าเสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิละแต่งตัง้	
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทั	กล่าวคอื 
ต้องได้รบัมติเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
กึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสียง	โดยผูถ้อืหุน้ 
คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	 ผู้ถือหุ้นแต่ละ
คนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอื
หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้	โดยบคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตาม
ล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
พงึม	ีและในการประชุมสามญัประจ�าปีทกุคร้ังให้กรรมการออกจาก 
ต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	ใน	3	เป็นอตัรา	ทัง้นีส้�าหรบักรรมการทีไ่ม่ใช่ 
กรรมการอิสระอาจก�าหนดจ�านวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัทด้วยและขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความ
สามารถของผูท้ีไ่ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืกให้เป็นกรรมการ	(วธิกีาร
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 ได้รายงานไว้ภายใต้หมวด
โครงสร้างการจัดการ	หัวข้อการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ)	

 การสรรหาผูบ้รหิารของบริษัท

	 คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการสรรหาผูบ้รหิาร
ที่มีคุณสมบัติ	และประสบการณ์ที่เหมาะสม

	 1.	 การแต่งต้ังประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
น�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
	 2.	 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่รองผู้อ�านวยการขึ้นไป	
เป็นอ�านาจอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

	 3.	 การแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดับต�า่กว่ารองผูอ้�านวยการ	เป็นอ�านาจ
อนุมัติโดยประธานกรรมการบริหาร

 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 มีบริษัทที่ถือลงทุน	 15	 บริษัท	 
แบ่งเป็นบริษัทย่อย	 13	 บริษัทซึ่งถือลงทุนเกินว่าร้อยละ	 50	 ของ 
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว	และมบีรษิทัร่วม	2	บริษทั	ตามรายละเอยีด
ซึ่งแสดงในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
	 โดยที่คณะกรรมการมีกลไกในการก�ากับดูแล	ควบคุมการดูแล
จดัการและความรบัผดิชอบของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	มนีโยบาย 
ในการส่งบคุคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษทั	โดยฝ่ายบริหารจะพจิารณา 

น�าเสนอรายชื่อผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ 
เหน็ชอบ	(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ	2	รายชือ่ผูบ้รหิารบรษิทัย่อย) 
ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย	มีหน้าที่
ด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ท่ีดท่ีีดสีดุของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้	ๆ 	

 ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ที่เป็นตัวแทน	มีดังนี้

	 1.	 ร่วมวางแผนและก�าหนดนโยบาย	ทศิทาง	กลยทุธ์	แผนงาน	
และโครงสร้างองค์กร	ให้สอดคล้องกับ	สภาพเศรษฐกิจและสภาวะ
การแข่งขนัในตลาดและสอดคล้องกบันโยบายการด�าเนนิธรุกจิของ	 
บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2.	 ร่วมวางแผนและก�าหนดแผนธุรกิจ	 งบประมาณประจ�าป	ี
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	
(มหาชน)

	 3.	 ก�ากบัการด�าเนนิงานตามนโยบาย	แนวทางการบรหิารต่าง	ๆ  
และแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ

	 4.	 ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผล 
การด�าเนินงาน	 การท�ารายการระหว่างของบริษัทในกลุ่มหรือกับ 
บคุคลที่เกี่ยวโยง	การได้มาหรอืจ�าหนา่ยไปซึ่งสินทรพัยห์รอืการท�า 
รายการส�าคญัอืน่ใดของบรษิทัให้ครบถ้วนถกูต้อง	และใช้หลกัเกณฑ์ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและท�ารายการข้างต้นตามหลกัเกณฑ์ 
ของบริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 5.	 ก�ากบัดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	และรดักมุ 
เพียงพอ	

	 ทั้งนี้กลไกในการก�ากับดูแลโดยส่งผู้แทน	 กรรมการ/ผู้บริหาร	 
ซึ่งผ่านมติความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย/บรษัิทร่วมแล้วนัน้	ยงัมี 
กลไกลในการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทั	เพือ่ช่วย
ในการตรวจสอบ/สอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษิทัย่อย
และบรษัิทร่วมให้มกีารบรหิารจดัการในด้านต่างๆ	ทีม่คีวามเหมาะสม	 
รัดกุม	 เพียงพอ	 และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
อีกทางหนึ่ง

	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 การดแูลการใช้ข้อมูลภายในนอกจากมาตรการท่ีเป็นข้อก�าหนด
ของกฎหมายแล้ว	 บริษัทมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม	 ความ
ซื่อสัตย์	และความสุจริต	ในการด�าเนินธุรกิจต่อลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ลงทุน	
และผู้ถือหุ้นโดยก�าหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท	 ให้
กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ	 และน�าไปปฏิบัติ
เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่ส�าคัญ	ถูกเปิดเผย	หรือมีการ
เข้าถงึแหล่งข้อมลูข่าวสารโดยพลการ	หรอืโดยมเีจตนาทีไ่ม่บรสิทุธิ์	
โดยหากฝืนเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

	 บรษิทัมรีะเบยีบในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ได้เปิด
เผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นดังนี้	
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หมายเหตุ	
	 1.	 ในเดือนพฤษภาคม	 2559	 บริษัท	 เอ็ม	 เอฟ	 อี	 ซี	 จ�ากัด	 (มหาชน) 
ได้จ�าหน่ายหุ้นบางส่วนของบริษัทพรอมท์นาว	 จ�ากัด	 ท�าให้	 ปัจจุบันบริษัท	 
พรอมท์นาว	จ�ากัด	เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ถือลงทุนแทน
	 2.	 ณ	เดอืนธนัวาคม	2559	บรษัิท	เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	เข้าลงทนุ
ในบริษัทย่อยแห่งใหม่	1	แห่ง	บริษัท	เพลย์ทอเรียม	โซลูชันส์	จ�ากัด	

1,270,000

1,270,000

คาสอบบัญชีบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 
รวมคาตรวจสอบ BOI

คาสอบบัญชีบริษัทยอย 13 แหง 
รวมคาตรวจสอบ BOI

2559

2558

2,082,000

2,082,000

2559

2558

คาบริการอื่น

-

-

2559

2558

	 •	 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทจะต้อง
รักษาความลับ	และ/หรือ	ข้อมูลภายในของบริษัท
	 •	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัจะต้องไม่น�า 
ความลบั	และ/หรอื	ข้อมลูภายในของบรษิทัไปเปิดเผย	หรอืแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
	 •	 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทจะต้อง
ไม่ท�าการซือ้ขาย	โอนหรอืรบัโอน	หลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใช้ความ
ลับ	 และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท	 และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใด
โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบรษิทั	อนัอาจก่อให้เกดิ
ความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	ข้อก�าหนดนี้
ให้รวมความถงึคูส่มรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการ	
ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทด้วย	ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรง
	 •	 ห้ามกรรมการ	ผูบ้ริหาร	ผูท้�าบญัช	ีรวมถงึคู่สมรส	และบตุรทีย่งั
ไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดังกล่าวใช้ข้อมลูภายใน	เพือ่ท�าการซือ้ขาย	
โอน	หรอืรบัโอนหลกัทรัพย์ของบริษทัในช่วงเวลาก่อนทีง่บการเงนิของ
บริษทั	และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องจะถกูเผยแพร่ต่อสาธารณชน	(ต้ังแต่วนัที่	 
15	เมษายน	จนถงึวนัทีร่ายงาน	งบการเงนิส�าหรบังวดไตรมาสที	่1/	
ตั้งแต่วันที่	15	กรกฎาคม	จนถึงวันที่รายงานงบการเงินส�าหรับงวด	
ไตรมาสที่	2/	ตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	จนถึงวันที่รายงานงบการเงิน
ส�าหรับงวดไตรมาสที่	3/	และตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	จนถึงวันที่
รายงานงบการเงินส�าหรับงวดประจ�าปี)

	 นอกจากนี้	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีจัดท�า
รายการถือหลักทรัพย์	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรพัย์ของตน	คูส่มรส	และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ	ตามมาตรา	59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายในเวลาที่ก�าหนด
ไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์	 และก�าหนด
ให้ผู้บริหารส่งส�าเนารายงานให้บริษัทในวันเดียวกับวันที่รายงาน
ต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช	ี(audit	fee)

	 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ�าปี	2559	เป็นจ�านวนเงนิรวม	
1,270,000	บาท	คงเป็นอัตราค่าบริการตรวจสอบเดียวกับปี	2558	 
โดยรวมค่าตรวจสอบบญัชตีามสทิธใินบตัรส่งเสรมิการลงทนุ	(BOI)	 
และผูส้อบบญัชีไม่ได้ให้บรกิารอืน่	ๆ 	แก่บรษิทัและไม่มคีวามสมัพนัธ์	
และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลดังกล่าว	

	 ส�าหรบับรษิทัย่อย	มจี�านวนรวม	13	บริษทั	(1)	บริษทั	พรอมท์นาว 
จ�ากัด	 (2)	 บริษัท	 แอดวานซ์	 อินเทลลิเจ้นท์	 โมเดิร์นนิตี้	 จ�ากัด	 
(3)	 บริษัท	 โมเดอร์นฟอร์ม	 อินทิเกรชั่น	 เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	 
(4)	บริษัท	เอ็ม	ไอ	เอส	เอ้าท์ซอร์สซิ่ง	จ�ากัด	(5)	บริษัท	บิสซิเนส	
แอพพลิเคชั่น	จ�ากัด	(6)	บริษัท	โมทีฟ	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	 
(7)	บรษิทั	ซอฟต์สแควร์	1999	จ�ากดั		(8)	บรษิทั	ขอนแก่น	ซอฟต์เทค	
จ�ากัด	(9)	บริษัท	ซอฟต์พลัส	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(10)	บริษัท	ซอฟต์

โปรเฟสชันแนล	จ�ากัด	 (11)	 บริษัท	 สามหมอก	ซอฟต์แวร์	 จ�ากัด	 
(12)	บรษิทั	เคซอฟต์	คอนซลัติง้	จ�ากดั	(13)	บรษิทั	ฮ่องสอน	ซอฟต์แวร์	
จ�ากดั	มค่ีาบรกิารสอบบญัชรีวมเป็นเงนิ	2,082,000	บาท	ซึง่ได้รวม
ค่าบริการตรวจสอบตามสิทธิในบัตรส่งเริมการลงทุน	 (BOI)	 แล้ว	 
และผูส้อบบญัชไีม่ได้ให้บรกิารอืน่	ๆ 	แก่บรษิทัและไม่มคีวามสมัพนัธ์	
และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
 รายนามผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท/บริษัทย่อย

	 1.	 นายธนะวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์		 เลขที่ใบอนุญาต	6699	หรือ
	 2.	 นางสาวสุลลิต	อาดสว่าง	 เลขที่ใบอนุญาต	7517	หรือ
	 3.	 นายพีรเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	 เลขที่ใบอนุญาต	4752

	 การปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่	ๆ 
	 -ไม่ม-ี	 รายละเอียดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน 
โดยคูม่อืการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ฉีบบัปรบัปรงุล่าสดุเปิดเผยในเวบ็ไซต์ 
ของบรษิทั	www.mfec.co.th	ในส่วน	Investor	Relation	ภายใต้หวัข้อ 
“การก�ากบัดแูลกจิการ”
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

	 MFEC	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการสร้างผลประกอบการที่ดีในทาง
เศรษฐกิจ	 เพื่อเชื่อมโยงสู่เป้าหมายส�าคัญเรื่อง	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เกื้อ
หนนุสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เตบิโตไปพร้อมๆ	กนัอย่างสมดลุและยัง่ยนื	ทัง้นี้
การด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิทัในปี	2559	มุง่เน้น
การยกระดับความรับผิดชอบให้เป็นไปตามบริบทของธุรกิจที่ว่าด้วยเรื่องของ
การมุง่สร้างคณุค่าร่วมระหว่างองค์กรและสงัคม	ตลอดจนสิง่แวดล้อมรอบข้าง
อย่างเป็นระบบตามกรอบสากลที่ว่าด้วย	3	แนวทางหลัก	ประกอบด้วย 
	 1.	 แนวทางการด�าเนินกิจกรรม	CSR	 after	 process	 	 ซึ่งเป็นการสร้าง
คุณค่าให้สังคมที่แยกออกมาจากการด�าเนินธุรกิจหลักขององค์กร	ในรูปแบบ
ของจติอาสา	มุง่เน้นให้บคุลากรภายในตระหนกัถงึความส�าคญัต่อความรบัผดิ
ชอบและช่วยเหลอืสังคมในทศิทางทีแ่ต่ละคนถนดั	อาท	ิสร้างบ้านปปูลา	ปลกู
ป่าโกงกาง	หรอืการร่วมด้วยช่วยกนั	สานฝันให้น้องสถานแรกรบัเดก็หญิงบ้าน
ธัญญพร

	 2.	 การด�าเนนิงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการการด�าเนนิ
ธรุกจิหลกัขององค์กรตามรปูแบบ	CSR	in	process	ทีค่�านงึถงึผลกระทบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม	รวมถงึมุง่สร้างคณุค่าร่วมแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีเกีย่วข้องทัง้
ภายนอกและภายในองค์กร	ในลกัษณะการใช้ความรูค้วามสามารถ	สร้างสรรค์
นวตักรรมเพือ่ประโยชน์แก่กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม
โดยรวม	อาทิ	ผลงานนวัตกรรม	Community	Test	System	(CTS)	

	 3.	 แนวทางการด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบ	CSR	as	process	ด้วยการจัด
ตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ใน
การขยายโอกาสทางการศกึษาอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม	ภายใต้ชือ่	“มลูนธิปัิน
ปัญญา”	(Pan	Panya	Foundation)	ที่มีจุดเริ่มต้นจากโครงการ	“ทุนความรู้”	ใน
ปี	พ.ศ.2557	เป็นโครงการเพื่อสังคมโดยบริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	
ท�าการส่งมอบสือ่การเรยีนรูดิ้จทิลัให้แก่เดก็เยาวชนทีข่าดโอกาสในพืน้ทีห่่างไกล	
ระดบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	ประกอบด้วย	อบีุค๊	(e-Book),	ข้อสอบ
ออนไลน์	(e-Test),	วิดีโอสื่อความรู้	ต่าง	ๆ	ผ่านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	ช่วย
ยกระดบัคะแนนสอบวดัผลแห่งชาต	ิ(O-NET)	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	ทัง้สิน้

จิตอาสา

การศึกษา 

สังคมและ
สิ่งแวดลอม

สื่อการเรียนรู
ดิจิทัล

ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

ควบคู่กับการสร้างผลประกอบการที่ดีใน

ทางเศรษฐกิจ เพื่อเช่ือมโยงสู่เป้าหมายส�าคัญ

เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 63



 เพื่อก้าวสู่ปีท่ี 21 อย่างย่ังยืน

	 จากประสบการณ์กว่า	20	ปี		MFEC	อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทย
เสมอมา	 ท�าหน้าที่ของผู้น�าการประกอบธุรกิจให้บริการค�าปรึกษา	 พัฒนา	
และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือ่ข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบ
วงจร	ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ	 ให้บริการที่เป็นเลิศพร้อมยก
ระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล	 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรที่ว่า
ด้วยเรื่องของความโปร่งใส	ในราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัทฯ	
ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็น
ที่ยอมรับและเข้าถึงได้ง่าย	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการจัดท�ารายงาน
แห่งความยั่งยืนตามกรอบ	 GRI	 (Sustainability	 Report)	 ต่อเน่ืองเข้าสู ่
ปีที่	 3	 โดยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการด�าเนินงานตั้งแต่วันท่ี	 
1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	2559	ตามวตัถปุระสงค์หลกัของการรายงานความ
ยั่งยืนตามกรอบ	GRI	รุ่นที่	4	 โดยมุ่งใช้กระบวนการของการจัดท�ารายงาน
มาสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในบริบทของความยั่งยืน	พร้อมให้ความส�าคัญ 
กับความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกิจการ	 อันประกอบด้วย 
ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และสังคมโดยรวม

จำนวนนักเรียนโครงการ
ป 2559

ม.6ม.3ป.6

505

1,339

1,467

CSR after process 

CSR in process 

CSR as process

ความรับผิดชอบตอสังคมใน 
3 แนวทาง 

หมายเหตุ: 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2559
(Sustainability	Report)	
ได้ที่	:	www.mfec.co.th
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 1/2560	 เมื่อวันที่	 
28	กมุภาพนัธ์	2560	โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ
ครบทั้ง	3	ท่าน	และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ	และ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	 โดยอ้างอิง	 “แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”	 ซ่ึงคณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน	 พร้อมทั้งข้อ
เสนอแนะจากการตรวจสอบ		ซึ่งมุง่เน้นตรวจสอบเชงิปฏิบัตกิารให้
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนือ่ง	โดยมกีารตดิตามการ
ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ	 และรายงานให้คณะ
กรรมการบรษัิทรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ	ซึง่ผลการสอบทานพบว่ามี
การปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้	สอดคล้องกบัข้อก�าหนดกฎหมาย
และนโยบายก�ากับดูแลกิจการ	 ส�าหรับการหารือกับผู้ตรวจสอบ 
บัญชีเห็นว่า	 บริษัทได้จัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน	 
การบัญชี	และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง
กับระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ	 และการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	 โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	
(Risk	 Management	 Committee)	 ท�าหน้าที่ในการพิจารณาและ
อนุมติันโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งในทกุด้านให้มัน่ใจว่า
มกีารด�าเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่จดัการความเสีย่งนัน้ๆ	ทัง้นี	้คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งได้มอบหมายให้คณะท�างานบรหิารความ
เสี่ยง	(Risk	Management	Team)	ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวันแทนคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง	ตดิตาม	ดแูล	ให้ค�าแนะน�ากระบวนการ
บรหิารความเสีย่งในระดบัปฏบิตัแิต่ละฝ่ายงาน	พร้อมให้รายงานผล
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งจะสรปุผลการบรหิารจัดการความเสีย่ง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 
	 1.	 การควบคุมภายในองค์กร	
 
	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิทีชั่ดเจนและ
วัดผลได้	 โดยมีการก�าหนดแผนงบประมาณประจ�าปี	 และก�าหนด
เกณฑ์ในการชี้วัดเพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น	 
ปลูกฝังจิตส�านึก	 คุณธรรมและจริยธรรมอันดีในองค์กร	 จัดให้มี
กระบวนการสื่อสาร	Code	of	Conduct	ให้พนักงานทุกคนรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติ	 ตอบสนองความคาดหวังต่อลูกค้าด้านบริการ
และผลติภณัฑ์	และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่การเตบิโนอย่าง
ยั่งยืนของ	MFEC	Group	 โดยบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและ
รักษาพนักงานผู้บริหารทีม่คุีณภาพ	วัดผลส�าเร็จของงาน	และจงูใจให้ 
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
 
	 ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีก่�ากบัดูแลให้บรษิทัก�าหนด
เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	ทบทวนเป้าหมาย

การปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	 โดยบริษัทมีโครงสร้างการบริหาร
ประกอบด้วยคณะกรรมการ	 5	 ชุด	 ได้แก่คณะกรรมการบริษัท	 
คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง	 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 
โดยคณะกรรมการแต่ละชดุมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้อยูใ่นกรอบ
ของการมจีรยิธรรมทีด่	ีและรบัผดิชอบต่อสงัคม	บรษิทัจดัโครงสร้าง
องค์กรทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิาร	และให้การควบคมุ
ภายในเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	มกีารแบ่งแยกหน้าทีง่านทีส่�าคญั
ท�าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน	 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน	ท�าหน้าที่สอบทานระบบปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วม
โครงการต่อต้านคอร์รปัชัน่โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยการต่อต้านทุจริต	(Collective	Anti-Corruption	:	CAC)	

	 2.	 การประเมินความเสี่ยง	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เป็นนโยบายท่ีส�าคญั	โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
ซึง่ประกอบด้วย	กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	รวมถงึคณะท�างาน
บริหารความเส่ียง	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ	
ร่วมก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง	 ให้ทุกคนใน
องค์กรท�าหน้าที่ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอก
ได้แก่	 สภาพเศรษฐกิจ	 นโยบายภาครัฐ	 ความผันผวนของค่าเงิน		
และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิทั	ก�าหนดผูร้บัผดิชอบความเสีย่งในหน่วยงานต่าง	ๆ 	พร้อม
ทั้งมอบหมายให้	 การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานทุกท่าน	 มีการวางแผน
และก�าหนดมาตรการบริหารความเส่ียง	 ประเมินปัจจัยความเสี่ยง
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท	 
จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ภายในองค์กร	 โดยเน้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท	 
ส่งเสรมิการจดัการให้ความรูก้บัพนกังานทกุระดับให้พนกังานมคีวาม
เข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคญัในการบริหารความเสีย่งให้มากขึน้	 
ซึง่ผลการปฏิบตัไิด้มกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
และคณะกรรมการบริหารบริษัท	ตามล�าดับ

	 3.	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย	4	คณะ 
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 และคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน	โดยปฏบัิตงิานภายใต้ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่
ทีไ่ด้รบัมอบหมายในการควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารดงันี้
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	 •	 ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอนมุตัขิองผูบ้รหิาร
ทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน	 และเป็นลายลักษณ์อักษร	 
โดยก�าหนดต�าแหน่งผู้มีอ�านาจอนุมัติ	และวงเงินไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร	และมีการทบทวนความเหมาะสม
	 •	 ก�าหนดนโยบาย	 คู่มือ	 ขั้นตอน	 ระเบียบปฏิบัติ	 ไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน	
	 •	 ก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจ�าปี	ให้ครอบคลมุกระบวนการปฏบิตังิานที่
มีความเสี่ยง	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง	ๆ	มีการ 
ก�าหนดกิจกรรมควบคุมการปฎิบัติงานที่เพียงพอทั้งด้านการเงิน	 
การปฏบิตังิาน	การปฏบิตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคบัต่าง	ๆ 	โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาประเด็นส�าคัญและปัญหาท่ีตรวจพบ
จากการตรวจสอบ	 และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้	 ฝ่าย
บรหิารน�าไปก�าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการ	และก�าหนดให้มี
การติดตาม	ส�าหรับกรณีที่บริษัทมีการท�าธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือ
บคุคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืมคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัฯ	อนัจะน�ามาซึง่
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยการท�าธรุกรรมต่าง	ๆ 	จะผ่านการ
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ	

 4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 ก�าหนดให้จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดที่ส�าคัญประกอบอย่าง
เพียงพอ	 ในการเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมของคณะกรรมการ					
โดยจัดท�าเป็นรายงาน	 เชิงวิเคราะห์พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จ
จริง	 และข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จัดส่งข้อมูล
ล่วงหน้าเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจก่อนก�าหนดวันประชุม	 
7	วนั	โดยเลขานุการท�าหน้าท่ีประสานงานและเป็นศนูย์กลางในการ
จัดเก็บเอกสารที่ส�าคัญ	อาทิเช่น	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ		
รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	หนงัสอืนดัประชมุผู้ถอืหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมใน	การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ 
	 จัดให้มีโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการระบบการจดัเกบ็เอกสารของแต่ละหน่วยงาน	รวมถงึจดัให้มี
ระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่ส�าคัญ	โดยการก�าหนด
สิทธิผู้เข้าถึงฐานข้อมูล	อาทิเช่น	เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ต่าง	ๆ	มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ทุกรายการ	
เพือ่ความโปร่งใสและเป็นข้อมลูประกอบในการปฏบิตังิาน	โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี	ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน	และผู้เกีย่วข้องในการจดัท�างบการเงนิของบรษิทัทกุไตรมาส	
เพือ่ให้มัน่ใจว่า	บรษิทัมกีารใช้นโยบายการบญัชตีามหลกัการบญัชี
ที่รับรองทั่วไป	โดยได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเหมาะสม

	 5.	 ระบบการติดตาม

	 บรษิทัฯ	มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามแผนงานที่
วางไว้	โดยในปี	2559		มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัรวม	7	ครัง้ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารรวม	 9	 ครั้ง	 และมีการประชุมคณะ 
ผูบ้รหิารย่อยเป็นประจ�าทกุเดอืน	เพือ่ก�ากบัและตดิตามการด�าเนนิ
งานของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยทุธ์	แผนงาน 
ทีว่างไว้	พร้อมทัง้แก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้	และด�าเนนิการปรบัแผน 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงเมื่อพบ
ว่ามีผลการด�าเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 นอกจากนี	้ส�านกัตรวจสอบภายในวางแผนการปฏบิตังิานตรวจ
สอบและตดิตามการปฏบัิตงิานของบรษิทัและบรษิทัย่อย	โดยใช้แนว
ความเสี่ยง	(Risk	Based	Approach)	ที่มีโอกาสและผลกระทบต่อ
พนัธกจิ	วสิยัทศัน์	เป้าหมาย	และกลยทุธ์ของบรษิทัตามทีผู้่บรหิารได้
ก�าหนดไว้ในแผนพฒันาบรษิทั		เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	เป้าหมาย
หลักร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยในปี	 2559	 
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรทันที่ปฏิบัติงานเสร็จและสรุปผลการปฏิบัติ
งานทุกไตรมาส		

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 จากผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย	 ไม่พบข้อบกพร่อง 
อนัมสีาระส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของข้อมลูรายงาน
ทางการเงิน	โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับระบบการ
ควบคมุภายในตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

	 ด้วยคณะกรรมการค�านึงถึงความส�าคัญในการควบคุมภายใน 
และแผนการสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ	 จึงพิจารณาแต่งต้ัง 
คุณณัฐพล	เกษมทรัพย์	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน	 เป็นผู้ดูแลก�ากับงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท	 
เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ปฏบิตังิานตรวจสอบให้ความเชือ่มัน่
และค�าปรึกษาด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม	 เพื่อเพิ่มมูลค่า
และปรับปรุง	การด�าเนินงาน	และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีก�าหนด	 โดยจัดให้มีแนวทางท่ีเป็นระเบียบและแบบแผนที่ดี	 
มาใช้ในการประเมนิประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง
การควบคุมและการก�ากับดูแล	 ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2559	ทีผ่่านมาส�านกัตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าทีต่รวจสอบ
ระบบการควบคมุภายในเกีย่วกบักระบวนการปฏบิตังิานของหน่วย
งานต่างๆ	 รวมทั้งให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการวางระบบการควบคุม
ภายใน	การบรหิารความเสีย่ง	การก�ากบัดแูลกจิการ	จดัฝึกอบรมให้
องค์ความรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัของกระบวนการควบคมุภายในและ
กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง	รวมถงึให้ข้อเสนอแนะอย่าง
ต่อเนือ่ง	เพือ่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยต่าง	ๆ 	
สามารถติดตาม	การด�าเนนิงานของบรษิทัฯได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
และมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิทีส่�าคญัของ 
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บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ได้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางที่ก�าหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่าย
บริหารได้ก�าหนดไว้	รวมทั้งบริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	อนัจะน�าไปสูค่วามเป็นเลศิ	โดย
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ	 และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน	เพื่อรักษาความเป็นอิสระ	และคุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน	สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่	และ
มีการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างทันเวลาและสม�่าเสมอ

	 ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 คร้ังที่	 1/2560	 
เมือ่วนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2560	ส�านกัตรวจสอบภายในได้สรปุผลการ
ตรวจสอบประจ�าปี	 2559	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว 
และเหน็ว่าการปฏบิติัหน้าทีข่องส�านกัตรวจสอบภายในมปีระสทิธภิาพ 
เป็นประโยชน์ในการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธผิลต่อการบรหิารของ
องค์กรเป็นอย่างยิ่ง	 และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของส�านัก
ตรวจสอบภายใน	จะผ่านการเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่	 1	 ของปี 
ถัดไป	 โดยหารือร่วมกับ	 ฝ่ายบริหารเป็นประจ�าทุกปี	 โดยก�าหนด
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดังนี้

	 •	 ผลการปฏิบัติการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนการตรวจ
สอบประจ�าปี
	 •	 การด�าเนนิการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวาม
เป็นอิสระ	การน�าเสนอข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
	 •	 การพัฒนาบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน
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รายละเอียดผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อ	 	 นายณัฐพล		เกษมทรัพย์					

อายุ		 32	ป	ี

ด�ารงต�าแหน่ง			 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

วัน	เดือน	ปี	ที่ได้รับแต่งตั้ง		 ธันวาคม	2558

คุณวุฒิการศึกษาและใบอนุญาต		 •	 ปริญญาโท	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการอุตสาหกรรม	
	 	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 	 •	 ปริญญาตรี	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝึกอบรม	 •	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	CPIAT	รุ่น	41
	 	 •	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	รุ่น	31	สภาวิชาชีพบัญชี
	 	 •	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร	Tools	and	Technical	for	Internal	Auditor	และหลกัสตูรส�าหรบั 
	 	 	 ผู้ตรวจสอบภายใน	สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
	 	 •	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร	การบรหิารความเสีย่งองค์กรรุน่ที	่7	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
	 	 	 และสมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย
	 	 •	 หลักสูตร	Prospective	Internal	Audit	:	The	Anti-Corruptions	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 	 	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 	 •	 หลักสูตรการอ่านและวิเคราห์งบการเงิน	ศูนย์สัมมนาวาโซ่	บริษัท	วาโซ่	จ�ากัด

ประสบการณ์การทำางาน		 2556	–	ปัจจบุนั	 ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบภายใน	
	 	 	 	 	 บรษิทั	เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)

	 	 2555	–	2556	 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 	 	 	 	 บรษิทั	มหพนัธ์ไฟเบอร์ซเีมนต์	จ�ากดั	(มหาชน)

	 	 2555	 	 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 	 	 	 	 บรษิทั	เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	

	 	 2549	–	2554	 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	
	 	 	 	 	 บรษิทั	บางกอกกล๊าส	จ�ากดั	(มหาชน)

	 	 2548	–	2549	 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน	
	 	 	 	 	 บรษิทั	กฤษดานคร	จ�ากดั	(มหาชน)

สมาชิกสถาบัน/องค์กร	 -	 สมาชิก	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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 คณะกรรมการบริหารได้ก�ากับการจัดท�างบการเงินประจ�าปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 
โดยก�าหนดนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	 ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผล	 ในการจัดท�า 
งบการเงินรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ	 โดยได้แต่งตั้งและ 
มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ	เพื่อรับผิดชอบดูแล
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน	มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	ตลอดจนสอบทาน 
ให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	 และร่วมประเมินความเส่ียงของบริษัทฯ	 เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญและเพียงพอ

	 โดยแนวทางปฏบิติัและการก�ากบัดูแลการจัดท�ารายงานทางการเงนิ	คณะกรรมการบรษิทัฯ	เหน็ว่างบการเงนิของบรษิทั	เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีจ�ากดั 
(มหาชน)	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2559	 ได้ปรับรูปแบบการรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่	 แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ได้ถูกต้อง	เชื่อถือได้	เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป		และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายศิริศักดิ์  ถิรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการบริษัท

นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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	 เรียน	ผู้ถือหุ้น	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคุณวฒุิ
ท่ีมีความเป็นอสิระจ�านวน	3	ท่าน	ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุมิคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย	ด้านบญัชกีารเงนิและการบรหิารองค์กร	
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ	และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		

	 โดยในปี	 2559	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการประชุมทั้งสิ้น	 
5	ครัง้	และได้รายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็น
ประจ�าทกุไตรมาส	กรรมการตรวจสอบฯ	แต่ละคนได้เข้าร่วมประชมุ
ตามรายละเอียดดังนี้

นายสุชาติ		ธรรมาพิทักษ์กุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ	 5/5	ครั้ง	 2	ครั้ง	

ศ.ดร.อุทัย		ตันละมัย*
กรรมการตรวจสอบ	 3/5	ครั้ง	 1	ครั้ง	

รศ.ดร.กมเลศน์		สันติเวชชกุล*
กรรมการตรวจสอบ	 2/5	ครั้ง	 1	ครั้ง	

*เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี	

	 โดยการประชุมผลประกอบการประจ�าปี	 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร	 ผู้สอบบัญชี	 
ผู้ตรวจสอบภายใน		2	ครั้ง	และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	 2	 คร้ัง	 	 ซึ่งการประชุมทุกคร้ัง	 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้รายงานความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็น 
อิสระโดยสรุปมีสาระส�าคัญดังนี้

	 ความถกูต้อง	ครบถ้วน	และเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงิน	

	 สอบทานรายงานทางการเงนิรายไตรมาส	และรายงานทางการ
เงนิประจ�าปี	2559	ร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชีเพือ่ให้ความ
เหน็ชอบต่อรายงานทางการเงนิได้จดัท�าขึน้โดยถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระส�าคัญ	ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	มาตรฐานการบัญชี	
การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชทีีส่�าคญั	รวมถงึการสอบทานรายการ
ระหว่างกนัระหว่างผูถ้อืหุน้และบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่
ให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว	 เป็นรายการที่ด�าเนินตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ	 ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด	 ๆ	 เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และเป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	รวมทัง้ได้หารอืร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพือ่
รบัทราบประเดน็ปัญหาทีพ่บจากการสอบบญัช	ีตลอดจนพจิารณา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ 
ของผู ้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	  
 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

	 ก�ากับให้มีระบบการบริหารความเส่ียง	 (Risk	 Management)	
ของบริษัทฯ	 ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่เหมาะสม	 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 โดย 
ได้รับทราบรายงานผลการบริหารความเส่ียงในปีที่ผ่านมา	 และให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง	

 ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

	 ก�ากับดูแลตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ	โดยใช้วิธีประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตาม
มาตรฐาน	COSO	ตลอดจนพจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานตรวจ
สอบประจ�าปี	 ซ่ึงจัดท�าขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยเส่ียงทางธุรกิจ 
ด้านต่างๆ	 รวมท้ังแผนอัตราก�าลังและแผนการพัฒนาบุคลากร 
ด้านงานตรวจสอบภายใน	 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบให้ 
ข้อเสนอแนะต่อส�านกัตรวจสอบภายในและฝ่ายบรหิารเพือ่ประโยชน์
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พจิารณาถงึผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบในเรือ่งทีส่�าคญัตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี
พร้อมกับให้ข้อสังเกตและน�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการ
บรษิทั	เพือ่ให้มกีารติดตามให้ฝ่ายบรหิารเร่งปรบัปรงุการปฏบิตังิาน
ตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ		

	 การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
สม�่าเสมอ	 โดยมีความเห็นว่า	 รายการท่ีบริษัทต้องปฎิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิ
ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ	

	 การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
	 ส�านักตรวจสอบภายใน	สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทจุรติ	และรายงานการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบั
การทจุรติภายในบรษิทัฯ	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ	เพือ่รบัทราบ 
ถึงความเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัทฯ

เข้าร่วม
ประชุม					

ประชุมร่วมกับกรรมการ
บริหารความเส่ียง
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	 การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา	สอบทาน	ให้ความเหน็ชอบ	
และเปิดเผยข้อมูล	 และการปฏิบัติในรายการระหว่างกัน	 รายการ
เกี่ยวข้องกัน	และรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย 
และผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย	 ซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัท	 ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในปี	 2559	ส่วนใหญ่เป็น
รายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป	 โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติ
ตามนโยบายและเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

 การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปี 
ที่ผ่านมาของบริษัท	 สอบบัญชี	 ธรรมนิติ	 จ�ากัด	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็น 
ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยเห็นว่า	 เป็นที่พอใจ	
จากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งได้รายงานข้อบกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ	 รวมทั้งแนวทางการ
ปฏบัิตติามมาตรฐานการบญัชใีห้คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ	
จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอขออนุมัติต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายธนะวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่	6699	หรือ	นางสาวสุลลิต	อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่	7517	หรือ	นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	 4752	 บริษัท	 สอบบัญชีธรรมนิติ	 จ�ากัด	 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบรษิทั	โดยก�าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทั	
ปีละ1,270,000	 บาท	 คงเป็นอัตราค่าบริการตรวจสอบเดียวกับ 
ปี	2558	โดยรวมค่าตรวจสอบบญัชตีามสทิธิในบตัรส่งเสรมิการลงทนุ	
(BOI)	และผูส้อบบญัชไีม่ได้ให้บรกิารอืน่	ๆ 	แก่บรษิทัและไม่มคีวาม
สัมพันธ์	และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
	 การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการบริษัท 
ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	และได้ตดิตาม
ความคบืหน้าของกระบวนการพฒันาการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	และได้ให้คณะผูบ้รหิารและ
ส�านกัตรวจสอบภายใน	ภายใต้การก�ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการก�ากบัดูแลและจัดให้มีการประเมนิผลการ
ปฏบัิตติามนโยบายก�ากบัดแูลกจิการเป็นประจ�าทกุปี	และได้เปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว	ภายใต้หัวข้อ	“การก�ากับดูแลกิจการ”

	 ความเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

	 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ�าปี2559	 ท่ีผ่านมาน้ันคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยใช้ความรูค้วามสามารถ	ความระมดัระวงั	
ความรอบคอบ	และมคีวามอสิระอย่างเพยีงพอ	ตลอดจนได้ให้ความ
เห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	 อย่างสร้างสรรค์	 เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	 ในการสอบทานการจัดท�างบ 
การเงิน	การสอบทานการควบคมุภายใน	การสอบทานให้บรษิทัปฏิบตัิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	การพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือ 
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ	และการจดัท�ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ซึง่ผลการประเมนิโดยรวมสรปุว่า	ได้ปฏบิตังิานอย่างครบ
ถ้วนตามกฎบัตรแล้ว

	 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า	บรษิทัฯ	ได้จดัท�ารายงานข้อมลู
ทางการเงินอย่างถกูต้องสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
ทั่วไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ	 การบริหาร
จัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอ	 มีระบบการควบคุมภายในและ 
ตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม	และมปีระสทิธภิาพ	มกีารปฏบิตัติาม
กฎหมาย	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างถกูต้องครบถ้วน	และมกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพือ่สนบัสนนุ
ให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
28 กุมภาพันธ์ 2560
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ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

	 ในปี	 2559	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2559	 
วันที่	 12	 พฤษภาคม	 2559	 มีมติพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิท่ีมีความเป็นอิสระ	 2	 ท่าน	 และกรรมการบริหาร	 2	 ท่าน	
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการเดิมที่
ลาออก	3	ท่าน	โดยมรีายนามกรรมการซึง่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง	คอื	ศ.ดร.อทุยั	ตนัละมยั	ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง	รศ.ดร.กมเลศน์	สนัตเิวชชกลุ	 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง	นายศิริวัฒน์	วงศ์จารกุร 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	และนายธนกร	ชาลี	
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่ง	 2	 ปี	 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และมีนางวราภรณ์	วิเศษสังข์	
ท�าหน้าที่เลขานุการ	 
	 ทัง้นีใ้นปี	2559	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	มกีารประชมุ
รวม	 8	 ครั้ง	 มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส	 
และประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบรวม	2	ครั้ง	โดย 
ได้ปฏบิตัหิน้าทีก่�ากบัดแูลและบริหารความเสีย่งองค์กรให้อยู่ในระดบั
ท่ีเหมาะสมภายใต้	หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	เพือ่สนบัสนนุการ
ด�าเนนิงานของคณะกรรมการ	MFEC	โดยได้ด�าเนนิงานตามกฎบตัร 
ทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างรอบคอบ	ระมดัระวังและสมเหตผุล	เพือ่ให้ 
การบรหิารความเสีย่งของ	MFEC	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภาพ	และ
ช่วยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในภาพรวม	 ตลอด
จนสร้างความมั่นใจให้แก่	 ผู้มีส่วนได้เสียของ	 MFEC	 ทุกท่าน	 ซึ่ง 
ในปีที่ผ่านมามีการพิจารณาเรื่องส�าคัญที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยสรุปดังนี้

 1.	 ทบทวนร่างกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดย
ก�าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 วาระการ 
ด�ารงต�าแหน่ง	 ค่าตอบแทน	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ	การประชุม	การรายงาน	การประเมินผล	เพื่อน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติประกาศใช	้ 
เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2559

	 2.	 พจิารณากรอบการบรหิารความเสีย่ง	และกลัน่กรองปัจจยั
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	 
โดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ	ทั้งความเสี่ยงจาก
ภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน	 โดยน�าตัวชี้วัดความเส่ียงที่มี
ลักษณะเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามาประยุกต์ใช้	 พร้อมให้ 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง

	 3.	 จัดตั้งคณะท�างานบริหารความเส่ียงเพื่อปรับปรุงกรอบ 
การบริหารความเส่ียงและตัวชี้วัดในระดับองค์กรให้ชัดเจนมากขึ้น	
อกีทัง้ตดิตามการด�าเนนิงานและความก้าวหน้าการบรหิารความเสีย่ง 
ของฝ่ายจดัการ	เพือ่ให้การบรหิารจดัการผลกระทบของความเสีย่ง
ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น
ว่าการบรหิารความเสีย่งของ	MFEC	มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง
และมปีระสทิธผิล	และสนบัสนนุให้	MFEC	สามารถบรรลเุป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ได้

	 4.	 ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมความเส่ียงในระดับผู้บริหาร	
หัวหน้าหน่วยงาน	 และพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส�าคัญ	 และเพิ่มทักษะใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง

	 5.	 ก�าหนดให้คณะท�างานความเสีย่ง	รายงานผลการด�าเนนิงาน 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ	 และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงน�าเสนอสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
รับทราบอย่างต่อเนื่อง	

	 6.	 ให้ค�าแนะน�าฝ่ายบริหารในการมุ่งเน้นป้องกันความเสี่ยง
พร้อมจดัล�าดบัความส�าคัญ	และพิจารณาความเสีย่งในอนาคตรวมถงึ 
การวางแผนป้องกันความเสี่ยง

 (ถ้ามี)	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท	MFEC	ได้เพิ่มอ�านาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร	โดยให้พจิารณา 
กล่ันกรอง	 และให้ความเห็นวาระท่ีมีภาระผูกพันในระยะยาว	 
มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ	 และมีความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อ	 
MFEC	 Group	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 ก่อนท่ีจะน�าเสนอวาระนั้นๆ	 
ต่อคณะกรรมการ	MFEC	พิจารณาขั้นตอนต่อไป	(อาทิเช่น	ลงทุน 
ในสตาร์ทอพั	หรอื	กจิการใหม่ๆ	หรอื	เพิม่วงเงนิกูย้มื/ลงทนุในกจิการ 
เป็นต้น)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ได้รับการแต่งตัง้ 
จากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 
ครัง้ที	่3/2559	เม่ือวนัที	่12	พฤษภาคม	2559	ประกอบด้วยกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ความเป็นอสิระจ�านวน	3	ท่าน	คือ	นายอนนัต์	ลีต้ระกลู 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ	 รศ.ดร.กมเลศน	์ 
สันตเิวชชกลุ	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาฯ	ดร.ชาญ	ธาระวาส		 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาฯ	และกรรมการบริหาร	1	ท่าน	 
คอื	นายศริวิฒัน์	วงศ์จารุกร	ด�ารงต�าแน่งเป็นกรรมการสรรหาฯ	มวีาระ 
การด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี	ปฏิบติัหน้าทีต่ามขอบเขตความรับผดิชอบทีไ่ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	และมนีางวราภรณ์	วเิศษสงัข์ 
ท�าหน้าที่เลขานุการ	 ทั้งนี้ในปี	 2559	 คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน	มกีารประชมุท้ังสิน้	2	ครัง้	โดยได้ปฏบิตัหิน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ	 ระมัดระวังและสมเหตุผล	 
เพื่อพิจารณาเรื่องส�าคัญท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	โดยสรุปดังนี้ 
	 1.	 ทบทวนร่างกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	 โดยก�าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง	 ค่าตอบแทน	 ขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ีและความรบัผดิชอบ	การประชมุ	การรายงาน	การประเมนิผล 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2559

	 2.	 สรรหาและคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ	 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง	 เช่น	
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	เป็นต้น	รวมไปถงึข้อบงัคับบริษทัและหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของ	บริษัท	MFEC	ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมกับธุรกิจ	 โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นท่ียังขาด	
วิเคราะห์จากคุณสมบัติที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 รวมทั้งพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ	
(Director’s	Pool)	ของ	IOD	อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติด่างพร้อย
และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ	 MFEC	 (Conflict	 of	 Interest)	 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อ:

	 •	 ด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่าน
เดิมที่ขอลาออก
	 •	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย	 แทนกรรมการเดิม 
ที่ขอลาออก	

	 (ถ้ามี)	นอกจากนี้ปี	2559	คณะกรรมการ	MFEC	ได้เปิดโอกาส
ให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสม	 
เพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการได้	ซึง่ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคล
เพื่อเข้ากระบวนการสรรหาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	2559	

	 3.	 ก�าหนดแนวทางการประเมนิคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ
ชุดย่อย	และประธานกรรมการบริหาร

	 4.	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
มส่ีวนในการดแูลกจิการ	และให้ความเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการ	
การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ทีค่รบก�าหนดออกตามวาระเป็นการล่วงหน้าประจ�าปี	2560	ไม่น้อย
กว่า	60	วัน	(ระหว่างวันที่	6	ธันวาคม	2559	–	6	กุมภาพันธ์	2560)	
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นายอนันต์  ล้ีตระกูล

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 73



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
	 	 บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	

 ความเห็น	

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มบริษัท)	 ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	งบก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ 
งบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�าคัญ	 และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ	 
บริษัท	 เอ็ม	 เอฟ	อี	 ซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัท)	 ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	งบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส
เงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 ข้าพเจ้าเหน็ว่า	งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมของ 
บริษัท	 เอ็ม	 เอฟ	อี	 ซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	ณ	 วันที ่
31	ธันวาคม	2559	และผลการด�าเนนิงานรวมและกระแสเงนิสดรวม
ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนั	และแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของ 
บรษัิท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	และ 
ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั	โดย
ถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	

	 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช	ี
ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงนิ	และข้าพเจ้าได้ปฏบิติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ 
อื่นๆ	 ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่	 ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็น 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุด
ตามดุลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบังวดปัจจบัุน	ข้าพเจ้า
ได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็
ของข้าพเจ้า	ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ
เรื่องเหล่านี้	

	 1)	 ค่าความนิยม

  •	 ความเสี่ยง

	 	 บรษิทัมีค่าความนยิมจ�านวน	501	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	15 
ของสนิทรพัย์รวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	ซึง่เป็นค่าความนยิมทีเ่กดิ
จากการลงทนุในกลุ่มบรษัิทย่อย	ประกอบด้วย	บรษิทั	โมทฟี	เทคโนโลยี 
จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	บสิซเินส	แอพพลเิคชัน่	จ�ากดั	และกลุม่บรษิทั	
ซอฟต์สแควร์	 1999	 จ�ากัด	 บริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่า 
ของค่าความนิยมประจ�าปีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 
ซึง่การทดสอบการด้อยค่านัน้มนัียส�าคญัต่อการตรวจสอบเนือ่งจาก
จ�านวนเงินดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินท่ีมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน	
นอกจากนีข้ัน้ตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผูบ้รหิารมคีวามซับซ้อน 
และต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก	 อีกทั้งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย 
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บรษิทัย่อย	และการใช้อัตราคดิลดทีเ่หมาะสมเพือ่คดิลดกระแสเงนิสด 
ในอนาคตดงักล่าว	ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกจิ 
และสภาพการตลาดในอนาคตได้	บรษิทัได้เปิดเผยเก่ียวกบัค่าความนยิม 
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	4.7	ซึง่อธบิายเกีย่วกบันโยบาย
การบัญชีและในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 14	 ซ่ึงอธิบาย
เกีย่วกบัจ�านวนเงนิค่าเผือ่การด้อยค่าและข้อสมมตฐิานส�าคญัทีอ่าจ
กระทบต่อการด้อยค่าในอนาคตได้	

	 	 •	 การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

	 	 วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว	 ข้าพเจ้าได้
พจิารณาความสมเหตสุมผลของข้อสมมตฐิานและวธิกีารทีผู่บ้รหิาร
ใช้ในการค�านวณประมาณการกระแสเงนิสดรบัและจ่ายในอนาคตที่
คาดว่าจะได้รบั	โดยการตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนซึง่แสดงถงึการ
ประมาณการทีดี่ทีส่ดุของฝ่ายบรหิาร	โดยเฉพาะเรือ่งการคาดการณ์
การเติบโตของรายได้และก�าไรขั้นต้นและก�าไรจากการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น	 การใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม
เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต	รวมทั้งการทดสอบการค�านวณ
มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบั	นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญกบัความ
เพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัข้อสมมตฐิานซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อผลการทดสอบการด้อยค่าทีอ่่อนไหวมากทีส่ดุ	และมผีลกระทบ
อย่างมนียัส�าคญัทีส่ดุต่อการก�าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของ
ค่าความนิยม

	 2)	 การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริการ

  •	 ความเสี่ยง

	 	 กลุม่บรษิทัและบรษิทัมรีายได้จากการให้บรกิารตามสญัญา
พัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	
31	ธันวาคม	2559	จ�านวน	2,322	ล้านบาท	และ	1,934	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	 คิดเป็นร้อยละ	 68.85	 และร้อยละ	 67.78	 ของรายได้ 
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รวมของกลุ่มบริษัทและบริษัท	ตามล�าดับ	การประมาณการผลของ
รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามสัญญาการบริการพัฒนา
โครงการระบบคอมพวิเตอร์มผีลกระทบต่อรายได้ทีก่ลุม่บรษิทัและ
บรษิทัรบัรูใ้นงวดซึง่ต้องรับรูร้ายได้ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารเป็น
รายได้ตามขั้นความส�าเร็จของรายการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 
ซึ่งกลุ่มบริษัทก�าหนดขั้นความส�าเร็จของรายการด้วยวิธีอัตราส่วน 
ของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันกับบริการทั้งสิ้นที่ให้โดยผู้จัดการ
โครงการ	รายได้จากการให้บรกิารตามสญัญาบรกิารพฒันาโครงการ
ดังกล่าวมีจ�านวนเงินที่เป็นสาระส�าคัญเมื่อเทียบกับรายได้รวม
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท	และมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินของยอด 
คงเหลอืและรายการทางบญัชทีีเ่กีย่วข้องกบัสญัญาพฒันาโครงการ	
ได้แก่	 รายได้ท่ียังไม่เรียกช�าระ	 ต้นทุนงานระหว่างท�า	 รายได้รับ 
ล่วงหน้า	 ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ	 และต้นทุนการให้บริการ	
กระบวนการในการจดัท�ารายงานและงบประมาณทางการเงนิเพือ่ใช้ 
ภายในกลุม่บรษิทัและบรษิทัเพือ่น�ามาใช้ในการประมาณการผลของ
รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจ 
ทีม่นียัส�าคญัของผูบ้รหิารซึง่ต้องมกีารทบทวนประมาณการรายได้ 
ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ	 และแก้ไขประมาณการเมื่อจ�าเป็น	
ข้าพเจ้าได้ระบุว่า	 การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริการเป็น
ความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ 
ตรวจสอบ	กลุม่บรษิทัได้เปิดเผยนโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วกบัการรบัรู ้
รายได้จากการให้บริการตามสัญญาพัฒนาโครงการในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ	 4	 รวมทั้งได้เปิดเผยจ�านวนเงินของรายได้
จากการให้บรกิารตามสญัญาพฒันาโครงการในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินข้อ	29

	 	 •	 การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

	 	 วธีิการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรือ่งดงักล่าว	ได้รวมถงึการ 
ตรวจสอบกระบวนการในการจัดท�ารายงานและงบประมาณทางการเงนิ 
ที่น�ามาใช้ในการก�าหนดขั้นความส�าเร็จของรายการที่เกี่ยวข้องกับ 
การให้บรกิาร	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	โดยผูจั้ดการโครงการ	รวมทัง้ 
การตรวจสอบการวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและต้นทุนท่ี 
จะเกดิขึน้เพือ่ท�าให้รายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ได้อย่างน่าเชือ่ถอื
หรอืไม่	และข้าพเจ้าได้พจิารณาว่าจ�าเป็นต้องท�าการเปรยีบเทยีบกบั
สดัส่วนของต้นทุนทีเ่กดิขึน้จนถงึวันที	่31	ธนัวาคม	2559	กบัประมาณ
การต้นทุนทั้งสิ้น	 เพื่อพิจารณาว่าการก�าหนดขั้นความส�าเร็จของ
รายการโดยผู้จัดการโครงการมีความน่าเชื่อถือ	นอกจากนี้ข้าพเจ้า
ได้ให้ความส�าคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
กิจการเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและจ�านวนเงินเกี่ยวกับการรับรู้
รายได้จากการให้บริการตามสัญญาพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์

	 ข้อมูลอื่น	

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ข้อมูลอื่นประกอบด้วย 
ข้อมูลซึ่งรวมอยู ่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น	ซึ่งคาดว่ารายงาน
ประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีนี้	

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน	 คือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า	หรือปรากฏว่า	ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่		

	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี
การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	ข้าพเจ้าต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล	เพือ่ให้ผูม้หีน้าที่
ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

	 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล
ต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด		

	 ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ	ผูบ้รหิาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงาน
ต่อเนือ่ง	และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง
เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัและบรษิทัหรอืหยดุ
ด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้		

	 ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ 
             
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคญัหรอืไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือข้อผดิพลาด	และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย	ความ
เชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
จะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมี
อยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจาก
การใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้		
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	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
	 •	 ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและ
ปฏบัิตงิานตามวิธกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่า
นัน้	และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสงูกว่าความเส่ียงท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการทุจรติอาจ
เก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การต้ังใจ
ละเว้นการแสดงข้อมลู	การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอื
การแทรกแซงการควบคุมภายใน	 
	 •	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์	
แต่ไม่ใช่เพือ่วัตถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความม	ีประสทิธผิล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท	 
	 •	 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิารใช้
และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร		 
	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยว
กับเหตกุารณ์	หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมี
นยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการด�าเนนิ
งานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกจิการ	หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ความเหน็ของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป	ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวันทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า	
อย่างไรกต็าม	เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง		

	 •	 ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยว่างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์
ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร	

 •	 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่ว
กบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกจิ
ภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารบั
ผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคมุดูแล	และการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียั
ส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า	

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วข้องกับความเป็นอสิระ
และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเรื่องท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนด
เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ		ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้อบบญัชเีว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับ	เรื่องดังกล่าว	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน
ได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว		

นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(บำท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 25592558 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน	   
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินลงทุนชั่วครำว  
 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  
 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึง 
  ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 
 ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  
 เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
 ต้นทุนงำนระหว่ำงท�ำ  
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
  ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
  ภำษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด
  อื่น

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้�ำประกัน 
 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 ค่ำควำมนิยม  
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์	   

6
7
8

9
5

5
5

10

11
5

12
13
9

15
14
16
17

 242,981,507 
 708,478,425 
 635,707,186 

 4,419,736 
 42,800 

 422,569,926 
 -   

 746,663 
 508,099,144 

 8,147,274 
 6,532,909 

 20,653,749

2,558,379,319 

3,300,000 
 -   

 95,766,885 
 -   

 251,861 
 115,016,244 
 500,810,133 
 26,563,903 
 17,770,124 
 10,322,669 

 769,801,819 

 3,328,181,138 

 102,448,190 
 257,556,211 

 1,028,611,558 

 9,540,938 
 9,818,996 

 373,400,289 
 -   

 746,663 
 542,292,622 

 15,121,156 
 7,408,354 

 17,320,475 
 2,364,265,452 

15,000,000 
 -   

 27,093,496 
 -   

 4,331,518 
 119,274,933 
 546,959,866 
 30,723,455 
 22,324,347 
 10,667,706  
776,375,321  

3,140,640,773 

 166,253,089 
 612,670,322 
 461,196,033 

 3,396,566 
 8,338,208 

 383,236,897 
 622,124 
 746,663 

 436,726,675 

 7,106,948 
 1,598,300 
 3,637,490  

2,085,529,315

-   
 3,300,000 

 47,680,000 
 789,200,001 

 -   
 66,296,916 

 -   
 24,713,854 
 15,626,898 
 7,175,363 

 953,993,032  
3,039,522,347 

 41,365,570 
 172,950,073 
 887,980,020 

 4,213,549 
 24,658,487 

 276,592,491 
 4,000,000 

 746,663 
 488,476,875 

 13,635,487 
 6,821,429 
 2,581,723  

1,924,022,367

-   
 1,749,708 

 32,000,000 
 840,626,607 

 3,056,487 
 63,472,349 

 -   
 10,230,959 
 19,453,591 
 7,651,758 

 978,241,459  
2,902,263,826 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 25592558 2558

หนี้สินหมุนเวียน	 	 	
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
  จำกสถำบันกำรเงิน 
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  
 เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  
 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึง 
  ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 
 ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 
 รำยได้รับล่วงหน้ำ  
 ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน   
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน   

18
19
5

20

5
5

20
17
21

 5,489,936 
 591,554,138 

 69,342 
 171,282,525 

 3,520,125 
 -   

 306,073,277 
 165,661,150 
 40,455,294 

 1,284,105,787 

1,421,104 
 1,704,798 

 57,248,563 

 60,374,465 
 1,344,480,252 

 35,401,602 
 526,489,303 

 -   
 182,951,932 

 4,181,470 
 1,138,398 

 225,213,236 
 148,511,903 
 44,157,849 

 1,168,045,693 

4,309,058 
 1,744,111 

 50,880,354  
56,933,523  

1,224,979,216 

 -   
 503,969,066 

 712,145 
 156,816,359 

 2,121,047 
 -   

 268,256,499 
 151,203,372 
 20,194,529 

 1,103,273,017 

-   
 -   

 42,051,693  
42,051,693  

1,145,324,710 

 154,725 
 497,548,135 

 4,827,040 
 163,540,063 

 2,694,696 
 -   

 189,029,509 
 132,685,840 
 26,765,453 

 1,017,245,461 

2,121,047 
 -   

 34,687,209  
36,808,256  

1,054,053,717 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ) หมายเหตุ 2559 25592558 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	
 ทุนเรือนหุ้น  
  ทุนจดทะเบียน 
   หุ้นสำมัญ 441,453,555 หุ้น 
    มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 
  ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 
   หุ้นสำมัญ 441,453,555 หุ้น 
    มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ  
  ก�ำไรสะสม 
   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย
   ยังไม่ได้จัดสรร
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
   ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกหลักทรัพย์เผื่อขำย

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

23

24

 441,453,555 

 

441,453,555  
986,741,840 

 44,150,055 
 502,743,507 

 2,116,272  
1,977,205,229 

 6,495,657  
1,983,700,886 

 3,328,181,138 

 441,453,555 

 

441,453,555 
 986,741,840 

 44,150,055 
 422,995,813 

 361,440  
1,895,702,703 

 19,958,854 

 1,915,661,557 

 3,140,640,773 

 441,453,555 

 
441,453,555 
 986,741,840 

 44,150,055 
 420,375,344 

 1,476,843  
1,894,197,637 

 -   

 1,894,197,637  
3,039,522,347 

 441,453,555 

 441,453,555 
 986,741,840 

 44,150,055 
 375,769,815 

 94,844  
1,848,210,109 

 -    
1,848,210,109 

2,902,263,826 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุ 2559 25592558 2558

รายได้		   
 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 เงินปันผลรับ
 ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 รำยได้อื่น

  รวมรำยได้

ค่าใช้จ่าย	    
 ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย   
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   
 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
 ต้นทุนทำงกำรเงิน     
  รวมค่ำใช้จ่ำย  

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได ้   
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้    
ก�ำไรส�ำหรับป ี   

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไป
 ไว้ ในก�ำไรหรือขำดทุน   
 ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร ์
  ประกันภัย   
  - สุทธิจำกภำษี 

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่
 ในภำยหลังเข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทุน 
 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
  เผื่อขำย - สุทธิจำกภำษี  

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี-สุทธิจากภาษี	

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 

5

13,25
13

5

13,14

12

26

21

 3,220,647,528 
 -   

 112,071,427 
 39,674,862 

 3,372,393,817 

 
2,527,190,949 
 106,825,304 
 329,408,889 
 46,149,732 
 84,666,358 
 3,037,286  

3,097,278,518 

2,687,788  
277,803,087 
 55,354,310  
222,448,777 

 3,442,868  
3,442,868 

 

1,754,832 

1,754,832 
 5,197,700  

227,646,477 

 3,333,663,366 
 -   
 -   

 48,666,362  
3,382,329,728 

 2,539,589,000 
 124,158,463 
 355,035,543 
 16,000,000 
 85,899,068 
 5,577,079  

3,126,259,153 

(1,700,514) 
254,370,061 
 52,144,777 

 202,225,284 

 1,089,094  
1,089,094 

117,230 

117,230 

1,206,324 

 203,431,608 

 2,707,524,776 
 35,129,447 
 72,724,400 
 37,763,790  

2,853,142,413 

 2,154,606,877 
 89,022,512 

 272,109,124 
 43,301,606 
 54,154,655 
 1,588,509  

2,614,783,283 

 -    
238,359,130 
 50,491,518 

 187,867,612 

 2,414,290  
2,414,290 

 1,381,999 

 1,381,999 

 3,796,289 

 191,663,901 

 2,839,803,076 
 62,269,298 

 -   
 45,933,252  

2,948,005,626 

 2,225,878,627 
 104,313,440 
 286,339,523 
 16,000,000 
 52,848,959 
 3,379,940  

2,688,760,489 

 -    
259,245,137 
 43,678,102  
215,567,035 

 -   

 -   

 94,844 

94,844  
94,844  

215,661,879 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุ 2559 25592558 2558

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)
 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม

  

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม	
	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

  

กำาไรต่อหุ้น

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 

28

 221,766,295 
682,482  

222,448,777 

 227,178,899 
467,578  

227,646,477 

 
0.50 

 196,533,225 
 5,692,059 

 202,225,284 

 197,739,549 
 5,692,059 

 203,431,608 

 0.45 

 
187,867,612 

 -    
187,867,612 

 
191,663,901 

 -    
191,663,901 

 0.43 

 215,567,035 
 -    

215,567,035 

 215,661,879 
 -    

215,661,879 

 0.49 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 81



ง
บ
แ
ส
ด
ง
ก
า
ร
เป

ล
ี่ย
น
แ
ป
ล
ง
ส
่ว
น
ข
อ
ง
ผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

บร
ิษัท

 เอ
็ม 

เอ
ฟ

 อ
ี ซ

ี จ
�ำก

ัด 
(ม

หำ
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ย

ณ
 ว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วำ
คม

 2
55

9

หม
ำย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เง

ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

ำร
เง

ินน
ี้

ห
มา

ยเ
ห
ตุ

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นบ

ริษ
ัท
ให

ญ
่

กำา
ไร
สะ

สม
รว

ม
รว

ม
อง
ค์ป

ระ
กอ

บอ
ืน่

ขอ
งส่
วน

ผูถ้
อืหุ้

น

กำา
ไร
	(ข
าด
ทนุ

)	
ท
ีย่งั
ไม่
เก
ดิขึ้

น
จา
กห

ลกั
ทร

พั
ย์

เผ
ือ่ข

าย

ส่ว
นไ

ด้เ
สยี

ที่
ไม่

มอี
ำาน

าจ
คว

บ
คุม

ท
นุที่

ออ
กแ

ละ
ชำา

ระ
แล้

ว
ส่ว
นเ
กิน

มลู
ค่า
ห
ุน้ส

าม
ญั

จัด
สร

รแ
ล้ว
	-

สำา
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย

ยงั
ไม่

ได้
จัด

สร
ร

ยอ
ดย

กม
า	
ณ
	ว
ันท

ี่	1
	ม
กร

าค
ม	
25
58
	

 
เง

ินป
ันผ

ล 
 

ก�ำ
ไร

ขำ
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

 
 

 
ก�ำ

ไร
 (ข

ำด
ทุน

) ส
�ำห

รับ
ปี 

 
 

ก�ำ
ไร

 (ข
ำด

ทุน
) เ

บ็ด
เส

ร็จ
อื่น

ส�ำ
หร

ับป
ี  

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วำ

คม
 2

55
8

กำ
รส

ูญ
เส

ียก
ำร

คว
บค

ุมใ
นบ

ริษ
ัทย

่อย
 

 
ส่ว

นข
อง

ส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ที่ไ
ม่ม

ีอ�ำ
นำ

จค
วบ

คุม
เพ

ิ่มข
ึ้น

 
เน

ื่อง
จำ

กก
ำร

ซื้อ
เง

ินล
งท

ุนใ
นบ

ริษ
ัย่อ

ย 
เง

ินป
ันผ

ล 
 

ก�ำ
ไร

ขำ
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

 
 

 
ก�ำ

ไร
 (ข

ำด
ทุน

) ส
�ำห

รับ
ปี 

 
 

ก�ำ
ไร

 (ข
ำด

ทุน
) เ

บ็ด
เส

ร็จ
อื่น

ส�ำ
หร

ับป
ี  

ยอ
ดค

งเ
ห
ลือ

	ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
9 

 

25 13 25

 4
41

,4
53

,5
55

 
 -
   

 -
   

 -
   

44
1,

45
3,

55
5  -
   -    -
   

 -
   

 -
   

 4
41

,4
53

,5
55

 

 9
86

,7
41

,8
40

 
 -
   

 -
   

 -
    

98
6,

74
1,

84
0  -
   

 -
   

 -
   

 -
   

 -

98
6,

74
1,

84
0 

 4
46

,1
00

,2
22

 
(2

20
,7

26
,7

28
)

 1
96

,5
33

,2
25

 
 1

,0
89

,0
94

 

 4
22

,9
95

,8
13

 
 -
   

 -
   

(1
45

,6
76

,3
73

)

 2
21

,7
66

,2
95

 
 3

,6
57

,7
72

  
50

2,
74

3,
50

7 

 2
44

,2
10

  -  
 

 -  
 

11
7,

23
0  

36
1,

44
0  -  
 

 -  
 

 -  -   
 1

,7
54

,8
32

 

 2
,1

16
,2

72
 1,

91
8,

68
9,

88
2 

(2
20

,7
26

,7
28

)

 1
96

,5
33

,2
25

 
1,

20
6,

32
4 

1,
89

5,
70

2,
70

3  -
   

 -
   

(1
45

,6
76

,3
73

)

 2
21

,7
66

,2
95

 
 5

,4
12

,6
04

  
1,

97
7,

20
5,

22
9 

 1
5,

26
6,

85
5 

(1
,0

00
,0

60
)

5,
69

2,
05

9  -
   

 1
9,

95
8,

85
4 

(1
3,

30
5,

71
5)

37
5,

00
0 

(1
,0

00
,0

60
)

68
2,

48
2 

(2
14

,9
04

)  
6,

49
5,

65
7 

1,
93

3,
95

6,
73

7 
(2

21
,7

26
,7

88
)  

20
2,

22
5,

28
4 

1,
20

6,
32

4 

1,
91

5,
66

1,
55

7 
(1

3,
30

5,
71

5)

37
5,

00
0 

(1
46

,6
76

,4
33

)

22
2,

44
8,

77
7 

 5
,1

97
,7

00
 

1,
98

3,
70

0,
88

6 

44
,1

50
,0

55
 

 -
   

 -
   

 -
   

 4
4,

15
0,

05
5  -
   

 -
   

 -
   

 -
   

 -
    

44
,1

50
,0

55
 

(บ
ำท

)

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)82



ง
บ
แ
ส
ด
ง
ก
า
ร
เป

ล
ี่ย
น
แ
ป
ล
ง
ส
่ว
น
ข
อ
ง
ผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
 
(ต

่อ
)

บร
ิษัท

 เอ
็ม 

เอ
ฟ

 อ
ี ซ

ี จ
�ำก

ัด 
(ม

หำ
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ย

ณ
 ว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วำ
คม

 2
55

9

หม
ำย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เง

ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

ำร
เง

ินน
ี้

ห
มา

ยเ
ห
ตุ

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ
าะ
กิจ

กา
ร	

กำา
ไร
สะ

สม
รว

ม
อง

ค์ป
ระ
กอ

บ
อื่น

ขอ
งส

่วน
ผู้ถ

ือห
ุ้น

กำา
ไร
	(ข

าด
ท
ุน)
	

ท
ี่ยัง

ไม
่เก
ิดข

ึ้น
จา

กห
ลัก

ท
รัพ

ย์
เผ
ื่อข

าย

ท
นุที่

ออ
กแ

ละ
ชำา

ระ
แล้

ว
ส่ว

นเ
กิน

มูล
ค่า

ห
ุ้นส

าม
ัญ

จัด
สร

รแ
ล้ว

	-
สำา

รอ
งต

าม
กฎ

ห
มา

ย

ยัง
ไม

่
ได

้จัด
สร

ร

ยอ
ดย

กม
า	
ณ
	ว
ันท

ี่	1
	ม
กร

าค
ม	
25
58

เง
ินป

ันผ
ล 

 
ก�ำ

ไร
ขำ

ดท
ุนเ

บ็ด
เส

ร็จ
 

 
 

ก�ำ
ไร

ส�ำ
หร

ับป
ี  

 
ก�ำ

ไร
ขำ

ดท
ุนเ

บ็ด
เส

ร็จ
อื่น

ส�ำ
หร

ับป
 ี

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วำ

คม
 2

55
8 

เง
ินป

ันผ
ล 

 
ก�ำ

ไร
ขำ

ดท
ุนเ

บ็ด
เส

ร็จ
 

 
 

ก�ำ
ไร

ส�ำ
หร

ับป
ี  

 
ก�ำ

ไร
ขำ

ดท
ุนเ

บ็ด
เส

ร็จ
อื่น

ส�ำ
หร

ับป
ี  

ยอ
ดค

งเ
ห
ลือ

	ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
9 

 

25 25

 4
41

,4
53

,5
55

 
 -

   

 -
   

 -
    

44
1,

45
3,

55
5  -
   

 -
   

 -
   

 4
41

,4
53

,5
55

 

 9
86

,7
41

,8
40

 
 -

   

 -
   

 -
    

98
6,

74
1,

84
0  -
   

 -
   

 -
   

 9
86

,7
41

,8
40

 

 3
80

,9
29

,5
08

 
(2

20
,7

26
,7

28
)

 2
15

,5
67

,0
35

 
 -

   

 3
75

,7
69

,8
15

 
(1

45
,6

76
,3

73
)

 1
87

,8
67

,6
12

 
 2

,4
14

,2
90

 

 4
20

,3
75

,3
44

 

 -
   

 -
   

 -
   

 9
4,

84
4 

 9
4,

84
4  -
   

 -
   

 1
,3

81
,9

99
 

 1
,4

76
,8

43
 

1,
85

3,
27

4,
95

8 
(2

20
,7

26
,7

28
)

 2
15

,5
67

,0
35

 
94

,8
44

 

1,
84

8,
21

0,
10

9 
(1

45
,6

76
,3

73
)

 1
87

,8
67

,6
12

 
 3

,7
96

,2
89

  
1,

89
4,

19
7,

63
7 

 4
4,

15
0,

05
5  -
   

 -
    

44
,1

50
,0

55
 

 -
   

 -
   

 -
   

44
,1

50
,0

55
 

(บ
ำท

)

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 83



งบกระแสเงินสด

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

2559 25592558 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน    
 ก�ำไรส�ำหรับปี   
 รำยกำรปรับปรุงกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)  
  จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 
   (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยและตัดบัญชีอุปกรณ์
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   (ก�ำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
   (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนชั่วครำว 
   หนี้สูญและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 
   ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง (โอนกลับ) 
   ผลขำดทุนจำกกำรบันทึกตัดต้นทุนงำนระหว่ำงกำรพัฒนำ 
   (ก�ำไร) จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนและค่ำควำมนิยม
    ในบริษัทย่อย (โอนกลับ) 
   ขำดทุนจำกกำรตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น 
   ประมำณกำรค่ำปรับทำงธุรกิจ 
   ประมำณกำรผลขำดทุนโครงกำรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
   ขำดทุนจำกกำรตัดบัญชีภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยท่ีไม่ได้รับคืน
   (ก�ำไร) จำกกำรตัดบัญชีหนี้สิน 
   เงินปันผลรับ 
   ดอกเบี้ยรับ 
   ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 
   ต้นทุนทำงกำรเงิน 
   ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
  และหนี้สินด�ำเนินงำน  

222,448,777 

46,642,979 

1,479,301 
(1,917,515)
(2,044,941)

(25,447)
2,377,275 

103,726 
(112,071,427)

46,149,733 
-     

400,000 
12,190,241 

381,871 
-     
-     

(1,053,188)
14,346,714 
1,604,309 

(2,687,788)
 55,354,310 

283,678,930 

202,225,284 

62,707,255 

1,042,333 
(2,443,786)
(1,372,942)

7,490 
(7,850)

-     
-     

16,000,000 
902,772 

4,930,000 
1,254,600 

-     
(269,655)

-     
(2,589,654)
11,897,610 
4,326,045 
1,700,514 

 52,144,777 

352,454,793 

187,867,612 

34,854,487 

2,203,441 
(2,113,207)
(1,592,750)

(90,700)
2,425,462 

-     
(72,724,400)

43,129,190 
-     

400,000 
-     

380,561 
-     

(35,129,447)
(1,041,910)
10,898,953 

248,336 
-     

 50,491,518 

220,207,146 

215,567,035 

45,967,017 

1,103,988 
(2,529,564)

(926,971)
(32,100)

-     
-     
-     

17,445,292 
-     
-     

1,254,600 
-     
-     

(62,269,298)
(1,978,466)
8,804,332 
2,376,668 

-     
 43,678,103 

268,460,636 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)84



บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

2559 25592558 2558

	 สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง
	 	 	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
   ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
   ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
   รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ 
   ต้นทุนงำนระหว่ำงท�ำ 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
	 หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	
   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
   เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
   รำยได้รับล่วงหน้ำ 
   ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
   เงินสดจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  
 เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด�ำเนินงำน   
 ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำยได้รับคืน   
 จ่ำยภำษีเงินได้

    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้�ำประกันลดลง 
   เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนชั่วครำว 
   เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชั่วครำว 
   เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
    (สุทธิจำกเงินสดที่ขำย) 
   เงินสดจ่ำยเพิ่มทุนในบริษัทร่วม 
   เงินสดจ่ำยให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม 
   รับช�ำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทร่วม 
   รับช�ำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อย 
   เงินสดจ่ำยให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 

363,488,053 
9,200,859 
9,578,043 

(95,341,566)
17,939,732 
18,020,186 

(109,510)

65,786,583 
2,627,179 

(11,439,335)
81,997,905 
21,204,026 
(4,497,009)
(2,376,606)

759,757,470 
 24,329,005 
(72,659,150)

711,427,325 

 11,700,000 
(1,461,444,885)
1,014,710,316 

-    

78,026,130 
(12,000,000)

-    
5,000,000 

-    
-    

203,600,529 
31,211,630 
(9,624,256)

207,852,153 
44,420,647 

886,501 
(1,983,908)

(52,309,126)
-    

14,040,796 
(11,138,699)
18,066,713 
4,039,938 
(992,250)

800,525,461 
6,946,441 

(63,359,541)

744,112,361 

679,343 
(1,250,610,684)
1,050,481,114 

-     

-     
(12,000,000)
(2,000,000)
5,000,000 

-     
-     

416,370,189 
3,873,470 

16,197,893 
(106,644,406)

44,134,086 
13,958,079 

476,395 

5,264,243 
(4,114,895)
(6,723,704)
79,226,990 
18,517,532 
(6,970,924)

(516,606) 
693,255,488 
 23,404,472 
(60,966,716)

655,693,244 

 -   
(1,264,000,000)

827,600,000 
(875,000)

78,044,400 
(12,000,000)

-    
-    

5,000,000 
(3,000,000)

192,214,560 
11,053,069 

(23,165,292)
233,955,843 
71,175,305 
(3,595,865)
(2,820,029)

(50,181,269)
(5,541,922)
10,629,416 

(17,634,992)
(1,378,628)
4,895,015 

-     

688,065,847 
-     

(53,122,293)

634,943,554 

 -   
(1,085,000,000)

913,095,453 
-     

-     
(12,000,000)
(2,000,000)
5,000,000 
2,500,000 
(500,000)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(บำท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

2559 25592558 2558

   รับช�ำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
   เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 
   เงินสดจ่ำยในกำรซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
   เงินสดจ่ำยในกำรซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   เงินสดรับจำกเงินปันผล 
   เงินสดรับจำกดอกเบี้ย 

    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
   จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
   จ่ำยเงินปันผล 
   จ่ำยดอกเบี้ย 

    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	-	สุทธิ	    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	ต้นปี    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	ปลายปี  
 
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    
1)  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย  
  เงินสดในมือ 
  เงินฝำกธนำคำร

80,000 
 1,744,624 

(37,115,592)
(16,305,782)

-     
 1,112,578 

(414,492,611)

(3,775,628)
(4,276,049)

(146,676,433)
(1,673,287)

(156,401,397)

140,533,317 

102,448,190  
242,981,507 

 

254,000 
 242,727,507  
242,981,507 

-     
 4,023,205 

(31,453,876)
(3,588,485)

-     
 2,616,621 

(236,852,762)

(364,947,069)
(6,752,310)

(221,726,788)
(4,486,205)

(597,912,372)

(90,652,773) 
193,100,963  
102,448,190 

 249,000 
 102,199,190  
102,448,190 

80,000 
 809,653 

(34,056,870)
(15,927,521)
 35,129,447 
 1,164,296 

(382,031,595)

(154,725)
(2,694,696)

(145,676,373)
(248,336)

(148,774,130)

124,887,519 

 41,365,570 

 166,253,089 

 40,000 
 166,213,089 

 166,253,089 

-     
 1,873,749 

(20,759,198)
(1,633,308)

 62,269,298 
 2,058,398 

(135,095,608)

(354,070,960)
(2,629,587)

(220,726,728)
(2,655,114)

(580,082,389)

(80,234,443) 
121,600,013  
41,365,570 

 45,000 
 41,320,570 

 41,365,570 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(บำท)

2)  ในปี 2559 และ 2558 บริษัทได้โอนต้นทุนงำนระหว่ำงท�ำสุทธิจ�ำนวน 5.18 ล้ำนบำท และ 2.69 ล้ำนบำทไปเป็นที่ดิน อำคำรและ 
  อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตำมล�ำดับ

3)  ในปี 2559 และ 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ซื้อยำนพำหนะโดยกำรท�ำสัญญำเช่ำซื้อเป็นจ�ำนวนเงิน 0.73 ล้ำนบำท และ 1.38 ล้ำนบำท 
  ตำมล�ำดับ          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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-

60.00

99.99

80.00

99.99

99.99

 
-

10.00

64.10

5.00

10.00

80.00

60.00

60.00

99.99

80.00

99.99

99.99

15.00

10.00

64.10

5.00

10.00

80.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

  (ก) ภูมิล�ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย  
    บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหำชน) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย  
    บริษัทมีที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
     เลขที่ 699 อำคำรโมเดอร์นฟอร์มทำวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 
  (ข)  ลักษณะธุรกิจ
    บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือจ�ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนำระบบพร้อมติดตั้ง บริกำรดูแลระบบและ 
    รักษำอุปกรณ์ พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรวมถึงกำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวมและการดำาเนินงาน 
  2.1	งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จำากัด	(มหาชน)	
		 	 และบริษทัย่อยทีบ่รษัิท	เอม็	เอฟ	อ	ีซ	ีจำากดั	(มหาชน)	ถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมซึง่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยดงัต่อไปนี้

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

อัตรา
ร้อยละของ
การถือหุ้น

อัตรา
ร้อยละของ
การถือหุ้น

ทุนชำาระ
แล้ว

(ล้านบาท)

ทุนชำาระ
แล้ว

(ล้านบาท)

บรษิทัย่อยทีถื่อหุน้โดยบรษิทั
บรษิทั พรอมท์นำว จ�ำกดั

บรษิทั แอดวำนซ์ อินเทลลเิจนซ์ โมเดร์ินนติี้ 
จ�ำกดั

บรษิทั โมเดอร์นฟอร์ม อนิทเิกรชัน่ เซอร์วสิเซส 
จ�ำกดั (***)

(***)	บรษิทัย่อยทีถื่อหุน้ผ่าน
บรษิทั	โมเดอร์นฟอร์ม	อนิทเิกรช่ัน	
เซอร์วสิเซส	จำากดั
บรษิทั เอ็ม. ไอ. เอส. เอำท์ซอร์สซิง่ จ�ำกดั

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จ�ำกัด

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด(มหำชน)

สร้ำงสรรค์สือ่บนัเทงิบนอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์

รบัจ้ำงเขยีน พฒันำและจ�ำหน่ำย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยเฉพำะ
สือ่บนัเทิง

จ�ำหน่ำยเครือ่งคอมพวิเตอร์และ
ให้บรกิำรทีเ่กีย่วข้อง

ให้บริกำรในกำรจัดหำบุคลำกร
และบ�ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

จ�ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 รวมถงึกำรบรกิำรทีเ่ก่ียวข้อง

เป็นท่ีปรึกษำ ออกแบบระบบ 
เครือข่ำย และพัฒนำโปรแกรม 
คอมพวิเตอร์

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
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99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

70.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.00

30.00

5.00

1.25

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

-

5.00

5.00

5.00

5.00

3.00

30.00

5.00

-

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

อัตรา
ร้อยละของ
การถือหุ้น

อัตรา
ร้อยละของ
การถือหุ้น

ทุนชำาระ
แล้ว

(ล้านบาท)

ทุนชำาระ
แล้ว

(ล้านบาท)

บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด

บริษัท ซอฟต์โปรเฟสชั่นแนล จ�ำกัด

บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จ�ำกัด

บริษัท เคซอฟต์ คอลซัลติ้ง จ�ำกัด

บริษัท สำมหมอก ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด

บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ�ำกัด (***)

(***)	บริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่าน
บริษัท	ซอฟต์สแควร์	1999	จำากัด
บริษัท ขอนแก่น ซอฟต์เทค จ�ำกัด

บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จ�ำกัด 

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ
ระบบงำน รับจ้ำงเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์และบริกำรประมวล 
ผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

ประกอบธุรกิจหลักในกิจกำร
ซอฟต์แวร ์และได ้รับส ่งเสริม 
กำรลงทนุ

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ
ระบบงำน รับจ้ำงเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบระบบงำน 
รบัจ้ำงเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
กำรพฒันำรปูแบบ บรกิำรออกแบบ
เว็บไซด์

ประกอบธุรกิจหลักในกิจกำร
ซอฟแวร์ และได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุน

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ
ระบบงำน รับจ้ำงเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และขำยอุปกรณ ์
คอมพิวเตอร์

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ
ระบบงำน รับจ้ำงเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ และบริกำรประมวล
ผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ
ระบบงำน พฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและให้บริกำรจัดหำ
บุคคลำกรเพื่อท�ำงำนในโครงกำร
ต่ำงๆ

การเปลี่ยนแปลงบริษัทย่อยที่สำาคัญในระหว่างปี	2559	

 1) เม่ือวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 บริษัทได้จ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญบำงส่วนที่ถืออยู่ในบริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด จ�ำนวนร้อยละ 40  
ของหุ้นสำมัญทั้งหมดของพรอมท์นำว ท�ำให้บริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด คงเหลือร้อยละ 20 ของจ�ำนวนหุ้น
สำมัญทั้งหมดของพรอมท์นำว ภำยหลังจำกกำรขำยหุ้นดังกล่ำวนี้ บริษัทได้สูญเสียกำรควบคุมเนื่องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนะของ 
พรอมท์นำวจำกเดิมที่เป็นบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจัดท�ำงบกำรเงินรวม โดยรวมงบกำรเงินของพรอมท์นำว
ส�ำหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2559 จนถงึวนัที ่12 พฤษภำคม 2559 ซึง่ภำยหลงัจำกวนัทีด่งักล่ำว บรษิทัได้จดัท�ำงบกำรเงนิรวมทีแ่สดง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมพรอมท์นำว ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)88



อัตราร้อยละของยอดสินทรัพย์
ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม	

ณ	วันที่

อัตราร้อยละของยอดรายได้
ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ใน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31	ธนัวาคม	2559 31	ธนัวาคม	255931	ธนัวาคม	2558 31	ธนัวาคม	2558

บริษัทย่อย
บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด
บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์โปรเฟสชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท เคซอฟต์ คอลซัลติ้ง จ�ำกัด
บริษัท สำมหมอก ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ�ำกัด
บริษัทย่อยที่ถือผ่าน
 บริษัท	โมเดอร์นฟอร์ม	อินทิเกรชั่น	เซอร์วิสเซส	จำากัด
บริษัท เอ็ม. ไอ. เอส. เอำท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด
บริษัทย่อยที่ถือผ่านบริษัท	ซอฟต์สแควร์	1999	จำากัด
บริษัท ขอนแก่น ซอฟต์เทค จ�ำกัด
บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จ�ำกัด

-
0.11
2.04
2.56
5.23
0.23
0.41
0.02
0.12
0.16
2.87

1.90

0.36
0.04

2.66
0.07
1.71
2.52
4.55
0.14
0.72
0.15
0.21
0.19
2.61

1.47

0.49
-

0.25
0.13
0.74
3.74
6.95
0.05
0.22

-
-

0.03
2.15

3.22

0.20
-

1.96
0.02
0.99
4.05
2.87

-
0.59

-
-

0.03
2.25

2.19

0.38
-

 2) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติเข้ำลงทุนในบริษัท เพลย์ทอเรียม 
โซลูชันส์ จ�ำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2559 ทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้น จ�ำนวน 
ร้อยละ 70 ของหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จ�ำกัด

  2.2	สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นจำานวนประมาณร้อยละดังนี้:

 2.3 บริษัทจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทมีสิทธิ์ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกำรที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

 2.4 งบกำรเงนิรวมจดัท�ำขึน้โดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส�ำหรบัรำยกำรบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตกุำรณ์ทำงบญัชทีีค่ล้ำยคลงึกนั

 2.5 ยอดค้ำงระหว่ำงบริษัทกบับรษิทัย่อย รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นสำระส�ำคญั ยอดเงนิลงทนุของ บรษัิทและทนุเรอืนหุน้ของบรษิทัย่อย 
ณ วันสิ้นปีได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

 2.6 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยตำมรำคำทีจ่่ำยซือ้กบัมลูค่ำยตุธิรรมของบรษิทัย่อย ณ วนัซือ้หุน้ ได้หกักลบลบกนัและผลต่ำงได้แสดงเป็น
สินทรัพย์ภำยใต้หัวข้อ “ค่ำควำมนิยม” และพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

 2.7 บรษิทัจัดท�ำงบกำรเงนิโดยรวมบรษิทัย่อยดงักล่ำวทัง้หมดในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีไ่ด้มำ (วนัท่ีมอี�ำนำจในกำรควบคมุบรษิทัย่อย) 
จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 2.8 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัท  
และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
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3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและการนำาเสนองบการเงิน

  3.1	หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

  งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัต ิ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ท�ำขึ้นตำมแบบก�ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงินส�ำหรับ 
บรษิทัมหำชนจ�ำกดั ทีก่�ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ. 2543

  งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี  
  งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงิน
ฉบับภำษำไทยดังกล่ำว

  3.2	มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงใหม่มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 ดังต่อไปนี้

		 กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงนิ	(ปรบัปรงุ	2558)

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง นโยบำยกำรบญัช ีกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชแีละข้อผดิพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
   ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรประมำณกำรหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่ำจเกดิขึน้และสนิทรพัย์ทีอ่ำจเกดิขึน้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
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  ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตคีวำมมำตรฐำน
กำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบ 
กำรเงินส�ำหรับปีปัจจุบัน        

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำประกันภัย
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำร 
   ด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินรวม
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำล-กรณทีีไ่ม่มคีวำมเกีย่วข้อง 
  อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)     เรื่อง สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)       เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี 
   ของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)      เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบ 
   กฎหมำย
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)    เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)     เรื่อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)     เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน  
   กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง กำรประเมนิว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สทิธใินส่วนได้เสยีจำกกองทนุกำรรือ้ถอน กำรบรูณะ 
   และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี  
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อจ�ำกดัสนิทรพัย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด 
   เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ ส�ำหรับ 
   มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  
   ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทนุกำรเปิดหน้ำดนิในช่วงกำรผลติส�ำหรบัเหมอืง 
   ผิวดิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21   เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

		 4.1	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

		 ขายสินค้า

  รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู ้เมื่อบริษัทได้โอนควำมเส่ียง 
และผลตอบแทนที่เป็นสำระส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้
กับผู้ซื้อแล้ว  รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับ
สินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำก
หักส่วนลดแล้ว

  รายได้ค่าบริการ

  รำยได้ค่ำบรกิำรตำมสญัญำพฒันำระบบพร้อมตดิตัง้และตำม
สญัญำพฒันำระบบรบัรู้เม่ือได้ให้บริกำรแล้วโดยพจิำรณำถงึขัน้ควำม
ส�ำเร็จของงำน รำยได้จำกกำรบรกิำรทีไ่ด้ให้บรกิำรแล้วเสรจ็แต่ยงัไม่
เรียกช�ำระแสดงไว้เป็น “รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน และเงินที่เรียกเก็บตำมงวดช�ำระตำมสัญญำซึ่งยังมิได ้
ส่งมอบบรกิำรแก่ลูกค้ำจนเสรจ็สิน้แสดงไว้เป็น “รำยได้รบัล่วงหน้ำ” 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

  รำยได้จำกกำรบริกำรดูแลระบบและรักษำอุปกรณ์รับรู้เป็น 
รำยได้ตำมระยะเวลำที่ให้บริกำรตำมสัญญำตำมวิธีเส้นตรง

  รำยได้ตำมสัญญำบริกำรอื่นรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วเสร็จ 
  ต้นทุนบริการตามสัญญา

  ต้นทุนบริกำรตำมสญัญำรบัรูเ้มือ่ได้ให้บรกิำรแล้วโดยพจิำรณำ
ถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำนตำมประมำณกำรต้นทุน ผลต่ำงระหว่ำง
ต้นทนุท่ีบนัทกึตำมขัน้ควำมส�ำเรจ็ของงำนจำกประมำณกำรต้นทนุ
และต้นทุนโครงกำรที่เกิดขึ้นจริง แสดงไว้เป็น “ต้นทุนงำนระหว่ำง
ท�ำ”  และ “ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

  บริษัทจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนส�ำหรับโครงกำรทั้งจ�ำนวน  
เมื่อทรำบแน่นอนว่ำโครงกำรนั้นจะประสบผลขำดทุน

  ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำ 
ผลตอบแทนที่แท้จริง

  เงินปันผลรับ

  เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

  รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น

  รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

		 4.2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงิน
ฝำกธนำคำร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภำพคล่องสงู ซึง่ถึงก�ำหนด
จ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มี
ข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

		 4.3	ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ลกูหนีก้ำรค้ำแสดงตำมมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัและบริษทัย่อย 
บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจ 
เกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้

  4.4	ต้นทุนงานระหว่างทำา

  ต้นทุนงำนระหว่ำงท�ำ แสดงตำมรำคำทุน หรือ มูลค่ำสุทธ ิ
ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำค�ำนวณโดย 
วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำทุนประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในกำรซื้อ 
สินค้ำ ค่ำวัสดุ ค่ำแรงงำน ค่ำงำนผู้รับเหมำช่วงและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง

  ต้นทนุในกำรซือ้ ประกอบด้วย รำคำซือ้และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรซื้อสินค้ำนั้น เช่น อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ง และต้นทุนอ่ืนๆ 
ซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบักำรได้มำซึง่สนิค้ำ และหกัด้วยส่วนลดกำรค้ำ 
และเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ

  มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติธุรกิจ หักด้วยประมำณกำรต้นทุนจัดท�ำงำนให้เสร็จและ
ต้นทุนที่จ�ำเป็นต้องจ่ำยไปเพื่อส่งมอบงำนได้

 	 สินค้าสำาเร็จรูป

  สินค้ำส�ำเร็จรูปตีรำคำตำมรำคำทุน (วิธีเฉพำะเจำะจงและวิธี 
ถัวเฉล่ียถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่อย่ำงใด 
จะต�ำ่กว่ำ ค่ำเผือ่มลูค่ำลดลงของสนิค้ำตัง้ขึน้โดยพิจำรณำจำกสนิค้ำ
ที่เก็บไว้นำนและล้ำสมัย

  ต้นทนุในกำรซือ้ ประกอบด้วย รำคำซือ้และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรซื้อสินค้ำนั้น เช่น อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ง และต้นทุนอ่ืนๆ 
ซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบักำรได้มำซึง่สนิค้ำ และหกัด้วยส่วนลดกำรค้ำ 
และเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ

  มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกตธิรุกจิ หกัด้วยประมำณกำรต้นทนุทีจ่�ำเป็นต้องจ่ำยไปเพือ่
ให้ขำยสินค้ำได้

		 4.5	เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  บริษัทร่วม หมำยถึงกิจกำรที่บริษัทมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระ
ส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไป แล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยรำคำทุนและใช้วิธี
ส่วนได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม

  เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
โดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)

		 4.6	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

  บริษัทย่อย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษัทมีอ�ำนำจในกำรควบคุม
นโยบำยกำรเงินและกำรด�ำเนินงำน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วบริษัทจะ 
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ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบกำรเงิน
ของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทควบคุมบริษัท
ย่อยจนกระทั่งอ�ำนำจควบคุมหมดไป

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และ
บริษัทจะบันทึกผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยในงบก�ำไร
ขำดทุนในงวดทีมี่กำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุนัน้  และในกรณทีีเ่งนิลงทนุ
ดังกล่ำวเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและบริษัทจะรับรู้รำยได้
เงินปันผลเมื่อมีกำรประกำศจ่ำยจำกบริษัทย่อย

		 4.7	ค่าความนิยม

  ค่ำควำมนิยม คือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนที่บริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของ 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ณ วันที่ได้มำซึ่งบริษัทนั้น ค่ำควำมนิยม 
ทีเ่กดิจำกกำรได้มำซึง่บริษทัย่อยถกูแสดงแยกบรรทดัไว้ในงบกำรเงนิ
รวม ส่วนค่ำควำมนยิมทีเ่กดิจำกกำรได้มำซึง่บรษิทัร่วมจะรวมไว้ใน 
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำโดย 
รวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  ค่ำควำมนยิมท่ีรับรู้จะต้องถกูทดสอบกำรด้อยค่ำทกุปี และแสดง
ด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม ในแต่ละปีบริษัทจะมีกำร
ทดสอบค่ำควำมนิยมว่ำเกิดกำรด้อยค่ำหรือไม่ โดยค�ำนวณมูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคืนจำกกำรค�ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ หรือมูลค่ำ
ยตุธิรรมของเงนิลงทนุหักต้นทนุกำรขำย กำรค�ำนวณดงักล่ำวอำศยั
กำรประมำณกำรโดยผู้บริหำร และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรโอนกลับรำยกำร 

  ต้นทุนของกำรได้มำของเงินลงทุนที่ต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
ส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ผลต่ำงจะถูกพิจำรณำ
เป็นค่ำควำมนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ทันที 

		 4.8	เงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุในความต้องการ
ของตลาด

  1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกเป็นก�ำไร
หรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
  2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์บนัทกึเป็นรำยกำร
ต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกเป็นก�ำไรหรือขำดทุน 
ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป
  3. เงนิลงทนุในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก�ำหนด แสดงมลูค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย โดยตัดจ�ำหน่ำยส่วนต่ำงตำมวิธีอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ำยแสดงเป็นรำยกำรปรับ
กับดอกเบี้ยรับ

  มลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของ
ตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำย

ของงวด ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตรำ 
ผลตอบแทนทีป่ระกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มลูค่ำยตุธิรรม 
ของหน่วยลงทุนค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

		 4.9	เงินลงทุนทั่วไป

  เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 
ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

  บริษัทจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุน 
ดังกล่ำวในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

  กำรจ�ำหน่ำยเงินลงทนุ บรษิทับนัทึกผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทน
สุทธิท่ีได้รับกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนในงบก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ  หำกจ�ำหน่ำยเงินลงทุนบำงส่วนรำคำตำมบัญชีของเงิน
ลงทุนที่จ�ำหน่ำยจะค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

 	 4.10	 ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา		

  ที่ดิน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงใน 
รำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำร และอุปกรณ์ และ 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

  รำคำทนุรบัรูเ้มือ่เริม่แรกทีไ่ด้สนิทรพัย์มำรวมถงึต้นทนุทำงตรง
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรจดัหำสนิทรพัย์เพือ่ให้สนิทรพัย์อยูใ่นสภำพพร้อม
ทีจ่ะใช้ได้ตำมวตัถปุระสงค์รวมทัง้ต้นทนุในกำรรือ้ถอน ขนย้ำย และ
กำรบูรณะสถำนทีต่ัง้ของสินทรพัย์ซึง่เป็นภำระผกูพนัของกจิกำร (ถ้ำม)ี

  ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุน 
หักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส ้นตรงตำมอำยุกำร 
ให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

  อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 50 ปี
  สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำ 5  ปี
  เครื่องตกแต่งส�ำนักงำน 5  ปี
  เครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำนักงำน 3 - 5  ปี
  อุปกรณ์และระบบโปรแกรมงำนโครงกำร 5  ปี
  ยำนพำหนะ  5  ปี

  บรษิทัมกีำรทบทวนมูลค่ำคงเหลอืและอำยกุำรให้ประโยชน์ทุกปี

  บริษัทคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนประกอบของรำยกำร 
สินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละ 
ส่วนน้ันมต้ีนทุนทีม่นัียส�ำคญัเมือ่เทียบกับต้นทุนท้ังหมดของสินทรพัย์นัน้

  ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

  ไม่มกีำรคดิค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัทีดิ่น สนิทรพัย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

  บริษัทตัดรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญช ี
เมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำย
หรือตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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		 4.11	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอำยุกำรใช้งำนจ�ำกัด รับรู้เมื่อเริ่มแรก
ด้วยรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
แสดงมูลค่ำรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

  รำคำทุนของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีเ่กดิข้ึนภำยใน ประกอบด้วย 
รำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรำยกำรที่จ�ำเป็นในกำรสร้ำงสรรค์  
ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์  เพ่ือให้สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ 
ได้ตำมประสงค์

  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนถกูตดัจ�ำหน่ำยและบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน ์
เชิงเศรษฐกิจ อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5   ปี
  ระบบโปรแกรมงำนโครงกำรรอตัดบัญชี    5  ปี  
  ต้นทุนพัฒนำโปรแกรมระบบงำน 3 - 5 ปี 
  โปรแกรมเกมส์เพื่อดำวน์โหลด 3 - 6 ปี 

  บริษัทมีกำรทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี

  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

  รำยจ่ำยกำรวิจัยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น สินทรัพย์ไม่มี 
ตวัตนท่ีเกีย่วข้องกับกำรออกแบบพฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรใหม่ 
รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ เมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำโครงกำรนัน้จะ
ประสบควำมส�ำเรจ็ และมคีวำมเป็นไปได้ทัง้ทำงพำณชิยกรรมและทำง
เทคโนโลย ีส่วนรำยจ่ำยกำรพฒันำอืน่รบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเมือ่เกดิขึน้ 

		 4.12	 ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทนุกำรกูยื้มของเงนิกูท้ีใ่ช้ในกำรจดัหำหรอืก่อสร้ำงสนิทรพัย์
ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท�ำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้หรือขำย  
ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์น้ัน 
จะอยูใ่นสภำพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่วนต้นทนุกำรกูย้มือืน่
ถอืเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดทีเ่กดิรำยกำร ต้นทนุกำรกูย้มื ประกอบด้วย 
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น

		 4.13	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัหมำยถงึ บคุคลหรอืกจิกำรทีม่ี
อ�ำนำจควบคมุบรษัิท ถกูควบคมุโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรอื
ทำงอ้อม หรอือยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทั
ที่ท�ำหน้ำที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือ
เดียวกนั นอกจำกนีบ้คุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถงึ
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรส�ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่
ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
  

  ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำร 
ท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหำ 
ของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย

 	 4.14	 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  กำรเช่ำสินทรัพย์ซ่ึงควำมเส่ียงและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย ์
ที่เช่ำเป็นของผู้ให้เช่ำ ได้จัดประเภทเป็นกำรเช่ำด�ำเนินงำน ค่ำเช่ำ 
ที่จ่ำยภำยใต้กำรเช่ำด�ำเนินงำนได้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็น
ระบบภำยใต้อำยุสัญญำเช่ำ

  4.15	 สัญญาเช่าการเงิน

  บรษิทับนัทกึสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิเป็นสนิทรพัย์และ
หนี้สินด้วยจ�ำนวนเท่ำกับรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ ณ วันที ่
เริม่ต้นของสญัญำเช่ำหรอืมลูค่ำปัจจบุนัของจ�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ทีต้่อง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ซึ่งใช้อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสญัญำเช่ำส�ำหรบักำรคดิลดเพือ่ค�ำนวณมลูค่ำปัจจบุนัของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ โดยดอกเบี้ยจ่ำยจะถูกบันทึก
ตำมงวดต่ำง ๆ ตลอดอำยุสัญญำเช่ำตำมยอดคงเหลือของเจ้ำหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินในแต่ละงวด

  4.16	 เงินตราต่างประเทศ

  รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศซึง่เกดิขึน้ระหว่ำงปีแปลงค่ำ
เป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีทีเ่กดิรำยกำร สนิทรพัย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ณ วันที ่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น 
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

  ก�ำไรและขำดทนุทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในอัตรำแลกเปลีย่น
ได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

 	 4.17	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ บรษัิทจะประเมินว่ำมข้ีอบ่งชี้ 
ของสินทรัพย์ว่ำมีกำรด้อยค่ำหรือไม่ หำกสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้
ของกำรด้อยค่ำ บริษัทจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ หำกมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคนื บรษิทัจะรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ใน 
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
จะถกูกลบัรำยกำรเมือ่มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคนืเพิม่ขึน้ในภำยหลงั
และจะกลบัรำยกำรได้ไม่เกนิกว่ำมลูค่ำตำมบญัชภีำยหลงัหกัค่ำเสือ่ม
รำคำสะสมหรือค่ำตัดจ�ำหน่ำย มูลค่ำที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ 
หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำย ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทนุในกำรขำย บรษิทัใช้แบบจ�ำลองกำรประเมนิมลูค่ำทีด่ทีีส่ดุซึง่ 
เหมำะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถ
จะได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย  
โดยกำรจ�ำหน่ำยนั้นผู ้ซ้ือกับผู้ขำยมีควำมรู้ และเต็มใจในกำร 
แลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะ
ของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
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		 4.18	 ผลประโยชน์พนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้น

  บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน	(โครงการสมทบเงิน)

  บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ  
ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังำนจ่ำยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัจ่ำยสมทบ
ให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสนิทรพัย์ของบรษัิท เงนิทีบ่รษิทัจ่ำยสมทบกองทนุส�ำรองเลีย้ง
ชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน	(โครงการผลประโยชน์)

  บริษัทมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อ
ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมระเบียบพนักงำนของ
บรษิทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอืน่ๆ ซึง่บรษัิทถอืว่ำ
เงนิชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส�ำหรบั
พนักงำน

  บริษัทค�ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำก 
งำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึง 
หลกักำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติทีห่ลำกหลำย รวมถงึ 
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและ
อัตรำเงินเฟ้อ

  ผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์
ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทใีนก�ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็
อืน่

		 4.19	 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้

  ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได ้
รอกำรตัดบัญชี 

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทและบริษัทย่อยอีก 2 แห่งบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำม
จ�ำนวนที่จะต้องจ่ำย ค�ำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกร
ในอัตรำภำษีเงินได้ (ปี 2559, ปี 2558 : 20%) ของก�ำไรสทุธก่ิอนภำษี
เงนิได้ หลงัจำกปรบัปรุงบวกกลบัด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึง่ไม่สำมำรถ
ถอืเป็นรำยจ่ำยในกำรค�ำนวณภำษแีละหักออกด้วยรำยกำรทีไ่ด้รบั
ยกเว้นหรอืไม่ถอืเป็นรำยได้ในกำรค�ำนวณภำษ ีและบรษิทัและบรษิทั
ย่อยอีก 2 แห่ง ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรสุทธิตำมสิทธิ
ประโยชน์ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน

  บริษัทย่อยอีก 5 แห่ง บันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจ�ำนวนที่ 
จะต้องจ่ำย ค�ำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำ
ภำษีเงินได้ (ปี 2559, ปี 2558 : 20%) ของก�ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ 
หลงัจำกปรบัปรงุบวกกลบัด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึง่ไม่สำมำรถถอืเป็น
รำยจ่ำยในกำรค�ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้น
หรือไม่ถือเป็นรำยได้ในกำรค�ำนวณภำษี

  บริษัทย่อยอีก 6 แห่ง บันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจ�ำนวนที่ 
จะต้องจ่ำย ค�ำนวณตำมหลกัเกณฑ์แห่งประมวลรษัฎำกรในอตัรำภำษี
ทีก่�ำหนดโดยค�ำนวณจำกก�ำไรสทุธก่ิอนภำษเีงนิได้หลงัจำกปรบัปรงุ 
บวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยใน 
กำรค�ำนวณภำษแีละหกัออกด้วยรำยกำรทีไ่ด้รับยกเว้นหรอืไม่ถอืเป็น 
รำยได้ในกำรค�ำนวณภำษ ีและบรษิทัย่อยดงักล่ำวได้รบัยกเว้นภำษี
เงินได้ส�ำหรบัก�ำไรสทุธติำมสทิธปิระโยชน์ในบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ 
อัตรำภำษีเงินได้เป็นดังนี้

		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  สินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะค�ำนวณ 
ขึน้จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชกีบัฐำนภำษขีอง
สินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
จะถูกรับรู้เป็นรำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษ ี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก�ำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

  ผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษี 
เงนิได้รอกำรตดับญัชเีม่ือมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทั
จะมีก�ำไรทำงภำษีจำกกำรด�ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำ
สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชมีำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำง 
ชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี

  สนิทรพัย์และหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชถีกูวดัมลูค่ำโดย
ใช้อัตรำภำษเีงนิได้ส�ำหรบังวดทีบ่รษิทัคำดว่ำจะได้รบัประโยชน์จำก
สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชหีรอืจะจ่ำยช�ำระหนีส้นิภำษเีงนิได้ 
โดยใช้อัตรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือ 
ทีค่ำดได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำ
ที่รำยงำน

อัตราภาษี

2559 2558

ไม่เกิน 300,000 บำท
เกิน 300,000 บำท
   แต่ไม่เกิน 3,000,000 บำท
เกิน 3,000,000 บำทขึ้นไป

ยกเว้น

10%
10%

ยกเว้น

10%
10%

กำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	(บาท)

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 95



  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัจะไม่มกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคต
เพยีงพอต่อกำรน�ำสนิทรพัย์ภำษเีงินได้รอกำรตดับญัชทีัง้หมดหรอื
บำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้ 
รอกำรตดับญัชจีะหกักลบกนัได้กต่็อเมือ่กจิกำรมีสทิธติำมกฎหมำย
และภำษเีงินได้นีป้ระเมนิโดยหน่วยงำนจัดเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนั

		 4.20	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

  ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วง
หน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ก�ำไร
ขำดทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศดงักล่ำว 
จะถกูบนัทึกในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ ส่วนเกินหรอืส่วนลดทีเ่กดิขึน้ 
จำกกำรท�ำสัญญำจะถูกตัดจ�ำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของ
สัญญำ

		 4.21	 ประมาณการหนี้สิน

  ประมำณกำรหนีส้นิรบัรูเ้มือ่มภีำระผกูพนัในปัจจุบนัซึง่เกดิจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตและมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริษัทจะ 
สญูเสยีทรพัยำกรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพือ่จ่ำยช�ำระภำระผกูพนั
ดงักล่ำวและสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผกูพนันัน้ได้อย่ำงน่ำเช่ือถอื

  4.22	 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในกำรจัดท�ำงบกำรเงนิตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ในบำง 
สถำนกำรณ์ฝ่ำยบรหิำรอำจต้องใช้กำรประมำณและกำรตัง้สมมตฐิำน 
ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ด้วยเหตุน้ีผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ�ำนวนที่ประมำณไว้

		 4.23	 กำาไรต่อหุ้น

  ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน ค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรับป ี
ด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ถือโดย
บุคคลภำยนอกที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

  ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด ค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรับปีด้วย 
ผลรวมของจ�ำนวนหุน้สำมัญถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงปี 
กับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่บริษัทอำจต้องออก
เพื่อแปลงใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสำมัญ

  4.24	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

  ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรในเรือ่งทีม่ี
ควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรดงักล่ำว
นี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำง
ไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำร
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ 
จะเกดิขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิ 
ในอดตี อำยขุองหนีท้ีค่งค้ำงและสภำวะเศรษฐกจิท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ 
เป็นต้น

 	 สัญญาเช่า	

  ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำ 
ด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประเมนิเงือ่นไขและรำยละเอยีดของสญัญำเพ่ือพจิำรณำว่ำ
บริษัทได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย ์
ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

  ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำร
จ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลอื
เมือ่เลกิใช้งำนของอำคำรและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจำกน้ีฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของทีด่นิ 
อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร 
ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชี 
ของสินทรัพย์นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง 
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

  ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 
ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลงั ในกำรนีฝ่้ำยบรหิำร 
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ 
ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 	 ค่าความนิยม

  ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ 
ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้อง
ประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะได้รบัในอนำคตจำกสนิทรพัย์ 
หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังกำรเลือกอัตรำ
คดิลดทีเ่หมำะสมในกำรค�ำนวณหำมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสด
นั้นๆ และมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนหักต้นทุนกำรขำย

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		

  บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผล 
แตกต่ำงช่ัวครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี 
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอ 
ที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้
ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำควรรบัรูจ้�ำนวนสนิทรพัย์ภำษี
เงนิได้รอกำรตดับญัชเีป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพจิำรณำถงึจ�ำนวนก�ำไร
ทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการ
ผลประโยชน์	

  หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของ 
พนกังำนประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอำศยั
ข้อสมมตฐิำนต่ำง ๆ  ในกำรประมำณกำรน้ัน เช่น อัตรำคดิลด อตัรำ 
กำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลีย่นแปลง
ในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

  คดีฟ้องร้อง		

  หนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย  
ซึง่ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ ดลุยพินจิในกำรประเมนิผลของคดทีีถ่กูฟ้องร้อง 
แล้วและเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึก 
ประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

  ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า

  บริษัทประมำณกำรหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรถูกเรียกค่ำเสีย

หำยจำกกำรส่งมอบงำนพฒันำระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ล่ำช้ำ  
ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณค่ำปรับตำมสัญญำ
และค�ำนึงระยะเวลำกำรท�ำงำนล่ำช้ำที่เกิดขึ้น ประเมินผลของ 
ค่ำปรบัจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำแล้วเช่ือม่ันว่ำจะมีควำมเสยีหำย 
เกิดขึ้นเท่ำที่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันที่ใน 
งบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงไปจำกทีไ่ด้มี 
กำรประมำณกำรไว้

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ในระหว่ำงปี บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทย่อย  
(ซึง่ได้ตดัยอดแล้วในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวม) และบรษิทัท่ีเกีย่วข้อง
กนั (เกีย่วข้องกนัโดยมีผู้ถอืหุน้และ/หรอืกรรมกำรร่วมกนั) รำยกำร
ธรุกจิดังกล่ำว เป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมทีต่กลง
กันระหว่ำงบริษัทและบริษัทเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ

  รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด

บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.เอำท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ�ำกัด
บริษัท ขอนแก่น ซอฟต์เทค จ�ำกัด

บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์โปรเฟสชั่นเนล จ�ำกัด
บริษัท  สำมหมอก ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด
บริษัท เคซอฟต์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด
บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท TIS Inc. 
บริษัท ปัญจลักษณ์ พำสุข จ�ำกัด
บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จ�ำกัด

เป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 
เปลีย่นสถำนะเป็นบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัถือหุน้ร้อยละ 20
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่ำนบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม  
อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบรษัิทย่อยทีถ่อืหุน้ผ่ำนบรษิทั ซอฟต์สแควร์ 1999 
จ�ำกัด
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน
เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ญี่ปุ่น
ไทย
ไทย
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  รำยกำรทีส่�ำคญักับกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนัส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรปุได้ดงันี:้

-
-
-
-
-

-

7.28
0.03

0.57

0.52
0.02

-
-
-
-
-

-

7.00
0.14

-

10.44
-

57.72
10.83

-
0.03
0.51

35.13

7.28
0.03

0.57

0.52
0.02

17.63
9.33
0.54
0.03
0.94

62.27

7.00
0.14

-

9.77
-

งบการเงนิรวม

สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที่
31	ธนัวาคม

สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที่
31	ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกำาหนดราคา

2559 25592558 2558

รายการกับบริษัทย่อย:
  ขำยสินค้ำและบริกำร
  ซื้อสินค้ำและบริกำร
  ซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงำน
  รำยได้ค่ำธรรมเนยีมกำรค�ำ้ประกนั
  ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผลรับ

รายการกับบริษัทร่วม:
  ขำยสินค้ำและบริกำร
  ดอกเบี้ยรับ
  

  ค่ำเช่ำจ่ำยและค่ำบริกำรทีเ่กีย่วข้อง

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน:	
  ขำยสินค้ำและบริกำร
  ซื้อสินค้ำและบริกำร

ใกล้เคียงรำคำตลำด
ใกล้เคียงรำคำตลำด
ใกล้เคียงรำคำตลำด
อัตรำร้อยละ 1 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ย MLR - 1.50 ต่อปี
ปี 2559  ร้อยละ 5.00 - 5.25  ต่อปี
ปี 2558  ร้อยละ 5.00 - 5.25 ต่อปี
ตำมที่ประกำศจ่ำย

ใกล้เคียงรำคำตลำด
อัตรำดอกเบี้ย MLR - 1.50 ต่อปี  
ปี 2559 ร้อยละ 4.75  ต่อปี
ปี 2558 ร้อยละ 5.00 - 5.125 ต่อปี
รำคำตลำดปรับด้วยส่วนลดที่ตกลง
ร่วมกัน

ใกล้เคียงรำคำตลำด
ใกล้เคียงรำคำตลำด

(ล้ำนบำท)

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)98



	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บริษัทย่อย:
  บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด
  บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด
  บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
  บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
  บริษัทร่วม:	
  บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จ�ำกัด
  บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด
  กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน:
  บริษัท TIS Inc. 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 
  บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด 
  บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด

  หัก: ส�ำรองผลขำดทุนเกินทุนจำกเงินลงทุนบริษัทย่อย 
   (หมำยเหตุ 13)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	
  เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
  หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
   สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
  บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด 
  หัก: ส�ำรองผลขำดทุนเกินทุนจำกเงินลงทุนบริษัทย่อย 
   (หมำยเหตุ 13)  
   

-
-
-
-

-
42,800

-

42,800

-
-

-
  

-

-

6,070,000
(5,323,337)

746,663

-
 

-

-

-
-
-
-

7,490,000
-

2,328,996

9,818,996

   -
-

-

-

-

6,150,000
(5,403,337)

746,663

-

-

-

-
301,915

7,901,950
91,543

-
42,800

-

8,338,208

11,895,000
-

11,895,000

(11,272,876)

622,124

6,070,000
(5,323,337)

746,663

3,300,000

-

3,300,000

 
76,224

432,687
14,798,063

97,132

7,490,000
-

1,764,381

24,658,487

9,895,000
4,000,000

13,895,000

(9,895,000)

4,000,000

6,150,000
(5,403,337)

746,663

3,300,000

(1,550,292)

1,749,708

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

  ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 โดยมีรำยละเอียดดังนี้:
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	เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บริษัทย่อย:
  บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด
  บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด
  บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
  บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
  บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จ�ำกัด
  บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส เอำท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด
  บริษัทร่วม:	
  บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด

รายได้รับล่วงหน้า
  บริษัทย่อย:

  บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำาระ
  บริษัทย่อย:

  บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

-
-
-
-

 -
-

69,342

69,342

-

-

-
-
-
-

 -
-

-

-

-

-

 
-

317,790
-
-

256,800
68,213

69,342

712,145

432,740

842,051

1,466,645
-

2,147,978
8,667

1,203,750
-

-

4,827,040

-

-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558
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		 ภาระคำ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีภำระผูกพันเก่ียวกับกำรค�้ำประกันให้แก่บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด  
ส�ำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้ำนบำท

 	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่ำตอบแทนผู้บริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและ 
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ท้ังน้ีผู้บริหำรของบริษัทหมำยถึงบุคคลท่ีก�ำหนดตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

  ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

เงินสดในมือ
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์

เงินฝำกประจ�ำ 2-3 เดือน

		 รวม

254,000
9,212,452

232,424,886

1,090,169

242,981,507

249,000
2,684,928

98,433,419

1,080,843

102,448,190

40,000
1,224,614

164,988,475

-

166,253,089

45,000
394,154

40,926,416

-

41,365,570

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ผู้บริหาร
  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
   ผลประโยชน์ระยะสั้น

   ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

   	 รวม

81,637,935

3,028,423

84,666,358

83,455,368

2,443,700

85,899,068

52,042,705

2,111,950

54,154,655

51,241,455

1,607,504

52,848,959

  เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว ตำมอัตรำที่ธนำคำรก�ำหนด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)
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เงินฝำกประจ�ำ
หน่วยลงทุน
บวก:  ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำร
   เปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน

  รวมหน่วยลงทุน

 	 รวมเงินลงทุนชั่วคราว

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้ำงช�ำระ
  น้อยกว่ำ 3 เดือน
  3 - 6 เดือน
  6 - 12 เดือน
  มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป (ดูหมำยเหตุ 32.4)
ถึงก�ำหนดช�ำระเมื่อลูกค้ำได้รับ
  เงินจำกผู้ว่ำจ้ำง (Back to Back)

รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
รำยได้ส่งเสริมกำรตลำดค้ำงรับ
อื่น ๆ

รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ

667,257
705,264,239

2,546,929

707,811,168

708,478,425

425,291,428

77,615,580
5,218,365

56,384,035
48,465,566

-

612,974,974
(17,603,772)

595,371,202

32,732,469
668,647

6,934,868

40,335,984

635,707,186

5,885,180
251,229,614

 
441,417

251,671,031

257,556,211

657,571,661

253,153,233
12,743,710
25,080,388
52,836,330

-

1,001,385,322
(17,549,219)

983,836,103

41,195,477
1,772,139
1,807,839

44,775,455

1,028,611,558

-
610,824,268

1,846,054

612,670,322

612,670,322

323,149,205

56,994,166
2,699,670

50,480,118
17,725,133

-

451,048,292
(16,647,329)

434,400,963

20,977,402
668,647

5,149,021

26,795,070

461,196,033

-
172,831,518

118,555

172,950,073

172,950,073

595,995,530

226,082,531
3,374,245

22,324,688
22,095,897

-

869,872,891
(16,658,029)

853,214,862

31,409,616
1,772,139
1,583,403

34,765,158

887,980,020

7. เงินลงทุนช่ัวคราว

8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แยกตำมอำยุหนี้ที่คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558
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  บรษิทัให้เครดติเทอมแก่ลกูค้ำทัว่ไปอยู่ระหว่ำง 30 - 90 วนั และส�ำหรบับรษัิทย่อยให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้ำทัว่ไป 30 วนั

  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ต้นปี
บวก	:	 ตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี
หัก	:	 โอนกลับในระหว่ำงปี
  ตัดหนี้สูญในระหว่ำงปี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ปลำยปี

(17,549,219)
(65,253)
10,700

-

(17,603,772)

(17,581,319)
-

32,100
-

(17,549,219)

(16,658,029)
-

10,700
-

(16,647,329)

(16,690,129)
-

32,100
-

(16,658,029)

  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงในระหว่ำงปี 2559 และ 2558 เกิดจำกกำรได้รับคืนเงินทั้งจ�ำนวน 

ถึงก�ำหนดกำรช�ำระ
  ภำยในหนึ่งปี
ถึงก�ำหนดกำรช�ำระหลังจำก
  หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี

รวม

ถึงก�ำหนดกำรช�ำระ
  ภำยในหนึ่งปี
ถึงก�ำหนดกำรช�ำระหลังจำก
  หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี

รวม

4,548,988

258,873

4,807,861

3,472,220

-

3,472,220

4,419,736

251,861

4,671,597

3,396,566

-

3,396,566

9,540,938

4,331,518

13,872,456

4,213,549

3,056,487

7,270,036

129,252

7,012

136,264

75,654

-

75,654

429,880

136,264

566,144

293,195

75,653

368,848

9,970,818

4,467,782

14,438,600

4,506,744

3,132,140

7,638,884

9. ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทมีลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มีรำยละเอียดจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระดังนี้

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

(บำท)

งบการเงินรวม

เงนิต้น เงนิต้นยอดชำาระ ยอดชำาระดอกเบีย้รอตดั ดอกเบ้ียรอตดั

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	

เงนิต้น เงนิต้นยอดชำาระ ยอดชำาระดอกเบีย้รอตดั ดอกเบ้ียรอตดั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558
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  ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

  ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือจ�ำนวน 3 สัญญำ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ค่ำเผื่อมูลค่ำลดลงของสินค้ำของบริษัทลดลงจ�ำนวนเงิน 2.43 ล้ำนบำท เนื่องจำกฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำ
ตัดบัญชี จ�ำนวน 1.87 ล้ำนบำท และโอนไปเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวน 0.56 ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  
ค่ำเผื่อมูลค่ำลดลงของสินค้ำของบริษัทลดลงจ�ำนวนเงิน 1.03 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรบริจำคจ�ำนวนเงิน 0.20 ล้ำนบำท และโอนไปบัญชี
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ จ�ำนวนเงิน 0.83 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 15 และ 16) 

11. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคำ้าประกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อย 1 แห่ง ได้น�ำเงินฝำกประจ�ำสถำบันกำรเงินจ�ำนวน 3.30 ล้ำนบำทและ 15 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ ไปค�้ำประกันกำรออกหนังสือค�้ำประกันโดยธนำคำร

 บริษัท

บริษัทย่อย

1

2

3

 

(36 งวด)
(60 งวด)

347,222.00
101,820.94

ระบบ Security information 
and Event Management 

(SIEM)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ

12,499,992.00
6,109,256.40

18,609,248.40

บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

จำานวนสัญญา ประเภทสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำาระ จ่ายชำาระงวดละ มูลค่ารวมตามสัญญา

10. ต้นทุนงานระหว่างทำา 

สินค้ำส�ำเร็จรูป
ต้นทุนงำนระหว่ำงท�ำ
สินค้ำระหว่ำงทำง

  รวม

หัก:  ค่ำเผื่อมูลค่ำลดลงของสินค้ำ

ต้นทุนงานระหว่างทำา	-	สุทธิ

12,763,276
483,783,384
18,715,992

515,262,652

(7,163,508)

508,099,144

12,203,477
526,295,281
14,823,208

553,321,966

(11,029,344)

542,292,622

7,056,448
418,010,683
18,715,992

443,783,123

(7,056,448)

436,726,675

10,187,419
472,956,045
14,823,208

497,966,672

(9,489,797)

488,476,875

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  12.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม

บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จ�ำกัด
บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด

  รวม

บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จ�ำกัด

บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด

		 รวม

(บำท)

80,000,000
18,400,000

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

สร้ำงสรรค์สื่อบันเทิงบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

เป็นบริษัทร่วม
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40

เป็นบริษัทร่วม
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20

40
20

39,270,435
56,496,450

95,766,885

27,093,496
 -

27,093,496

44,000,000
3,680,000

47,680,000

-

-

-

-

-

-

32,000,000
 -

32,000,000

วธิส่ีวนได้เสยี	

ช่ือบรษิทั

ช่ือบรษิทั ประเภทกจิการ ลกัษณะความสมัพนัธ์

อตัราส่วน
ร้อยละของ
การลงทนุ

	
ทนุชำาระแล้ว

(บาท)

วธิรีาคาทนุ		

2559 2559

2559

2558 2558

2558

บริษัท	อังสตรอม	โซลูชั่น	จำากัด

  เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งท่ี 4/2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทด�ำเนินกำรลงทุนเพิ่มใน 
บรษิทั อังสตรอม โซลชูัน่ จ�ำกดั ซึง่ด�ำเนนิธรุกจิให้ค�ำปรกึษำ แนะน�ำ 
พัฒนำและฝึกอบรมเกีย่วกบัซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ ระบบคอมพวิเตอร์ 
ออกแบบและวำงแผนพัฒนำซอฟต์แวร์ส�ำหรับใช้งำนร่วมกับ 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ มีทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้ำนบำท เพิ่มทุน
จดทะเบยีน 60 ล้ำนบำท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่รวม 110 ล้ำนบำท  
โดยบริษัทจะถือหุ้นลงทุนในสัดส่วนเดิมคือร้อยละ 40 ของทุน 
จดทะเบียนใหม่ เป็นมูลค่ำหุ้นที่เพิ่มทุนทั้งสิ้น 24 ล้ำนบำท  
(2.4 ล้ำนหุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 10 บำท) โดยมกีำรเรยีกช�ำระก่อน
ร้อยละ 50 และบริษัทได้จ่ำยช�ำระค่ำหุ้นเป็นจ�ำนวน 12 ล้ำนบำท 
เม่ือวนัที ่1 กนัยำยน 2558 ส่วนท่ีเหลอืจ�ำนวน 12 ล้ำนบำท ได้จ่ำย
ช�ำระแล้วเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2559

		 บริษัท	พรอมท์นาว	จำากัด

  บรษิทัได้มีกำรโอนเปลีย่นสถำนะเงนิลงทนุในบรษิทั  พรอมท์นำว 
จ�ำกัด จำกบริษัทย่อยเดิมท่ีเคยมีกำรควบคุมมำเป็นบริษัทร่วม 
ตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป โดยในงบกำรเงนิเฉพำะ
กิจกำร บริษัทรับรู้เงินลงทุนเม่ือเริ่มแรกด้วยรำคำทุนท่ีเหลือใน 
บริษัทย่อยเดิมจ�ำนวน 36,800 หุ้น หุ้นละ 100 บำท เป็นจ�ำนวน
เงินรวม 3.68 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินรวม บริษัทได้รับรู้เงิน
ลงทนุทีเ่หลอืในบรษิทัย่อยเดมิท่ีเคยมกีำรควบคมุในมลูค่ำยตุธิรรม 
เริ่มแรก หุ้นละ 1,467 บำท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 53.98 ล้ำนบำท 
(ตำมที่อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13)

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตำมวิธีส่วนได้เสียที่แสดงในงบกำรเงินรวม ค�ำนวณจำกงบกำรเงิน
ของบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2558 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว

งบการเงินรวม

(บำท)

เงนิปันผล
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  12.2 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558  มีดังนี้

  12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสำระส�ำคัญ

บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จ�ำกัด
บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด

		 รวม

บริษัท	อังสตรอม	โซลูชั่น	จำากัด

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ

รำยได้

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�ำหรบัปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

บริษัท	พรอมท์นาว	จำากัด	

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ

รำยได้

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�ำหรบัปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

176,938
2,510,850

2,687,788

18,593,752
80,519,425

937,091
-

98,176,086

9,390,746

442,345
-

442,345

91,390,214
19,788,022
15,115,434
1,151,461

94,911,341

51,878,014

10,305,287
(392,599)

9,912,688

-
-
-
-

-

-

-
-

-

(1,700,514)
 -

(1,700,514)

13,010,586
64,639,298
9,916,143

-

67,733,741

4,955,272

(2,787,417)
-

(2,787,417)

งบการเงินรวม

(บำท)

2559 2558

(บำท)

(บำท)

2559

2559

2558

2558
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  12.4 กระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่รับรู้ในงบกำรเงินรวม

บริษัท	อังสตรอม	โซลูชั่น	จำากัด

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทร่วม (ร้อยละ)

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของสินทรัพย์สุทธิ
ค่ำควำมนิยม

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม

98,176,086
40

39,270,435
-

39,270,435

67,733,741
40

27,093,496
-

27,093,496

(บำท)

2559 2558

(บำท)

2559 2558

บริษัท	พรอมท์นาว	จำากัด

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทร่วม (ร้อยละ)

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของสินทรัพย์สุทธิ
ค่ำควำมนิยม

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม

94,911,341
20

18,982,268
37,514,182

56,496,450

-
-

-
-

-
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บริษัท	พรอมท์นาว	จำากัด

  ตำมที่ประชุมใหญ่สำมัญูผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี  
25 เมษำยน 2559 ได้มีมติอนุมัติกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและ
รำยกำรจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ โดยเป็นกำรท�ำรำยกำรระหว่ำง
บรษิทั และบรษัิท พรอมท์นำว จ�ำกดั (บรษิทัย่อย) กบั TIS Inc. และ
บรษิทั ทไีอเอสไอ (ไทยแลนด์) จ�ำกดั (รวมเรยีกว่ำ “กลุม่บรษิทั TIS”)  
โดยให้บรษิทัขำยหุน้สำมญับำงส่วนทีถ่อือยูใ่นพรอมท์นำว จ�ำนวน 
53,200 หุน้ และสละสทิธิใ์นกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุตำมสดัส่วน
ทั้งหมดของบริษัท จำกกำรที่พรอมท์นำว จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้น
สำมัญ จ�ำนวน 34,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1,467 บำท
ต่อหุ้น จำกกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำว มีผลท�ำให้ท�ำให้บริษัทสูญเสีย
กำรควบคุมที่เคยมีต่อบริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด โดยมีสถำนะเป็น
บริษัทร่วมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 
โดยบรษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทั พรอมท์นำว จ�ำกดั จำกเดมิ
อัตรำร้อยละ 60 เป็นอตัรำร้อยละ 20 ของจ�ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมด

  บรษิทัได้จ�ำหน่ำยเงนิลงทนุหุน้สำมญั บรษิทั พรอมท์นำว จ�ำกดั 
จ�ำนวน 53,200 หุ้น ในรำคำขำยหุ้นละ 1,467 บำทต่อหุ้น รวมเป็น
จ�ำนวนเงิน 78.04 ล้ำนบำท เงินลงทุนมีรำคำทุนตำมบัญชีจ�ำนวน
เงิน 5.32 ล้ำนบำท ท�ำให้บริษัทมีผลก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน
บรษิทัย่อย จ�ำนวนเงนิ 72.72 ล้ำนบำท ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็เฉพำะกจิกำร ภำยใต้ “ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษิทั
ย่อย” บริษัทบันทึกผลแตกต่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรสูญสียกำรควบคุม
บริษัทย่อย ซึ่งแสดงเป็นก�ำไรขำดทุนส�ำหรับงวดในงบกำรเงินรวม 
แสดงได้ดังนี้

มูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ   78,044,400
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนส่วนที่เหลือ (20%) 53,985,600
มลูค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสยีท่ีไม่มอี�ำนำจควบคมุ 13,305,715
(หัก) สินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยที่ตัดออก  (33,264,288)

ก�ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมบริษัทย่อย  112,071,427

  ในปี 2559 บริษัทมีกำรบันทึกกลับมูลค่ำเผื่อด้อยค่ำเงินลงทุน
ในบรษิทั พรอมท์นำว จ�ำกดั จ�ำนวน 5.63 ล้ำนบำท ซึง่แสดงรวมอยู่
ในก�ำไรขำดทนุส�ำหรบังวดในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร 
เนื่องจำกบริษัทมีกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทดังกล่ำว

บริษัท	โมทีฟ	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)  
  ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำเงนิลงทนุใน บรษิทั โมทฟี เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 48.93 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ซ่ึงเป็นผลมำจำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนในเงินลงทุนดังกล่ำว 
ต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชีของเงนิลงทนุ มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืจำก 
บรษิทั โมทฟี เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน) พจิำรณำจำกกำรประเมนิ
มลูค่ำธรุกจิโดยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด โดยใช้สมมตฐิำนอตัรำคดิลด 
(Discount Rate) พื้นฐำนมำจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักระหว่ำงต้นทุน
เงินกู้ยืมกับต้นทุนเงินผู้ถือหุ้น (Weighted Average Cost of Capita 
(“WACC”)) ในอัตรำร้อยละ 8.2

(บำท)

  13.1 บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ  
  บริษัทได้รวมบริษัทย่อยสี่แห่งคือ 1) บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด 2) บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด  
3) บริษัท เอ็ม. ไอ. เอส. เอำท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่ำนบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด) และ  
4) บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชั่นส์ จ�ำกัด ซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ

(บำท)
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6,132,561
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363,096
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14,048,262
5,910,592

-
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19,958,854

ช่ือบรษิทั

สดัส่วนของความเป็นเจ้าของ
และสิทธิในการออกเสยีงทีถ่อื

โดยส่วนได้เสยีทีไ่ม่มี
อำานาจควบคมุ	(ร้อยละ)

25592559 255925582558 2558

กำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็จัดสรร
สำาหรบัส่วนได้เสยีทีไ่ม่มี

อำานาจควบคมุ

ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจ
ควบคมุสะสม

บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด
บรษิทั เอ็ม. ไอ. เอส. เอำท์ซอร์สซิง่ จ�ำกดั
บริษัท แอดวำนซ์ อินเทลลิเจนซ์ 
โมเดิร์นนิตี้ จ�ำกัด
บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จ�ำกัด

  รวม
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  13.2 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกัน มีดังนี้

บริษัท	พรอมท์นาว	จำากัด

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

รายได้

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ

บริษัท	เอ็ม.	ไอ.	เอส.	เอาท์ซอร์สซิ่ง	จำากัด		

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

รำยได้
เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ

65,949,326
19,824,410
50,208,366

444,717
14,048,262

66,265,576

(8,757,698)
(1,219,810)
9,863,804

(113,704)

44,719,660
1,462,446

15,850,452
776,625

5,910,592

73,655,133
1,000,060

5,202,560
(346,325)

(5,000,000)

(143,765)

-
-
-
-
-

-

-
-
-

-

61,216,057
2,025,477

30,260,147
2,325,025
6,132,561

106,101,976
1,000,060

8,662,318
(225,453)

(5,000,000)

3,436,865

(บำท)

(บำท)

2559

2559

2558

2558
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14. ค่าความนิยม

  รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำควำมนิยมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

574,489,233
-

(73,679,100)

500,810,133

ร้อยละ 8.20
ประมำณร้อยละ 4.00
ประมำณร้อยละ 4.20

574,489,233
-

(27,529,367)

546,959,866

แหล่งข้อมูลจำกภำยนอก
อัตรำเงินเฟ้อ

ประสบกำรณ์และอุตสำหกรรม

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559

มลูค่าข้อสมมตฐิานสำาคญั

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

วธิทีีถ่กูใช้ในการพจิารณามลูค่า

ค่ำควำมนิยม
เพิ่มในระหว่ำงปี
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

ค่าความนิยม	-	สุทธิ

- อัตรำคิดลด
- อตัรำเตบิโตของมลูค่ำปัจจบุนัสดุท้ำย (Terminal Value Growth Rate)
- อัตรำกำรเติบโตของก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ  
  และค่ำตัดจ�ำหน่ำย (EBITDA growth)

การด้อยค่าของค่าความนิยม

  ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัได้มกีำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนยิมซึง่เกดิจำกกำรเข้ำซือ้กจิกำรของบรษิทัย่อย 
และปันส่วนให้กบัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสด (Cash Generating Unit (“CGU”)) ประกอบด้วย บรษิทั โมทฟี เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน) 
บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จ�ำกัด และกลุ่มบริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 โดยกำรเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งรวม 
ค่ำควำมนยิม กบั มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดนีข้ึน้อยูก่บัมลูค่ำกำรใช้ประโยชน์ ซึง่ค�ำนวณจำกประมำณกำร 
กระแสเงินสดในอนำคตทีค่ำดว่ำได้รบัจำกกำรใช้หน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดอย่ำงต่อเนือ่ง กระแสเงนิสดถกูประมำณกำรตลอดช่วงเวลำ 
5 ปี ก่อนอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำปัจจุบันสุดท้ำย 

บริษัท	โมทีฟ	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

  มลูค่ำตำมบญัชีของหน่วยของสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสดถกูพจิำรณำว่ำมจี�ำนวนทีส่งูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื ซึง่มข้ีอบ่งชีว่้ำหน่วย
สินทรัพย์อำจเกิดกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้รับรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของควำมนิยม เป็นจ�ำนวนเงิน 62.15 ล้ำนบำท 
และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจ�ำนวนเงิน 46.15 ล้ำนบำท 

  ข้อสมมติฐำนส�ำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรมูลค่ำจำกกำรใช้ มีดังต่อไปนี้
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  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งหักค่ำเสื่อมรำคำทั้งจ�ำนวนแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ 
อุปกรณ์ดังกล่ำวมีรำคำทุนจ�ำนวน 263.25 ล้ำนบำท และ 289.04 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียำนพำหนะและอุปกรณ์ส�ำนักงำนภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน มีมูลค่ำ
ตำมบัญชีสุทธิ 2.04 ล้ำนบำท และ 2.15 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

ราคาทุน
  1 มกรำคม 2559
  ซื้อเพิ่ม
  ขำยและตัดจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

  31 ธันวำคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสม
  1 มกรำคม 2559
  ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี
  ค่ำเสื่อมรำคำของส่วน
   ที่ขำยและตัดจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

  31 ธันวำคม 2559

ค่าเผื่อการลดมูลค่า
  1 มกรำคม 2559
  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ 
   ส�ำหรับปี
  ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำ 
   (โอนกลบั)

31 ธันวำคม 2559 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
  31 ธันวำคม 2559

  31 ธันวำคม 2558

144,102,951
11,575,776
(8,192,651)

102,670

147,588,746

109,531,320
12,697,731

(8,092,664)
-

114,136,387

10,182,160

-

(7,887)

10,174,273

23,278,086

24,389,471

186,299,030
14,998,510
(8,600,463)
2,753,581

195,450,658

153,122,052
16,086,873

(7,052,922)
-

162,156,003

-

-

-

-

33,294,655

33,176,978

34,315,080
-

(10,000)
-

34,305,080

25,272,842
954,454

(9,999)
-

26,217,297

7,260,700

-

-

7,260,700

827,083

1,781,538

9,758,693
74,766

(3,525,000)
-

6,308,459

6,465,820
1,323,052

(2,856,598)
-

4,932,274

-

-

-

-

1,376,185

3,292,873

393,210,412
34,056,870

(23,975,485)
2,856,251

406,148,048

312,295,203
31,440,780

(21,319,824)
-

322,416,159

17,442,860

-

(7,887)

17,434,973

66,296,916

63,472,349

18,734,658
7,407,818

(3,647,371)
-

22,495,105

17,903,169
378,670

(3,307,641)
-

14,974,198

-

-

-

-

7,520,907

831,489

(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยานพาหนะ รวม
สิง่ปรบัปรุง

สนิทรพัย์เช่า
เครือ่งตกแต่ง

สำานกังาน

เครือ่งมอื
และอปุกรณ์
สำานกังาน

อปุกรณ์และ
ระบบโปรแกรม

งานโครงการ
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ราคาทนุ
  1 มกรำคม 2558
  ซือ้เพ่ิม
  ขำยและตดัจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

31 ธันวำคม 2558

ค่าเส่ือมราคาสะสม
  1 มกรำคม 2558
  ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัปี
  ค่ำเส่ือมรำคำของส่วน
   ทีข่ำยและตดัจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

  31 ธันวำคม 2558

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
  1 มกรำคม 2558
  ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำ 
   ส�ำหรบัปี
  ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำ
   (โอนกลบั)

  31 ธันวำคม 2558

มลูค่าสุทธติามบญัชี
  31 ธันวำคม 2558

  31 ธันวำคม 2557

144,744,967
6,315,393

(7,847,212)
889,803

144,102,951

100,543,839
16,746,299

(7,758,818)
-

109,531,320

10,223,109

-

(40,949)

10,182,160

24,389,471

33,978,019

177,486,958
11,813,514
(4,803,482)
1,802,040

186,299,030

141,350,357
14,800,811

(3,029,116)
-

153,122,052

-

-

-

-

33,176,978

36,136,601

33,899,098
472,670
(56,688)

-

34,315,080

21,613,724
3,710,558

(51,440)
-

25,272,842

7,270,994

-

(10,294)

7,260,700

1,781,538

5,014,380

14,473,835
1,876,358

(6,591,500)
-

9,758,693

10,112,322
1,784,027

(5,430,529)
-

6,465,820

-

-

-

-

3,292,873

4,361,513

389,058,253
20,759,198

(19,298,882)
2,691,843

393,210,412

291,244,624
37,320,482

(16,269,903)
-

312,295,203

17,494,103

-

(51,243)

17,442,860

63,472,349

80,319,526

18,453,395
281,263

-
-

18,734,658

17,624,382
278,787

-
-

17,903,169

-

-

-

-

831,489

829,013

  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 อุปกรณ์ของบริษัทซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ�ำนวนแล้ว แต่ยังใช้งำนอยู่มีรำคำทุนจ�ำนวน  
230.44 ล้ำนบำท และ 213.46 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีอุปกรณ์ส�ำนักงำนภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0.14 ล้ำนบำท

(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยานพาหนะ รวม
สิง่ปรบัปรุง

สนิทรพัย์เช่า
เครือ่งตกแต่ง

สำานกังาน

เครือ่งมอื
และอปุกรณ์
สำานกังาน

อปุกรณ์และ
ระบบโปรแกรม

งานโครงการ
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ราคาทนุ
  1 มกรำคม 2559
  ซือ้เพ่ิม/ต้นทนุภำยใน
  ลดลงจำกกำรสูญเสยีกำร 
   ควบคุมในบรษิทัย่อย
  ตดัจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

  31 ธันวำคม 2559

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
  1 มกรำคม 2559
  ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส�ำหรบัปี
  ลดลงจำกกำรสูญเสยีกำร 
   ควบคุมในบรษิทัย่อย
  ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส่วนทีข่ำย 
   และตัดจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

31 ธันวำคม 2559

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
  1 มกรำคม 2559
  ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำส�ำหรบัปี

  31 ธันวำคม 2559

มลูค่าสุทธติามบญัชี
31 ธันวำคม 2559

31 ธันวำคม 2558 

62,647,103
-

(30,444,078)
-
-

32,203,025

36,025,737
2,816,121

(19,969,419)

-
-

18,872,439

10,461,680
-

10,461,680

2,868,906

16,159,686

11,127,206
-

(1,270,544)
-
-

9,856,662

8,991,934
105,878

(741,150)

-
-

8,356,662

1,500,000
-

1,500,000

-

635,272

1,999,521
10,369,928

-
-

1,281,179

13,650,628

157,623
421,524

-

-
-

579,147

-
-

-

13,071,481

1,841,898

5,436,543
-

(5,436,543)
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

5,436,543

136,101,093
16,305,782

(38,600,720)
(760,685)
2,326,514

115,371,984

87,803,438
5,755,904

(21,922,209)

(403,252)
-

71,233,881

17,574,200
-

17,574,200

26,563,903

30,723,455

54,890,720
5,935,854

(1,449,555)
(760,685)
1,045,335

59,661,669

42,628,144
2,412,381

(1,211,640)

(403,252)
-

43,425,633

5,612,520
-

5,612,520

10,623,516

6,650,056

(บำท)

งบการเงินรวม

รวม
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์
โปรแกรม

ระหว่างพฒันา

โปรแกรมเกมส์
เพือ่การ

ดาวน์โหลด

ระบบโปรแกรม
งานโครงการ
รอตดับญัชี

ต้นทนุพฒันา
โปรแกรม
ระบบงาน

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

24,079,373
16,807,702

40,887,075

28,122,344
19,719,463

47,841,807

22,578,078
8,862,702

31,440,780

22,002,804
15,317,678

37,320,482

ค่ำเส่ือมรำคำในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ รวมอยู่ใน
  ต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บรกิำร
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร

 	 	 รวม

สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)
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ราคาทนุ
  1 มกรำคม 2558
  ซือ้เพ่ิม/ต้นทนุภำยใน
  ตัดจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

31 ธันวำคม 2558

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
  1 มกรำคม 2558
  ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส�ำหรบัปี
  ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส่วนทีข่ำย 
   และตัดจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

31 ธันวำคม 2558

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
  1 มกรำคม 2558
  ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำส�ำหรบัปี

 31 ธันวำคม 2558

มลูค่าสุทธติามบญัชี
31 ธันวำคม 2558

31 ธันวำคม 2557

62,647,103
-
-
-

62,647,103

28,856,737
7,169,000

-
-

36,025,737

10,461,680
-

10,461,680

16,159,686

23,328,686

11,127,206
-
-
-

11,127,206

8,568,417
423,517

-
-

8,991,934

1,500,000
-

1,500,000

635,272

1,058,789

-
1,999,521

-
-

1,999,521

-
157,623

-
-

157,623

-
-

-

1,841,898

-

4,761,610
1,012,033

-
(337,100)

5,436,543

-
-

-
-

-

-
-

-

5,436,543

4,761,610

132,850,595
3,588,485

(887)
(337,100)

136,101,093

72,939,158
14,865,166

(886)
-

87,803,438

17,574,200
-

17,574,200

30,723,455

42,337,237

54,314,676
576,931

(887)
-

54,890,720

35,514,004
7,115,026

(886)
-

42,628,144

5,612,520
-

5,612,520

6,650,056

13,188,152

(บำท)

งบการเงินรวม

รวม
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์
โปรแกรม

ระหว่างพฒันา

โปรแกรมเกมส์
เพือ่การ

ดาวน์โหลด

ระบบโปรแกรม
งานโครงการ
รอตดับญัชี

ต้นทนุพฒันา
โปรแกรม
ระบบงาน
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ราคาทนุ
  1 มกรำคม 2559
  ซือ้เพ่ิม/ต้นทนุภำยใน
  ตดัจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

31 ธันวำคม 2559

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
  1 มกรำคม 2559
  ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส�ำหรบัปี
  ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส่วนทีข่ำยและตัดจ�ำหน่ำย

31 ธันวำคม 2559

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
  1 มกรำคม 2559
  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส�ำหรับปี

 31 ธันวำคม 2559

มลูค่าสุทธติามบญัชี
31 ธันวำคม 2559

31 ธันวำคม 2558

46,225,284
5,935,855
(760,685)
1,045,335

52,445,789

35,954,951
1,841,679
(403,252)

37,393,378

5,612,520
-

5,612,520

9,439,891

4,657,813

29,292,927
-
-
-

29,292,927

16,039,369
1,572,028

-

17,611,397

8,812,625
-

8,812,625

2,868,906

4,440,933

1,132,213
9,991,666

-
1,281,179

12,405,058

-
-
-

-

-
-

-

12,405,058

1,132,213

76,650,424
15,927,521

(760,685)
2,326,514

94,143,774

51,994,320
3,413,707
(403,252)

55,004,775

14,425,145
-

14,425,145

24,713,854

10,230,959

(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระบบโปรแกรม
งานโครงการ
รอตดับญัชี

ต้นทนุพัฒนา
โปรแกรม
ระบบงาน
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ราคาทนุ
  1 มกรำคม 2558
  ซือ้เพ่ิม/ต้นทนุภำยใน
  ตัดจ�ำหน่ำย
  โอนเข้ำ (โอนออก)

31 ธันวำคม 2558

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
  1 มกรำคม 2558
  ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส�ำหรบัปี
  ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส่วนทีข่ำยและตัดจ�ำหน่ำย

31 ธันวำคม 2558

ค่าเผือ่การลดมูลค่า
  1 มกรำคม 2558
  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส�ำหรับปี

 31 ธันวำคม 2558

มลูค่าสุทธติามบญัชี
31 ธันวำคม 2558

31 ธันวำคม 2557

45,725,076
501,095

(887)
-

46,225,284

29,501,927
6,453,910

(886)

35,954,951

5,612,520
-

5,612,520

4,657,813

10,610,629

29,292,927
-
-
-

29,292,927

13,846,744
2,192,625

-

16,039,369

8,812,625
-

8,812,625

4,440,933

6,633,558

-
1,132,213

-
-

1,132,213

-
-
-

-

-
-

-

1,132,213

-

75,018,003
1,633,308

(887)
-

76,650,424

43,348,671
8,646,535

(886)

51,994,320

14,425,145
-

14,425,145

10,230,959

17,244,187

  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 และ 2558 โปรแกรมคอมพวิเตอร์และระบบโปรแกรมงำนโครงกำรรอตดับญัชขีองบรษิทัหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำย
ทั้งจ�ำนวนแล้ว แต่ยังใช้งำนอยู่มีรำคำทุนจ�ำนวน 36.93 ล้ำนบำท และ 21.15 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

2,243,552
3,512,352

5,755,904

3,632,591
11,232,575

14,865,166

1,572,028
1,841,679

3,413,707

2,192,625
6,453,910

8,646,535

ค่ำเส่ือมรำคำในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ รวมอยู่ใน
  ต้นทนุขำยและต้นทนุกำรให้บรกิำร
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร

 	 	 รวม

(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระบบโปรแกรม
งานโครงการ
รอตดับญัชี

ต้นทนุพัฒนา
โปรแกรม
ระบบงาน

สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)
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17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  17.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดังนี้

  17.2 กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวำคม 2559 
และ 2558 สรุปได้ดังนี้

17,770,124
(1,704,798)

16,065,326

22,324,347
(1,744,111)

20,580,236

15,626,898
-

15,626,898

19,453,591
-

19,453,591

สินทรพัย์ภำษเีงินได้รอกำรตดับัญช ี
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:
  ลกูหนีก้ำรค้ำ
  ต้นทนุงำนระหว่ำงท�ำ
  เงินให้กูยื้มแก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั
  ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์
  สนิทรพัย์ไม่มีตัวตน
  ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนกังำน
  ประมำณกำรผลขำดทนุโครงกำร
  ประมำณกำรหนีส้นิจำกคดีควำม

รวม

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:
  ก�ำไรทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกำรวดัมลูค่ำ
   เงินลงทนุเผ่ือขำย
   สญัญำเช่ำกำรเงนิ
  ผลต่ำงจำกกำรปรบัมลูค่ำยตุธิรรมของ  
   สนิทรัพย์ถำวรจำกกำรรวมธรุกจิ

รวม

สุทธิ

(บำท)

3,331,606
1,923,818
1,080,667
2,549,071
1,122,505
9,818,824
2,558,050

15,420

22,399,961

42,784
32,830

1,744,111

1,819,725

20,580,236

10,910
(505,116)
(16,000)

(1,163,726)
(727,503)
2,262,621

(2,558,050)
(15,420)

(2,712,284)

-
34,924

47,552

82,476

(2,629,808)

-
-
-
-
-

(1,397,486)
-
-

(1,397,486)

(387,872)
-

-

(387,872)

(1,785,358)

-
-
-
-
-

(99,744)
-
-

(99,744)

-
-

-

-

(99,744)

3,342,516
1,418,702
1,064,667
1,385,345

395,002
10,584,215

-
-

18,190,447

430,656
(2,094)

1,696,559

2,125,121

16,065,326

งบการเงินรวม

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ในระหว่างปี

ยอดตามบญัชี
ณ	31	ธ.ค.	58

ยอดตามบญัชี
ณ	31	ธ.ค.	59

ในกำาไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่

ลดลงจากการ
สญูเสยีการ
ควบคมุใน
บรษิทัย่อยในกำาไรขาดทนุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558
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(บำท)

งบการเงินรวม

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ในระหว่างปี

ยอดตามบญัชี
ณ	31	ธ.ค.	57

ยอดตามบญัชี
ณ	31	ธ.ค.	58

ในกำาไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ในกำาไรขาดทนุ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:
  ลกูหนีก้ำรค้ำ
  ต้นทนุงำนระหว่ำงท�ำ
  เงินให้กูยื้มแก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั
  ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์
  สนิทรพัย์ไม่มีตัวตน
  ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนกังำน
  ประมำณกำรผลขำดทนุโครงกำร
  ประมำณกำรหนีส้นิจำกคดีควำม

รวม

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:
  ก�ำไรทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกำรวดัมลูค่ำ
   เงินลงทนุเผ่ือขำย
  สญัญำเช่ำกำรเงิน
  ผลต่ำงจำกกำรปรบัมลูค่ำยตุธิรรมของ  
   สนิทรัพย์ถำวรจำกกำรรวมธรุกจิ

รวม

สทุธิ

3,338,026
2,123,178
1,080,667
3,026,810
1,130,663
7,986,466
5,245,621

15,420

23,946,851

53,618
125,949

1,791,662

1,971,229

21,975,622

(6,420)
(199,360)

-
(477,739)

(8,158)
2,104,631

(2,687,571)
-

(1,274,617)

-
93,119

47,551

140,670

(1,133,947)

-
-
-
-
-

(272,273)
-
-

(272,273)

10,834
-

-

10,834

(261,439)

3,331,606
1,923,818
1,080,667
2,549,071
1,122,505
9,818,824
2,558,050

15,420

22,399,961

42,784
32,830

1,744,111

1,819,725

20,580,236
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(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ในระหว่างปี

ยอดตามบญัชี
ณ	31	ธ.ค.	58

ยอดตามบญัชี
ณ	31	ธ.ค.	59

ในกำาไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ในกำาไรขาดทนุ

(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ในระหว่างปี

ยอดตามบญัชี
ณ	31	ธ.ค.	57

ยอดตามบญัชี
ณ	31	ธ.ค.	58

ในกำาไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ในกำาไรขาดทนุ

สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:
  ลกูหนีก้ำรค้ำ
  ต้นทนุงำนระหว่ำงท�ำ
  เงินให้กูยื้มแก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั
  ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์
  สนิทรพัย์ไม่มีตัวตน
  ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนกังำน
  ประมำณกำรผลขำดทนุโครงกำร

รวม

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:
  ก�ำไรทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกำรวดัมลูค่ำ
   เงินลงทนุเผ่ือขำย

รวม

สุทธิ

3,338,026
2,104,558
1,080,667
3,026,810
1,130,663
5,176,576
5,245,621

21,102,921

-

-

21,102,921

(6,420)
(206,598)

-
(477,739)

(8,158)
1,760,866

(2,687,571)

(1,625,620)

-

-

(1,625,620)

-
-
-
-
-
-
-

-

(23,710)

(23,710)

(23,170)

3,331,606
1,897,960
1,080,667
2,549,071
1,122,505
6,937,442
2,558,050

19,477,301

23,710

23,710

19,453,591

สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:
  ลกูหนีก้ำรค้ำ
  ต้นทนุงำนระหว่ำงท�ำ
  เงินให้กูยื้มแก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั
  ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์
  สนิทรพัย์ไม่มีตัวตน
  ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนกังำน
  ประมำณกำรผลขำดทนุโครงกำร

รวม

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:
  ก�ำไรทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิจำกำรวดัมลูค่ำ
   เงินลงทนุเผ่ือขำย

รวม

สุทธิ

3,331,606
1,897,960
1,080,667
2,549,071
1,122,505
6,937,442
2,558,050

19,477,301

23,710

23,710

19,453,591

(2,140)
(486,670)
(16,000)

(1,163,726)
(727,503)
2,076,469

(2,558,050)

(2,877,620)

-

-

(2,877,620)

-
-
-
-
-

(603,573)
-

(603,573)

(345,500)

(345,500)

(949,073)

3,329,466
1,411,290
1,064,667
1,385,345

395,002
8,410,338

-

15,996,108

369,210

369,210

15,626,898
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท

2,489,936
3,000,000

-

5,489,936

5,478,390
25,000,000
4,923,212

35,401,602

-
-
-

-

154,725
-
-

154,725

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

สถาบนัการเงนิ	(แห่ง) วงเงนิ	(ล้านบาท) วงเงนิใช้ไป	(ล้านบาท)

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีวงเงนิสนิเชือ่ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ประกอบด้วย

8
2

8

2

1

8
2

78
60

2,250

149

1

1,800
240

8
2

9

2

1

8
2

103
80

2,600

246

1

1,850
240

-
2.49

-

3.00

0.16

271.41
29.95

0.15
5.33

-

29.92

-

707.63
45.33

2559 2559 25592558 2558 2558 อตัราดอกเบีย้

วงเงินเบิกเกินบัญชี
  บริษัท
  บริษัทย่อย

วงเงินเงินกู้ยืมระยะสั้น
	และทรัสต์รีซีท
  บริษัท

 บริษัทย่อย

วงเงินบัตรเครดิต
  บริษัท

วงเงินหนังสือคำ้าประกัน
  บริษัท
  บริษัทย่อย

MOR ต่อปี
MOR ต่อปี

(ปี 2559 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.25 - 8.25 ต่อปี)  

(ปี 2558 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.25 - 8.50 ต่อปี)

ปี 2559  และ  2558 MLR 
ถึง MLR-1.50 ต่อปี, 

Market rate ต่อปี 
(ปี 2559 อัตรำดอกเบี้ย

ร้อยละ 1.30 - 2.30 ต่อปี)
(ปี 2558 อัตรำดอกเบี้ย

ร้อยละ 1.30 - 3.60 ต่อปี)

ปี 2559 และ 2558 MLR-1, 
Market rate ต่อปี 

(ปี 2559 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.60 - 6.50 ต่อปี) 

(ปี 2558 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.32 - 6.75 ต่อปี)

-

-
-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558
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19. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น

20. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน เป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิส�ำหรบัยำนพำหนะ
และอุปกรณ์ส�ำนักงำน  มีรำยละเอียดจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระดังนี้

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
เจ้ำหนี้อื่น

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

552,638,020
32,296,865
6,619,253

591,554,138

496,232,463
16,407,287
13,849,553

526,489,303

467,551,284
31,184,588
5,233,194

503,969,066

468,467,838
16,273,665
12,806,632

497,548,135

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีภำระค�้ำประกันวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้น 

  ข้อปฏบิตัอิืน่ตำมสญัญำท่ีส�ำคญัภำยใต้สญัญำเงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ บรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ 

ถึงก�ำหนดกำรจ่ำยช�ำระ
  ภำยในหนึ่งปี
ถึงก�ำหนดกำรจ่ำยช�ำระ
  หลงัจำกหนึง่ปีแต่ไม่เกนิห้ำปี

รวม

ถึงก�ำหนดกำรจ่ำยช�ำระ
  ภำยในหนึ่งปี
ถึงก�ำหนดกำรจ่ำยช�ำระ
  หลงัจำกหนึง่ปีแต่ไม่เกนิห้ำปี

รวม

3,520,125

1,421,104

4,941,229

2,121,047

-

2,121,047

4,181,470

4,309,058

8,490,528

2,694,696

2,121,047

4,815,743

398,461

204,356

602,817

203,952

52,939

256,891

4,579,931

4,513,414

9,093,345

2,898,648

2,173,986

5,072,634

169,117

80,488

249,605

52,939

-

52,939

3,689,242

1,501,592

5,190,834

2,173,986

-

2,173,986

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

(บำท)

งบการเงินรวม

เงนิต้น เงนิต้นยอดชำาระ ยอดชำาระดอกเบ้ียรอตดั ดอกเบ้ียรอตดั

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

(บำท)

เงนิต้น เงนิต้นยอดชำาระ ยอดชำาระดอกเบ้ียรอตดั ดอกเบ้ียรอตดั

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
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  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ส�ำนักงำนคงเหลือจ�ำนวน 8 ฉบับ กับบริษัทลิส
ซิ่งในประเทศ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

  ภำยใต้เง่ือนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิในกำรเลือกท่ีจะซื้อทรัพย์สินตำมสัญญำเช่ำเมื่อสิ้นสุด 
สัญญำเช่ำ และบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดต่ำงๆ ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว  
  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

  รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงดังต่อไปนี้

บริษัท 

บรษิทัย่อย

สัญญำเช่ำระบบ Security 
information and Event
Management (SIEM)

สัญญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
สัญญำเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
สัญญำเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

สัญญำเช่ำยำนพำหนะ
สัญญำเช่ำยำนพำหนะ

สัญญำเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์

บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

1

1
1
1
2
1
1

8

36

48
60
60
48
48
60

241,554.00

8,000.00
72,541.94
22,724.00
58,879.44
15,275.70
6,555.00

8,695,944.00 
 
  

384,000.00
4,352,516.40 
1,363,440.00 
2,783,177.57 

733,233.64
393,300.00

ยังไม่ก�ำหนด

ยังไม่ก�ำหนด
8,300.00

37,752.00
278,317.76
ยังไม่ก�ำหนด

750.00

จ่ายชำาระ
งวดละ	

จำานวน
สัญญา ประเภทสญัญา

มลูค่ารวม
ตามสญัญา	

ระยะเวลา
ผ่อนชำาระ

มลูค่าสิทธใินการ
เลอืกซือ้ทรพัย์สนิ
ตามสญัญาเช่าเมือ่
สิน้สดุสญัญาเช่า	

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนยกมำ
ต้นทุนบริกำรและดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่จ่ำยจริง
ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ลดลงจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทย่อย

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานปลายปี

50,880,354
14,346,714
(2,376,606)
(5,103,181)

(498,718)

57,248,563

41,336,361
11,897,610

(992,250)
(1,361,367)

-

50,880,354

34,687,209
10,898,953

(516,606)
(3,017,863)

-

42,051,693

25,882,877
8,804,332

-
-
-

34,687,209

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)126



  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

  รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดังนี้

  ก�ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2559 เกิดขึ้นจำก

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

		 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับรู้ในกำาไรขาดทุน
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
  ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
  ค่ำตอบแทนผู้บริหำรและกรรมกำร
  ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน

รวม

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั

รวม

		 รวม

5,445,439
461,677

3,819,521
3,028,422
1,591,655

14,346,714

(5,103,181)

(5,103,181)

9,243,533

4,612,682
244,090

3,346,104
2,443,700
1,251,034

11,897,610

(1,361,367)

(1,361,367)

10,536,243

4,138,247
-

3,308,582
2,111,950
1,340,174

10,898,953

(3,017,863)

(3,017,863)

7,881,090

3,476,754
-

2,716,802
1,607,504
1,003,272

8,804,332

-

-

8,804,332

(บำท)

2559งบแสดงฐานะการเงิน 25592558 2558

งบการเงินรวม

ร้อยละ

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(21,567,289)
708,015

15,756,093

(5,103,181)

2.00 - 2.82
4.00 - 10.00
0.00 - 25.00
ตำรำงมรณะ

ไทยสำมัญปี 2551

(13,957,057)
(513,664)

11,452,858

(3,017,863)

2.66
7.00

10.00 - 20.00
ตำรำงมรณะ

ไทยสำมัญปี 2551

(บำท)

กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
สมมติฐำนประชำกร
สมมติฐำนทำงกำรเงิน

รวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำมรณะ
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		 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว		

  ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

(5.92)
6.71

(6.02)

6.93
(5.84)
7.04

(4.37)
4.87

(5.01)

5.10
(4.26)
5.86

(ล้ำนบำท)

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

22. การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทคือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี เหมำะสมและกำรด�ำรงไว้ซึ่ง 
ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ  
0.60 : 1 และ 0.57 : 1 ตำมล�ำดับ

  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ตำมงบกำรเงินรวมมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.68 : 1  
และ 0.64 : 1 ตำมล�ำดับ

23. ทุนเรือนหุ้น

  เม่ือวนัที ่21 เมษำยน 2558 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ได้มมีตอินมุตัใิห้ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ�ำนวน 47,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทจำกทุนจดทะเบียนเดิม 441,500,555 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 441,453,555 บำท โดยบริษัท 
ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2558

		 รายการกระทบยอดจำานวนหุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปี
เพิ่ม(ลด)ทุนหุ้นสำมัญ

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันปลำยปี

หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันปลำยปี

 
441,454

-

441,454

441,454
-

441,454

441,501
(47)

441,454

441,454
-

441,454

441,454
-

441,454

441,454
-

441,454

441,501
(47)

441,454

441,454
-

441,454

(พันหุ้น)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)128



บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น  จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ�ำกัด
บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์โปรเฟสชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท เคซอฟต์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
บริษัท สำมหมอก ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด

		 รวม

19 เมษำยน 2559
21 เมษำยน 2559*
21 เมษำยน 2559*
21 เมษำยน 2559*
21 เมษำยน 2559*
22 เมษำยน 2559*
21 เมษำยน 2559*

13 พฤษภำคม 2559
13 พฤษภำคม 2559
13 พฤษภำคม 2559
13 พฤษภำคม 2559
13 พฤษภำคม 2559
13 พฤษภำคม 2559
13 พฤษภำคม 2559

160.00
26.50
94.00
33.00
29.00
28.00
66.00

16.00
7.95
4.70
1.65
1.45
1.40
1.98

35.13

ชือ่บรษิทั
วนัทีป่ระชมุ

คณะกรรมการ/	ผูถ้อืหุน้
จำานวนเงนิ
(ล้านบาท)

วนัทีจ่่าย
เงนิปันผลบาทต่อหุน้

*  วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

24. สำารองตามกฎหมาย

  เพือ่ให้เป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ต้องจดัสรรก�ำไร
สทุธปิระจ�ำปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ำรองอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้ 
จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

  ตำมข้อตกลงแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทย่อยจ�ำนวน 12 แห่งจะต้องจัดสรรเงินจ�ำนวนร้อยละ 5 ของก�ำไรทุกครำว 
ทีมี่กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลไว้เป็นส�ำรองตำมกฎหมำยจนกว่ำส�ำรองตำมกฎหมำยนีม้จี�ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ำรอง
ตำมกฎหมำยจะน�ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้

25. เงินปันผล

 	 บริษัท

  เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

  กำรจ่ำยเงินปันผล ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัปี 2558 แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยจะก�ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล
ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2559 และโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 จ�ำนวน 441,453,555 หุ้น  ในอัตรำ 
หุ้นละ 0.33 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 145.68ล้ำนบำท โดยก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภำคม 2559

  เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558  ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

  กำรจ่ำยเงินปันผล ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัปี 2557 แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยจะก�ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล
ในวันที่ 29 เมษำยน 2558 และโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษำยน 2558 จ�ำนวน 441,453,555 หุ้น  ในอัตรำหุ้นละ 
0.50 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 220.73 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภำคม 2558

		 บริษัทย่อย

  ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับปี 2558 เงินปันผลดังกล่ำว 
รวมถึงเงินปันผลที่ได้ถูกจ่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลตำมมติของทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้
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26. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

  26.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขำดทุน :
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :
  ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
  กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำว
   ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร
 กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
  เปลี่ยนแปลงของอัตรำภำษี 
	 	 รวม

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
 ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
	 	 รวม

52,724,502

2,663,189

(33,381)

55,354,310

387,872
1,397,486

1,785,358

51,010,832

1,104,025

29,920

52,144,777

10,833
272,273

283,106

47,613,897

2,877,621

-

50,491,518

345,500
603,573

949,073

42,052,482

1,625,620

-

43,678,102

23,710
-

23,710

  ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับปี 2557 เงินปันผลดังกล่ำว 
รวมถึงเงินปันผลที่ได้ถูกจ่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น  จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จ�ำกัด
บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์โปรเฟสชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท เคซอฟต์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
บริษัท สำมหมอก ซอฟต์แวร์ จ�ำกัด
บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

		 รวม

20 เมษำยน 2558
17 เมษำยน 2558*
17 เมษำยน 2558*
20 เมษำยน 2558*
17 เมษำยน 2558*
20 เมษำยน 2558*
20 เมษำยน 2558*
18 เมษำยน 2558*

7 พฤษภำคม 2558
6 พฤษภำคม 2558
6 พฤษภำคม 2558
6 พฤษภำคม 2558
6 พฤษภำคม 2558
6 พฤษภำคม 2558
6 พฤษภำคม 2558
7 พฤษภำคม 2558

200
52

115
36
42
42
64

0.1625

20.00
15.60
5.75
1.80
2.10
2.10
1.92

13.00

62.27

ช่ือบรษิทั
วนัทีป่ระชมุ

คณะกรรมการ/	ผูถ้อืหุน้
จำานวนเงนิ
(ล้านบาท)

วนัทีจ่่าย
เงนิปันผลบาทต่อหุน้

*  วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558
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  26.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้

  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีส�ำหรับปี

อัตรำภำษีที่ใช้ (%)

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ค�ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้

รำยกำรกระทบยอด
 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน�ำมำหักในกำร 
  ค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี
  - ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค�ำนวณก�ำไร 
    ทำงภำษี
 ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรือก�ำไรที่ไม่ต้องน�ำมำค�ำนวณก�ำไร 
  ทำงภำษี
  - รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น
  - ก�ำไรจำกกำรรับรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของเงิน 
   ลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม
  - ก�ำไรของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ได้รับยกเว้น
  - อื่นๆ
 ผลต่ำงของก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยระหว่ำง
  งบกำรเงินรวมกับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 รำยกำรปรับมูลค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเปลี่ยนแปลง
  ของอัตรำภำษี
 ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกควำมแตกต่ำงของอัตรำภำษี
  ส�ำหรับบริษัทย่อย 
 ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้บันทึกในงวดก่อนแต่น�ำมำใช้งวดค่ำใช้จ่ำย
  ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
 ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
 อื่นๆ

รวมรำยกำรกระทบยอด

รวมค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้	

277,803,087

20

55,560,617

10,931,089

-

(9,466,548)
(1,186,083)
(2,102,100)

1,597,143

-

(1,099,921)

(1,747,306)
-

2,867,419

(206,307)

55,354,310

254,370,061

20

50,874,012

6,358,543

-

-
(4,001,624)

(632,415)

-

29,920

(953,287)

-
224,427
245,201

1,270,765

52,144,777

238,359,130

20

47,671,826

11,577,862

(7,025,889)

-
-

(1,732,281)

-

-

-

-
-
-

2,819,692

50,491,518

259,245,137

20

51,849,027

4,787,768

(12,453,860)

-
-

(504,833)

-

-

-

-
-
-

(8,170,925)

43,678,102

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558
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  26.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้

  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปี

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้

รำยกำรกระทบยอด

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงนิได้ตำมอตัรำภำษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปี

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้

รำยกำรกระทบยอด

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงนิได้ตำมอตัรำภำษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่

277,803,087

55,560,617

(206,307)

55,354,310

238,359,130

47,671,826

2,819,692

50,491,518

 

20.00

(0.07)

19.93

 

20.00

1.18

21.18

254,370,061

50,874,012

1,270,765

52,144,777

259,245,137

51,849,027

(8,170,925)

43,678,102

 

20.00

0.50

20.50

 

20.00

(3.15)

16.85

2559

2559

2558

2558

จำานวนภาษี

จำานวนภาษี

จำานวนภาษี

จำานวนภาษี

อตัราภาษ	ี(%)

อตัราภาษ	ี(%)

อตัราภาษ	ี(%)

อตัราภาษ	ี(%)

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

  รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

กำรปลี่ยนแปลงในต้นทุนงำนระหว่ำงท�ำ
ค่ำซื้อสินค้ำและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
ก�ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่ำควำมนิยม

34,193,478
1,910,494,683

829,585,857
46,642,979
2,307,843

46,149,732

48,891,061
1,991,202,427

865,179,073
62,707,255
3,281,186

16,000,000

51,750,200
1,655,529,889

626,069,466
34,854,487
2,265,291

43,301,606

75,551,276
1,801,917,254

648,772,491
45,967,017
3,140,281

17,445,292

(บำท)

(บำท)

สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)
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28. กำาไรต่อหุ้น

  ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงาน

  ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 
กำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร 
ด�ำเนินงำนของส่วนงำน

  บรษิทัและบรษิทัย่อยด�ำเนนิกจิกำรในส่วนงำน คอื กำรพฒันำและวำงระบบ กำรบ�ำรงุรกัษำ และกำรพฒันำด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
โดยมีส่วนงำนหลักซ่ึงด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และก�ำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงำน และประเมินก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและ 
บริษัทย่อยโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน ข้อมูลรำยได้และก�ำไรขั้นต้นของส่วนงำน
ของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

ก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ (บำท)
 ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนัก (หุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 ก�ำไรส�ำหรับปี (บำทต่อหุ้น)

221,766,295
441,453,555

0.50

196,533,225
441,453,555

0.45

187,867,612
441,453,555

0.43

215,567,035
441,453,555

0.49

สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม สำาหรบัสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม

2559 25592558 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บำท)
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30.  สิทธิพิเศษท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2559 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี
ส�ำหรับกิจกำรซอฟต์แวร์ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE,  
DIGITIAL CONTENT และ EMBEDDED SOFTWARE ภำยใต ้
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ออกให้โดยคณะ
กรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนดังนี้

 - ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัก�ำไรสทุธเิป็นระยะ
เวลำห้ำปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
 - ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�ำเงนิปันผลทีไ่ด้รบัจำกกจิกำรส่งเสรมิ
กำรลงทนุ ซึง่ได้รบัยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลไปรวมค�ำนวณเพือ่เสยี
ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะ
เวลำที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
 - ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเคร่ืองจักรตำมที่คณะ
กรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมัติ

31. กองทุนสำารองเล้ียงชีพ

 บรษิทั บรษิทัย่อย และพนกังำนได้ร่วมกนัจดัต้ังกองทุนส�ำรอง
เลีย้งชีพข้ึนภำยใต้กำรอนมุติัจำกกระทรวงกำรคลงัตำมพระรำชบญัญติั
กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังำน
จ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้ในอัตรำ 
ร้อยละ 3 ถงึ 7 ของเงินเดอืน กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีนีบ้ริหำรโดย 
ผูจ้ดักำรกองทนุทีไ่ด้รับอนญุำต และจะจ่ำยให้กบัพนกังำนในกรณ ี
ทีอ่อกจำกงำนตำมระเบยีบว่ำด้วยกองทนุของบริษทัและบริษทัย่อย 

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวนเงิน 
24.77 ล้ำนบำท และ 24.70 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

 บรษิทัต้องปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำง ๆ  ทีก่�ำหนดไว้ในบตัรส่งเสรมิ
เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่ำว

 บริษัทย่อยจ�ำนวน 6 แห่ง ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีส�ำหรับ
กิจกำรซอฟต์แวร์ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้แก่ ได้รับกำรยกเว้นภำษี
เงินได้นติบิคุคล ยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัเครือ่งจกัร ยกเว้นไม่ต้อง
น�ำเงินปันผลที่ได้รับจำกกิจกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน เป็นต้น 

 ในฐำนะท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติำมเงือ่นไขและข้อก�ำหนดต่ำงๆ
ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน

 ผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย จ�ำแนกตำมธรุกจิ
ที่ได้รับกำรส่งเสริมและธุรกิจที่มิได้รับกำรส่งเสริมลงทุนส�ำหรับป ี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ปรำกฎดังนี้

 เฉพำะกิจกำรจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพส�ำหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558เป็นจ�ำนวนเงิน 20.65  
ล้ำนบำท และ 20.09 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

32. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

		 32.1	 หนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึนจากหนังสอืคำา้ประกนัของธนาคาร

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 มหีนงัสอืค�ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำร
ในนำมบรษิทัเหลอือยูเ่ป็นจ�ำนวน 271.40 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม 
2558 : 707.63 ล้ำนบำท) และในนำมบรษิทัย่อยเป็นจ�ำนวนเงิน 29.94  
ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม 2558 : 45.33 ล้ำนบำท) ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภำระ
ผกูพนัทำงปฏบิตับิำงประกำรตำมปกตธิรุกจิของบรษัิทและบรษัิทย่อย

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ	

รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้บริกำร 
 (พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

 
106,513,465

 
154,955,386

 
3,114,134,063 3,178,707,980 3,220,647,528 3,333,663,366

(บำท)

(บำท)

กจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ

กจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ

กจิการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิ

กจิการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิ

รวม

รวม

2559

2559

2559

2559

2559

2559

2558

2558

2558

2558

2558

2558

รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้บริกำร 
 (พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์) - - 2,707,524,776

 
2,839,803,076 2,707,524,776 2,839,803,076
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		 32.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาว

   32.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำอำคำรส�ำนักงำน

    ค่ำเช่ำที่จะต้องจ่ำยในอนำคตมีจ�ำนวนดังต่อไปนี้

   32.2.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรขำยหรือให้บริกำร 
ตำมสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558บริษัทและ 
บรษัิทย่อยมีสญัญำขำยสนิค้ำและบรกิำร ซึง่ยงัไม่ได้ส่งมอบให้ลกูค้ำ
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,627 ล้ำนบำท และ 1,400 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
และเฉพำะกจิกำรมสีญัญำขำยสนิค้ำและบรกิำร ซึง่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
ให้ลูกค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวนเงิน 
1,330 ล้ำนบำท และ 1,247 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

		 32.3	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 
	 คดีที่	1

 เมือ่วนัที ่7 มถินุำยน 2553 ลกูค้ำส่วนรำชกำรรำยหนึง่ได้บอกเลกิ
สญัญำซือ้ขำยและตดิตัง้พฒันำระบบงำน ฉบบัลงวนัที ่1 กนัยำยน 
2551 มูลค่ำตำมสัญญำจ�ำนวน 326.99 ล้ำนบำท (กำรลงทุนใน
โครงกำรเป็นสัญญำกลุ่มร่วมท�ำงำน โดยมีกำรแบ่งสัดส่วนรำยได้
ตำมกำรลงทุนของกลุ่มร่วมท�ำงำนอย่ำงชัดเจน) โดยในกำรลงทุน
ในโครงกำรนี้บริษัทลงทุนในส่วนงำนติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ใน 
สัดส่วนรำยได้จ�ำนวน 113.79 ล้ำนบำท ของมูลค่ำตำมสัญญำ  
ซึง่ได้ด�ำเนนิกำรตดิตัง้แล้วเสรจ็ตำมสญัญำ โดยบรษิทัเห็นว่ำลกูค้ำ
ไม่มสีทิธิทีจ่ะบอกเลกิสญัญำดงักล่ำว สญัญำซือ้ขำยและตดิตัง้ระบบ 
จงึยงัไม่ระงบัไป คงมผีลผกูพนัเช่นเดมิ แต่กำรท่ีลกูค้ำบอกเลกิสญัญำ 
เป็นกำรมิให้บริษัทท�ำกำรส่งมอบงำนตำมสัญญำให้กับลูกค้ำ  
อีกทั้งให้บริษัทน�ำคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบแล้วกลับคืนเป็นกำรห้ำม 
มใิห้บรษิทัปฏบิติัตำมสญัญำอกีต่อไป กรณนีีจ้งึถอืว่ำลกูค้ำเป็นฝ่ำย 
ผิดสัญญำ ดังนั้นบริษัทจึงขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำซ้ือขำยและ 
ติดตั้งระบบ ตำมหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ตุลำคม 2553

 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2555 บรษิทัได้ยืน่ฟ้องต่อศำลทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง โดยร้องสอดเข้ำเป็น
โจทก์ร่วมกับบริษัทคู่ค้ำ และเรียกค่ำเสียหำยลูกค้ำเป็นจ�ำนวนเงิน 
161.27 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2555 บริษัท 
ถกูลกูค้ำรำยดงักล่ำวย่ืนฟ้องคดแีพ่งต่อศำลทรพัย์สนิทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง ในฐำนะจ�ำเลยที่ 1 และมีจ�ำเลยร่วม 
อกี 4 รำย จำกกำรผิดสญัญำซือ้ขำยและตดิตัง้ระบบ โดยมทีนุทรพัย์ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31.26
18.64
6.36

21.83
14.05
6.14

(ล้ำนบำท)

จ่ำยช�ำระภำยใน:
   2560
   2561
   2562

326.99 ล้ำนบำท และเมือ่วนัที ่25 มถินุำยน 2555 บรษิทัได้ให้กำร
ต่อศำลโดยกำรปฏิเสธกำรฟ้องร้องจำกโจทก์ว่ำมิได้กระท�ำผิดตำม
สญัญำแต่โจทก์เป็นฝ่ำยผดิสญัญำ จึงไม่มหีน้ำทีต้่องรับผดิชอบชดใช้
ค่ำเสียหำยตำมฟ้อง

 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558 ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและ 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศพิพำกษำให้บริษัท คืนเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
คนืให้กบัลกูค้ำจ�ำนวนเงนิ 32.70 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำ
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเงนิ จนถงึวนัฟ้องเป็นจ�ำนวน 8.94 
ล้ำนบำทรวม จ�ำนวน   41.64 ล้ำนบำท และค่ำเสยีหำยให้แก่ลกูค้ำ 
จ�ำนวน 5 ล้ำนบำท  พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถัดจำกวัน
ที่ฟ้องเป็นต้นไป จนกว่ำจะช�ำระเสร็จ  และเมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 
2558 บริษัทได้มีกำรยื่นอุทธรณ์คดีแล้ว

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ 
โอกำสเสยีหำยคำดว่ำจะไม่กระทบกบับรษิทัเนือ่งจำก บรษิทัมกีำร
ท�ำบันทึกข้อตกลง กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ท�ำสัญญำกลุ่มร่วมท�ำงำน   
ให้จ่ำยคืนเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำคืนให้กับทำงบริษัท จ�ำนวนเงิน  
30  ล้ำนบำท และยนิยอมจะรบัผดิชอบค่ำเสยีหำย ค่ำปรบั และค่ำ
ใช้จ่ำยทัง้หมด ตำมค�ำพิพำกษำของศำลแต่เพยีงฝ่ำยเดยีว  ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 2559 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ดังนั้น 
บรษิทัจงึยงัไม่ตัง้ส�ำรองค่ำเผ่ือควำมเสียหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในงบกำรเงนิ

 คดีที่	2

 เมื่อวันท่ี 28 กันยำยน 2553 บริษัทถูกผู้ว่ำจ้ำงรำยหนึ่งยื่น
ฟ้องต่อศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง  
จำกกำรผิดสัญญำจ้ำงติดตั้งและให้ค�ำปรึกษำวำงระบบงำน
คอมพิวเตอร์ โดยมีทุนทรัพย์ 3.89 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่  
9 ธันวำคม 2553 บริษัทได้ฟ้องแย้งโดยมีทุนทรัพย์ฟ้อง 4.68 ล้ำน

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ศำลมีค�ำวินิจฉัยแล้ว บริษัท 
อยูร่ะหว่ำงอทุธรณ์ ทัง้นีฝ่้ำยบรหิำรของบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำโอกำส
ควำมเสียหำยยังไม่มีควำมแน่นอน ดังน้ันบริษัทจึงยังไม่ตั้งส�ำรอง 
ค่ำเผื่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นไว้ในงบกำรเงิน
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		 32.4	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาให้บริการ

 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่อำจมภีำระหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จำกค่ำปรบัของ
สัญญำให้บริกำรกับหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่งจ�ำนวน 1 สัญญำ 
ตำมเงื่อนไขของสัญญำในกรณีที่มีกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ คู่สัญญำ 
มสีทิธทิีจ่ะคดิค่ำปรบัล่ำช้ำตำมอตัรำทีร่ะบไุว้ในสญัญำ บรษิทัย่อย
ได้ส่งมอบงำนทั้งหมดเรียบร้อย แต่เกินก�ำหนดตำมสัญญำ

 ทัง้นีฝ่้ำยบรหิำรของบรษัิทย่อยได้ด�ำเนนิกำรชีแ้จงรำยละเอียด 
และเอกสำรเรื่องกำรส ่งมอบงำนล ่ำช ้ำว ่ำไม ่ ได ้ เ กิดจำก 
ควำมรบัผดิชอบของบรษิทัย่อยแก่คูส่ญัญำและได้ตัง้ส�ำรองค่ำปรบั
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 4.93 ล้ำนบำท ซึ่งฝ่ำยบริหำร 
เช่ือม่ันว่ำเพยีงพอต่อควำมเสียหำยทีจ่ะเกดิขึน้แล้ว รำยกำรดงักล่ำว 
ได ้รับรู ้ ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2559 ภำยใต้บัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2559 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องต่อศำล
ปกครองกลำง เพื่อเรียกค่ำเสียหำยจำกลูกค้ำรำยดังกล่ำวข้ำงต้น  
โดยมทีนุทรพัย์เป็นจ�ำนวนเงิน 93.93 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 
7.5 ต่อปี โดยอยู่ระหว่ำงกำรยื่นค�ำให้กำรต่อสู้คดีของหน่วยงำน
รำชกำรนั้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทย่อยมียอดลูกหนี้กำรค้ำ 
คงเหลอืทีเ่กีย่วข้องกบัสญัญำให้บรกิำรจ�ำนวนเงนิ 29.83 ล้ำนบำท

33. เคร่ืองมือทางการเงิน

 	 33.1	 นโยบายการบัญชี

  รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ วิธีกำรที่ใช้  
ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู ้รำยได ้และค่ำใช ้จ ่ำยที่ เกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้ว 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4

  33.2	 นโยบายการบรหิารความเส่ียงสำาหรบัเครือ่งมือทางการเงิน

  บรษิทัและบรษัิทย่อยบริหำรควำมเสีย่งทำงกำรเงินทีอ่ำจเกดิขึน้ 
ในสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ  
โดยใช้ระบบกำรจัดกำรและกำรควบคุมภำยในองค์กรโดยท่ัวไป  
และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทำงกำรเงินใด ๆ  ยกเว้นบริษัทมีกำร
ท�ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอื
บรหิำรควำมเสีย่งและบรษิทัไม่มนีโยบำยประกอบธรุกรรมตรำสำร
อนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก�ำไรหรือเพื่อค้ำ

  33.3	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บรษิทัและบรษัิทย่อยมีควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่ง
กับลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และเงิน 
ให้กูยื้มบุคคลทีเ่กีย่วข้องกัน ฝ่ำยบรหิำรควบคุมควำมเสีย่งนีโ้ดยกำร
ก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม  

ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำย 
ที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้  กำรให้สินเชื่อไม่มี
กำรกระจุกตัวเน่ืองจำกมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่
จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงนิสงูสดุทีอ่ำจต้องสญูเสยีจำกกำรให้สนิเชือ่ 
คือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 	 33.4	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญ
อันเก่ียวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 
ทีม่ภีำระค�ำ้ประกนัเงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงินและเจ้ำหน้ีทรัสต์รีซีท ลูกหน้ีและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
กำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง 
ตำมอตัรำตลำด หรอืมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคยีงกบัอตัรำตลำด
ในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อย
จึงอยู่ในระดับต�่ำ 
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  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ียได้ดงันี้    
(บำท)

(บำท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

อัตราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม

อตัราตลาด

อัตราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม

อตัราตลาด

อตัราดอกเบีย้
คงที่

อตัราดอกเบีย้
คงที่

	 รวม

	 รวม

ไม่มดีอกเบีย้

ไม่มดีอกเบีย้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค�้ำประกัน
เงินลงทุนระยะยำว
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
  จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค�้ำประกัน
เงินลงทุนระยะยำว
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
  จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

232,424,886
-
-
-
-
-

3,300,000
-

5,489,936
-
-
-
-

98,433,419
-
-
-
-
-

15,000,000
-

35,401,602
-
-
-
-

1,090,169
667,257

-
4,671,597

-
-
-
-

-
-
-
-

4,941,229

1,080,843
5,885,180

-
13,872,456

-
-
-
-

-
-
-
-

8,490,528

9,466,452
707,811,168
635,707,186

-
422,569,926

746,663
-

95,766,885

-
591,554,138
171,282,525
165,661,150

-

2,933,928
251,671,031

1,028,611,558
-

373,400,289
746,663

-
27,093,496

-
526,489,303
182,951,832
148,511,903

-

242,981,507
708,478,425
635,707,186

4,671,597
422,569,926

746,663
3,300,000

95,766,885

5,489,936
591,554,138
171,282,525
165,661,150

4,941,229

102,448,190
257,556,211

1,028,611,558
13,872,456

373,400,289
746,663

15,000,000
27,093,496

35,401,602
526,489,303
182,951,832
148,511,903

8,490,528
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(บำท)

(บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม

อตัราตลาด

อตัราดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลงตาม

อตัราตลาด

อตัราดอกเบีย้
คงที่

อตัราดอกเบีย้
คงที่

	 รวม

	 รวม

ไม่มดีอกเบีย้

ไม่มดีอกเบีย้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยำว
หนี้สินทางการเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รำยได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระ
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยำว
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
  จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

164,988,475
-
-
-
-

3,922,124
-
-

-
-
-
-

40,926,416
-
-
-
-

5,749,708
-
-

154,725
-
-
-
-

-
-
-

3,396,566
-
-
-
-

-
-
-

2,121,047

 
-
-
-

7,270,036
-
-
-
-

-
-
-
-

4,815,743

1,264,614
612,670,322
461,196,033

-
383,236,897

-
746,663

836,880,001

503,969,066
156,816,359
151,203,372

-

439,154
172,950,073
882,218,513

-
276,592,491

-
746,663

872,626,607

-
497,548,135
163,540,063
132,685,840

-

166,253,089
612,670,322
461,196,033

3,396,566
383,236,897

3,922,124
746,663

836,880,001

503,969,066
156,816,359
151,203,372

2,121,047

41,365,570
172,950,073
882,218,513

7,270,036
276,592,491

5,749,708
746,663

872,626,607

154,725
497,548,135
163,540,063
132,685,840

4,815,743
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  33.5	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเนื่องจำกมีลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำเป็นสกุลเงิน 
ต่ำงประเทศ บรษิทัและบรษิทัย่อยได้เข้ำท�ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นส�ำหรบั
เจ้ำหนี้กำรค้ำสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลืออยู่จ�ำนวนรวม 5.75 ล้ำนเหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (เฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 5.75 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ) โดยมีอัตรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำเท่ำกับ 
 34.6565 บำท ถึง 36.60 บำทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกำ และจะครบก�ำหนดภำยใน 1 เดือนถึง 12 เดือน

 19 พันดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ
10,781 พันดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ
 - พันดอลล่ำร์สิงคโปร์

 19 พันดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ
 10,723 พันดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ
 - พันดอลล่ำร์สิงคโปร์

 49 พันดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ
 3,463 พันดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ
 7 พันดอลล่ำร์สิงคโปร์

 49 พันดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ
 3,317 พันดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ
 7 พันดอลล่ำร์สิงคโปร์

มลูค่ำสนิทรพัย์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ - USD 
มลูค่ำหนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ - USD
มลูค่ำหนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ - SGD

มลูค่ำสนิทรพัย์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ - USD 
มลูค่ำหนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ - USD
มลูค่ำหนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ - SGD

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

		 33.6	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตัว

 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำด 
สภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงนิสดให้เพยีงพอต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั รวมทัง้จดัหำวงเงนิ 
สินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อส�ำรองในกรณีที่ม ี
ควำมจ�ำเป็นและเพือ่ลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงนิสด

		 33.7	 มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงินท่ีผู้ซื้อและผู้ขำยตกลง 
แลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัในขณะทีท่ัง้สองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจ
ในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระ 
ในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรก�ำหนดมูลค่ำยุติธรรม 
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ มลูค่ำยตุธิรรมจะก�ำหนด
จำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่
เหมำะสม 

 เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัท
และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน บริษัทและบริษัทย่อย 
จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 มลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหน้ีสนิทำงกำรเงนิ 
ที่ เป ็นสำระส�ำคัญส่วนใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบัญชี 
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินนั้น

34. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

 บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีเกีย่วข้อง
ก�ำหนดให้ต้องวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลำด
ที่มีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่ม ี
สภำพคล่องได้ บรษิทัและบรษิทัย่อยจะใช้วธิรีำคำทนุหรอืวธิรีำยได้
ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน
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  ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

  ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
  ระดับท่ี 2 ใช้ข้อมลูอืน่นอกเหนอืจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยู่ในระดับ 1 ทีส่ำมำรถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลูรำคำตลำด)  
    หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
  ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แยกแสดงตำม 
ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

(บำท)

(บำท)

(บำท)

(บำท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วครำว
  - หน่วยลงทุน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วครำว
  - หน่วยลงทุน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วครำว
  - หน่วยลงทุน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วครำว
  - หน่วยลงทุน

-

-

-

-

 

707,811,168

251,671,031

612,670,322

172,950,073

-

-

-

-

707,811,168

251,671,031

612,670,322

172,950,073

2559

2558

2559

2558

ระดบัท่ี	1

ระดบัท่ี	1

ระดบัท่ี	1

ระดบัท่ี	1

ระดบัท่ี	3

ระดบัท่ี	3

ระดบัท่ี	3

ระดบัท่ี	3

ระดบัท่ี	2

ระดบัท่ี	2

ระดบัท่ี	2

ระดบัท่ี	2

รวม

รวม

รวม

รวม

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 141



  เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ	2

  (ก) มลูค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทนุในหน่วยลงทนุทีม่ไิด้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ค�ำนวณโดยใช้มลูค่ำสนิทรพัย์
สุทธิต่อหน่วยที่ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน

  ในระหว่ำงงวดปัจจุบันไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

35.  มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้  มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่ 

  โดยมผีลบงัคบัใช้ถอืปฏบิตักิบังบกำรเงนิส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป มดีงัต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง  นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ 
   ข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)  เรือ่ง กำรบญัชสี�ำหรบัเงนิอดุหนนุจำกรฐับำลและเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั 
   ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
   ต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  ต้นทุนกำรกู้ยืม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง  กำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ก�ำไรต่อหุ้น
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  กำรประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่ 
   อำจเกิดขึ้น
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  กำรบัญชีส�ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำง 
   กำรเงิน
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  ฝ่ำยบริหำรของบรษิทัและบรษิทัย่อยเชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละ
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีป่รบัปรงุใหม่ข้ำงต้นจะไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิเม่ือน�ำมำถอืปฏิบตัิ

36. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญำประกันภัย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขำยและกำรด�ำเนนิงำน 
      ที่ยกเลิก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง กำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีในกจิกำรอืน่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำล-กรณทีีไ่ม่มคีวำมเกีย่วข้อง 
      อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ 
      กิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบ 
      กฎหมำย
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง รำยได้-รำยกำรแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง กำรเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จำกกำรรือ้ถอนกำร 
      บูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง กำรประเมนิว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง สทิธใินส่วนได้เสยีจำกกองทนุกำรรือ้ถอน กำรบรูณะและ 
      กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง กำรปรบัปรงุย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่  
      29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ 
      เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่14 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง ข้อจ�ำกดัสนิทรพัย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด 
      เงินทุนขัน้ต�ำ่และปฏสัิมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำนี ้ส�ำหรับมำตรฐำน 
      กำรบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง ผลประโยชน์ของ 
      พนักงำน
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง สัญญำส�ำหรับกำรก่อสรำ้งอสังหำริมทรัพย์
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจำ้ของ
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกคำ้
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมือง 
      ผวิดิน
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2559) เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 143



รายการระหว่างกัน  

 รายการธุรกิจปกติ 

  บริษัทมีรำยกำรธุรกิจซึ่งเป็นรำยกำรซื้อและขำยสินค้ำและบริกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ

ความจำาเป็นและสมเหตุสมผลความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการบคุคล	/
นติบิคุคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั

มลูค่า	(ล้านบาท)

2559 2558

MIS

MISO

MOTIF

BAC

MFEC ขำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
งำนบริกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้เคียงรำคำ
ตลำด

MFEC ให้บริกำรงำนบัญชี-กำรเงิน และ 
กำรจัดกำรทั่วไป รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่
ตกลงกันโดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสม
ของปริมำณงำน

ซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงำน 

MFEC ซื้อบริกำรงำนพัฒนำระบบ
โปรแกรม รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้
เคียงรำคำตลำด

MFEC ซื้อบริกำรงำนเช่ำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้
เคียงรำคำตลำด

MFEC ขำยระบบงำนพร้อมจัดหำอุปกรณ์ 
Hardware, Software และงำนบริกำรกำร
บ�ำรุงรักษำ รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้
เคียงรำคำตลำด

MFEC ซื้อบริกำรงำน Outsource และ 
งำนพัฒนำระบบโปรแกรม
รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้เคียงรำคำ
ตลำด

MFEC ให้บริกำรงำน Consulting 
Technical และบริกำรอื่น รำคำดังกล่ำว
ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ซื้อบริกำรงำนพัฒนำระบบ
โปรแกรม รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้
เคียงรำคำตลำด

 

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 

เป็นบริษัทย่อยของ 
MIS ซึ่ง MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99

ขำยสินค้ำและบริกำร
(คอมพิวเตอร์)

ให้บริกำรส�ำนักงำน

ซื้อสินค้ำและบริกำร

ขำยสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ซื้อสินค้ำและบริกำร

ขำยสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ขำยสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

-

0.53 

-  

- 

1.96

57.03

3.86

-

0.24

0.49

0.36 

- 

0.01

-

-

2.25

-

1.13
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ความจำาเป็นและสมเหตุสมผลบคุคล	/
นติบิคุคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั

มลูค่า	(ล้านบาท)

2559 2558

0.06

0.19

0.18

0.57

0.06

1.77

-

2.81

-

-

0.24

0.19

-

-

0.06

-

-

-

1.50

3.90

MFEC ให้บริกำรงำนบัญชี-กำรเงิน และ 
กำรจัดกำรทั่วไป รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่
ตกลงกันโดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสม
ของปริมำณงำน

MFEC ใช้บริกำรและเช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน
บำงส่วนเพื่อใช้ด�ำเนินงำนปกติ รำคำ
ดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ให้บริกำรงำนบัญชี-กำรเงิน และ 
กำรจัดกำรทั่วไป รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่
ตกลงกันโดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสม
ของปริมำณงำน

MFEC ใช้บริกำรและเช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน
บำงส่วนเพื่อใช้ด�ำเนินงำนปกติ รำคำ
ดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ให้บริกำรงำนบัญชี-กำรเงิน และ 
กำรจัดกำรทั่วไป รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่
ตกลงกันโดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสม
ของปริมำณงำน

MFEC ซื้อบริกำรงำนพัฒนำระบบ
โปรแกรม รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำ
ที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ซื้อบริกำรงำนพัฒนำระบบ
โปรแกรม รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำ
ที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ซื้อ Software และ บริกำรงำน
พัฒนำระบบโปรแกรม รำคำดังกล่ำว
เป็นรำคำที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ซื้อ Software และ บริกำรงำน
พัฒนำระบบโปรแกรม รำคำดังกล่ำว
เป็นรำคำที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ซื้อ Software และ บริกำรงำน
พัฒนำระบบโปรแกรม รำคำดังกล่ำว
เป็นรำคำที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

PN

PN

AIM

SS1999

KKS

KS

SM

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 60

ตั้งแต่ 12 
พฤษภำคม 2559 

เป็นบริษัทซึ่ง MFEC 
ถือลงทุน โดยถือหุ้น
ในสัดส่วน ร้อยละ 20

 

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 60

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99

เป็นบริษัทย่อย 
SS1999 ซึ่ง MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ

ให้บริกำรส�ำนักงำน

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ให้บริกำรส�ำนักงำน

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ให้บริกำรส�ำนักงำน

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)
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ความจำาเป็นและสมเหตุสมผลความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการบคุคล	/
นติบิคุคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั

มลูค่า	(ล้านบาท)

2559 2558

ความจำาเป็นและสมเหตุสมผลความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการบคุคล	/
นติบิคุคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 2559 2558

ANGSTROM

TIS

ปัญจลักษณ์
พำสุข

PN

PN

AIM

MFEC ให้บริกำรงำนพัฒนำระบบ
โปรแกรม และงำนบริกำรบ�ำรุงรักษำ 
เพื่อเป็นโปรแกรมเพื่อกำรลงทุน
ในงำนขำย รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำ
ที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ให้บริกำรงำนพัฒนำระบบ
โปรแกรม รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำ
ที่ใกล้เคียงรำคำตลำด

MFEC ซื้อบริกำรงำนพัฒนำระบบ
โปรแกรม รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้
เคียงรำคำตลำด

MFEC ให้บริกำรงำนบริกำรบ�ำรุงรักษำ 
รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่ใกล้เคียงรำคำ
ตลำด

MFEC ให้ PN กู้เพื่อใช้เป็นกำรลงทุน
ในกำรบริหำรงำนโครงกำร โดยอัตรำ
ดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตรำปกติที่
ธนำคำรพำณิชย์ให้กู้ยืมส�ำหรับลูกค้ำชั้นดี

MFEC ให้ PN กู้เพื่อใช้เป็นกำรลงทุน
ในกำรบริหำรงำนโครงกำร โดยอัตรำ
ดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตรำปกติที่
ธนำคำรพำณิชย์ให้กู้ยืมส�ำหรับลูกค้ำชั้นดี

MFEC ให้ AIM กู้เพื่อใช้เป็นกำรลงทุน
ในกำรบริหำรงำนโครงกำร โดยอัตรำ
ดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตรำปกติที่
ธนำคำรพำณิชย์ให้กู้ยืมส�ำหรับลูกค้ำชั้นดี

อัตรำค่ำธรรมเนียม ร้อยละ1

เป็นบริษัทร่วม
ซึ่ง MFEC ถือหุ้น
ในสัดส่วน ร้อยละ 40

เป็นผู้ถือหุ้น MFEC 
ในสัดส่วนร้อยละ 
18.0 และมี 
นำยคิโยทำกะ  
นำคำมูระ 
เป็นกรรมกำร/
ผู้บริหำรร่วมกัน

มีนำยศิริวัฒน์  
วงศ์จำรุกร เป็น
กรรมกำรร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 60

ตั้งแต่ 12 
พฤษภำคม 2559 

เป็นบริษัทซึ่ง MFEC 
ถือลงทุน โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 20

เป็นบริษัทย่อย MFEC 
ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 60

ขำยสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ขำยสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ซื้อสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ขำยสินค้ำและบริกำร
(Professional Service)

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ

ค้�ำประกันเงินกู้ยืม
ธนำคำร

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

มลูค่า	(ล้านบาท)

 7.10

0.22

0.02

0.52

0.06

0.03

0.45

0.03

 7.00

-

-

-

0.29

-

0.64

0.03
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ความจำาเป็นและสมเหตุสมผลความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการบคุคล	/
นติบิคุคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 2559 2558

ANGSTROM MFEC ให้ ANGSTROM กู้เพื่อใช้เป็น
กำรลงทุนในกำรบริหำรงำนโครงกำร 
โดยอัตรำดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็น
อัตรำปกติที่ธนำคำรพำณิชย์ให้กู้ยืม
ส�ำหรับลูกค้ำชั้นดี

เป็นบริษัทร่วม
ซึ่ง MFEC ถือหุ้น
ในสัดส่วน ร้อยละ 40

ดอกเบี้ยรับ

อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 5 ส�ำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2559 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันจะต้องมีกำรเสนอให้ที่ประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เข้ำร่วมประชมุเพือ่พจิำรณำและอนมัุติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัด้วย 
ซึง่รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง 
หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผู้ที่อำจ 
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรท�ำ 
รำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงลงมติในกำร 
ท�ำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแย้งในอนาคต

  นโยบายการทำารายการระหว่างกนั

  ส�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้ แบ่งออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และ
รำยกำรพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้ครำว โดยขัน้ตอนกำรอนมุตัริำยกำร
ระหว่ำงกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

	 1.	 รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

 บริษัทจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติส�ำหรับ
รำยกำรทีเ่กดิขึน้เป็นปกตแิละต่อเนือ่ง โดยมกีำรระบเุงือ่นไขกำรค้ำ
ทัว่ไป และเป็นไปตำมรำคำทียุ่ติธรรม สมเหตุสมผลและสำมำรถตรวจ
สอบได้ โดยน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำอนมุตัิ
หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติดังกล่ำว ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และให้
ควำมเหน็ถงึควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรทีเ่กดิขึน้ตำมระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร

	 2.		รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

 บริษัทจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว หำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ เช่น 
ผูส้อบบญัช ีหรอื ผู้ประเมนิรำคำทรพัย์สนิ หรอืส�ำนกังำนกฎหมำย 
เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจำกบริษัทและบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 
เป็นผูใ้ห้ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว ควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ 
จะถกูน�ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ 
แล้วแต่กรณี

 การทำารายการระหว่างกัน/แนวโน้มในอนาคต

	 1.  ส�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัในส่วนของกำรเช่ำพืน้ทีส่�ำนกังำน
และพื้นท่ีจอดรถท่ีบริษัทท�ำกับ MTC น้ันจะยังคงมีรำยกำรกัน 
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำเช่ำ 
และ/หรือ  เงื่อนไขในกำรเช่ำแต่อย่ำงใด บริษัทจะพิจำรณำควำม 
สมเหตผุลและปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และแนวทำง ทีค่ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็น ผู้พิจำรณำและอนุมัติแล้ว กำรพิจำรณำกำรเข้ำ 
ท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตกับบริษัทท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 
ที่เหลือนั้น จะขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและควำมจ�ำเป็นของแต่ละ
รำยกำร ซ่ึงหำกต้องมกีำรท�ำรำยกำรกนับรษิทัจะปฏบิตัติำมนโยบำย
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
และอนุมัติแล้ว

 2. ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันในส่วนของกำรค�้ำประกัน หำก
บริษัทต้องค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยเพิ่มเติม บริษัทมี 
นโยบำยที่จะค�้ำประกันเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ซึง่ในกรณีทีม่คีวำมจ�ำเป็นท�ำให้ไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรตำมนโยบำย
ดงักล่ำวได้ บรษิทัจะด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร  
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำร
ปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

 - 0.14

มลูค่า	(ล้านบาท)
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สถานะทางด้านการเงินในรอบปี 2559

บริษัทและบริษัทย่อย

25582559 2557

รายได้รวม	(บาท)	

รายได้จากการขายและบริการ	(บาท)	

กำาไรขั้นต้น	(บาท)	

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(บาท)	

สินทรัพย์รวม	(บาท)	

หนี้สินรวม	(บาท)	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(บาท)	

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	(บาท)	

ความสามารถในการทำากำาไร:		

 อัตรำก�ำไรขั้นต้น ( % )

 อัตรำก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ( % )

ผลตอบแทนจากการลงทุน:	

 อัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย์ ( % )

 อัตรำผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น ( % )

สภาพคล่องและความมั่นคงของบริการ: 

 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (เท่ำ)

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

ข้อมูลต่อหุ้น: 

 จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียน

 จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว

 มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำท/หุ้น)

 ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (บำท/หุ้น)

 เงินปันผล (บำท/หุ้น) *

3,372,393,817

3,220,647,528

693,456,579

221,766,295

3,328,181,138

1,344,480,252

1,977,205,229

6,495,657

 21.53 

 6.58 

 6.66 

 11.37 

 1.99 

 0.68 

441,453,555

441,453,555

 4.48 

 0.50 

 0.35 

3,382,329,728

3,333,663,366

794,074,366

196,533,226

3,140,640,773

1,224,979,215

1,895,702,704

19,958,854

 23.82 

 5.85 

 6.30 

 10.30 

 2.02 

 0.64 

441,453,555

441,453,555

 4.29 

 0.45 

 0.33 

5,175,923,164

5,132,254,613

961,447,290

270,427,033

3,546,435,656

1,612,478,918

1,918,689,882

15,266,855

 18.76 

 5.22 

 8.15 

 14.09 

 1.74 

 0.84 

441,500,555

441,453,555

 4.35 

 0.61 

 0.50 

(บำท)

*หมายเหตุ:	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 มีมติจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบกำร ปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
     ในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท โดยให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 21 เมษำยน 2560 เพื่ออนุมัติต่อไป
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Financial Highlight MFEC & Subsidiaries

2558255725562555 2559

รายไดรวม

หนวย : ลานบาท

รายไดรวม กำไรสุทธิ

2558255725562555 2559

กำไรสุทธิ

หนวย : ลานบาท

3,696 4,791 5,176 3,382 3,372

181 232 270 197 222
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

	 ผลการดำาเนินงาน

 จำกภำวะเศรษฐกจิในปี 2559 ทีถ่ดถอยทัง้ในและต่ำงประเทศ
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เป็นตัวกระตุ้น
ให้พฤตกิรรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ บรษิทัได้มกีำร 
พัฒนำและปรับปรุงแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องไปกับ 
ควำมต้องกำรของตลำด เทรนด์เทคโนโลยี ตลอดจนควำมต้องกำร
ของลูกค้ำจึงท�ำให้กำรชะลอตัวที่รุนแรงทำงเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ต่อยอดค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำลดลงจำกปีก่อนแต่ก็เป็นสัดส่วนท่ีไม่ 
รุนแรงมำก โดยผลกำรด�ำเนินงำนสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตรำ 
ร้อยละ 12.8 จำกปีก่อน โดยมรีำยได้รวมในปี 2557, 2558 และ 2559 
เท่ำกบั  5,176, 3,382 และ 3,372 ล้ำนบำท คดิเป็นอัตรำกำรเตบิโต
ทีเ่พิม่ขึน้(ลดลง)ร้อยละ  8.0, (34.7) และ (0.3) ตำมล�ำดบั และมกี�ำไร 
สุทธิในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกับ 270,197 และ 222  
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ 5.2, 5.8 และ 
6.6 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้สำเหตุที่รำยได้และก�ำไรสุทธิของบริษัทและ

รายได้

	 รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทย่อยที่ลดลง เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกำร
เปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รุนแรงดังกล่ำว โดยสรุป
ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2559 ดังนี้

 ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,328 ล้ำนบำท  
หนีส้นิรวมเท่ำกบั 1,344 ล้ำนบำท และส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 1,984 
ล้ำนบำท โดยสนิทรพัย์รวมประกอบด้วยสนิทรพัย์หมนุเวยีนเท่ำกบั 
2,558 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 77 ของสนิทรัพย์รวม และสินทรพัย์
ไม่หมนุเวยีนเท่ำกบั 770 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 23 ของสนิทรพัย์
รวม, มหีนีส้นิเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนรวม 1,284 ล้ำนบำท และหนีส้นิ
ไม่หมุนเวียนรวม 60 ล้ำนบำท, ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 1,977 ล้ำนบำท และส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยจ�ำนวน 7 ล้ำนบำท

 บรษิทัมีรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์และบรกิำร 3 ประเภท คอื 
ธรุกจิพฒันำและวำงระบบ(SI) , ธรุกจิด้ำนงำนบรกิำร(MS) และ ธรุกจิ
บรกิำรให้ค�ำปรึกษำและพฒันำงำน(PS) โดยมรีำยได้จำกกำรขำยและ
กำรให้บริกำรรวมของบริษัท ในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกับ 
5,132, 3,334 และ 3,221 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ มีอัตรำกำรเติบโต 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 8.5, (35.0) และ (3.4 ) ตำมล�ำดบั ทัง้นีร้ำยได้
ของบรษิทัลดลงในปี 2559 ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรลดลงของงำนพฒันำ
และวำงระบบ และผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เป็นตัวกระตุ้นให้พฤติกรรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง

ไปอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจเป็นเหตุให้ 
ภำพรวมของปรมิำณงำนโครงกำรทัง้ในภำครฐัและเอกชนในปี 2559 
มจี�ำนวนลดน้อยลงกว่ำปีก่อน ส่งผลให้บรษิทัได้รบัค�ำสัง่ซือ้ลดลงด้วย 
โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ในแต่ละประเภท ดังนี้

การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของรายได้แบ่งตามลกัษณะผลติภณัฑ์	
และบรกิาร 
 • รำยได้มำจำกธรุกจิพฒันำและวำงระบบของบรษิทั (System 
Integration - SI) มจี�ำนวนเท่ำกบั 3,779, 1,954 และ 1,742 ล้ำนบำท 

Revenue by Industries

3,779 792 561 1,954 910 470 1,742 899 580

SI MS PS

FY 2557 FY 2558 FY 2559
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ในปี 2557, 2558 และ 2559 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้ (ลดลง)
ร้อยละ 16.9, (48.3) และ (11) โดยในปี 2559 บรษิทัมรีำยได้ได้มำจำก 
ธรุกจิพฒันำและวำงระบบของในสดัส่วนร้อยละ 52 จำกรำยได้รวม 
ซึง่มสัีดส่วนทีล่ดลงจำกปีก่อนท่ีมีรำยได้จำกงำนพฒันำและวำงระบบ
ในสัดส่วนมำกว่ำร้อยละ 58 ทั้งนี้รำยได้ที่ลดลงเกิดจำกกำรได้รับ 
ค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำที่เป็นภำครัฐและรัฐวิสำหกิจที่ลดน้อยลง 
 • รำยได้จำกธรุกจิด้ำนงำนบริกำร (Maintenance Service - MS) 
เท่ำกับ 792, 910 และ 899 ล้ำนบำท ในปี 2557, 2558 และ 2559  
คดิเป็นอตัรำกำรเติบโตเพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ (18.1), 14.9 และ (0.01) 
ตำมล�ำดับ รำยได้ธุรกิจด้ำนงำนบริกำรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 
ของรำยได้รวม คงตัวในปี 2559 

 • รำยได้จำกธรุกจิให้ค�ำปรกึษำและพฒันำงำนด้ำนสำรสนเทศ 
(Professional Service - PS) เท่ำกับ 561, 470 และ 580 ล้ำนบำท 
ในปี 2557, 2558 และ 2559 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ร้อยละ 5.7, (16.2) และ 23 ตำมล�ำดับ บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจ 
ให้ค�ำปรกึษำและพฒันำงำนด้ำนสำรสนเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17 
ของรำยได้รวม ซ่ึงกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้งำนธรุกจิให้ค�ำปรกึษำและ 
พัฒนำงำนด้ำนสำรสนเทศ (Professional Service - PS) เกิดจำก 
บริษัทได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องไปกบัควำมต้องกำรของตลำด เทรนด์เทคโนโลย ีและมุง่เน้น 
งำนบรกิำรกำรใช้เทคโนโลยเีพือ่ยกระดับธรุกิจให้กลุม่ลกูค้ำ MFEC

	 รายได้อืน่

 บริษัท มีรำยได้อื่นๆ โดยส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกกำรส่งเสริม
ทำงกำรตลำดจำกผู้ขำยผลิตภัณฑ์เนื่องจำกบริษัทได้รับรำยได้จำก
กำรส่งเสริมทำงกำรตลำดจำกผู้ขำยผลิตภัณฑ์จำกยอดกำรส่ังซ้ือ
ที่ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด รวมทั้งดอกเบี้ยรับ ก�ำไรจำกกำรขำย
สนิทรพัย์ ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำยได้เบด็เตลด็อืน่ๆ โดยมี
รำยได้อืน่ๆ รวมเท่ำกบั 44, 48 และ 40 ล้ำนบำท ในปี 2557, 2558 
และ 2559 ตำมล�ำดับ โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (ลดลง) อัตรำร้อยละ 
(27.3), 9.1 และ (17) บริษัทมีรำยได้อื่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.2 
ของรำยได้รวม ทั้งนี้รำยได้อื่นส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้ส่งเสริมทำง 
กำรตลำดฯ จำกผู้ขำยผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ และในปี 2559 
บริษัทมีรำยได้อื่น คือ บริษัทได้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนหุ้นสำมัญ  
บริษัท พรอมท์นำว จ�ำกัด จ�ำนวน 53,200 หุ้น ในรำคำขำยหุ้นละ 
1,467 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 78.04 ล้ำนบำท เงินลงทุน 
มรีำคำทนุตำมบญัชจี�ำนวนเงนิ 5.32 ล้ำนบำท ท�ำให้บรษิทัมผีลก�ำไร
จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวนเงิน 72.72 ล้ำนบำท  
ซึ่งแสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ภำยใต้ “ก�ำไร
จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย” บริษัทบันทึกผลแตกต่ำงที ่
เกิดขึ้นจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมบริษัทย่อย ซ่ึงแสดงเป็นก�ำไร
ขำดทนุส�ำหรบังวดในงบกำรเงนิรวม และ บริษทัได้บนัทกึก�ำไรจำกกำร
ตรีำคำมลูค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทนุส่วนท่ีเหลอือยูเ่ป็นมลูค่ำ 39.34 
ล้ำนบำท รวมก�ำไรจำกกำรขำยและกำรตีรำคำเงินลงทุนตำมรำคำ 
ยุติธรรมทั้งสิ้น มูลค่ำรวม 112.07 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.3 ของรำยได้รวม

รายจ่าย

 ต้นทุนขายและต้นทนุการให้บรกิาร

 บริษัทมีต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรในปี 2557, 2558 
และ 2559 เท่ำกับ 4,171, 2,540 และ 2,527 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ  
มอีตัรำกำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 9.5, (39.1) และ (0.49) ตำมล�ำดบั  
หำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำรในปี  
2557, 2558 และ 2559 คดิเป็นอตัรำร้อยละ 81.3, 76.2 และ 78.47 
ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรตำมล�ำดับ โดยบริษัทมี
สัดส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 เนื่องจำกกำรแข่งขันในงำน SI 
ค่อนข้ำงรุนแรง สืบเนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยู่ท�ำให้
กำรลงทุนในเทคโนโลยียังไม่ขยำยตัวเพียงพอกับ Supply ในตลำด

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

 บรษัิทมค่ีำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรในปี 2557 , 2558 และ 
2559 เท่ำกบั 659 , 581 และ 567 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั คดิเป็นอตัรำ
กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ (3.0), (11.8) และ (2.42) ตำมล�ำดบั อย่ำงไร
ก็ตำมหำกพิจำรณำอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อ 
รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรในปี 2557, 2558 และ 2559 ของบรษิทั 
ซึ่งเท่ำกับ ร้อยละ 12.7, 17.2 และ 16.8 ของรำยได้รวมตำมล�ำดับ 
ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2559 มีสัดส่วนลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อนเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ผันแปรกับรำยได้ลดลง
ตำมกำรลดลงของรำยได้และบริษัทได้บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยคงท่ี
ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้บันทึกค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ให้ตรงตำมงวดกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้สะท้อน 
ผลกำรด�ำเนินกำรตำมงวดกำรด�ำเนินงำนของแต่ละปี 
	 ต้นทุนทางการเงนิ

 บรษิทัมีต้นทนุทำงกำรเงนิในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกบั 
10, 6 และ 3 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ร้อยละ (27.8), (45.1) และ (46) ตำมล�ำดบั ทัง้นีเ้นือ่งจำกกำรบรหิำร
จดักำรในกำรส่งมอบงำนและตดิตำมรบัช�ำระเงนิจำกลกูค้ำได้เรว็ข้ึน
ท�ำให้บริษัทมีสภำพคล่องทำงกำรเงินดีขึ้นจึงใช้เงินหมุนเวียนจำก
ภำระเงินกู้ลดลง 
	 ภาษีเงนิได้นิตบิคุคล

 บรษิทัมภีำษเีงนิได้นติบิคุคลในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกบั 
60, 52 และ 55 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้น  
(ลดลง) ร้อยละ 18.9, (12.8) และ 6.16 ตำมล�ำดับ ภำษีเงินได้ใน 
ปี 2559 เพิ่มขึ้นตำมผลกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น

	 กำาไร	(ขาดทนุ)	สทุธิ

 บรษิทัมกี�ำไรสทุธใินปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกบั 270, 197 
และ 222 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คดิเป็นอตัรำส่วนก�ำไรสทุธเิท่ำกบัร้อยละ 
5.2, 5.9 และ 6.6 ตำมล�ำดบั ท้ังนีส้ำเหตทุีอ่ตัรำก�ำไรสทุธขิองบรษิทั 
เพิม่ขึน้ตำมล�ำดบัเนือ่งจำกกำรพฒันำและปรบัปรงุแนวทำงกำรด�ำเนนิ 
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ธรุกจิให้สอดคล้องไปกบัควำมต้องกำรของตลำด เทรนด์เทคโนโลยี 
และมุ่งเน้นงำนบริกำรกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับธุรกิจให้กลุ่ม
ลูกค้ำ MFEC และบริษัทมีนโยบำยควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทมีรำยกำรพิเศษ
จำกกำรขำยเงินลงทุนบำงส่วนและสร้ำงผลก�ำไรจำกเงินลงทุน 
ที่ลงทุนไว้ก่อนหน้ำ

ฐานะการเงิน

	 สินทรัพย์

 บริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557, 2558 และ 
2559 เท่ำกับ 3,546 , 3,141และ 3,328 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยม ี
กำรเติบโตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 12.2, (11.4) และ 
5.97 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับในปี 2559 มีกำรเปลี่ยนของสินทรัพย์ 
ที่ส�ำคัญ คือ เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น 451 ล้ำนบำท เป็นเงินสด 
คงเหลือระยะสั้นที่บริษัทน�ำไปลงทุนในกองทุนรวมควำมเส่ียงต�่ำ
ที่มีผลตอบแทนสูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก ลูกหนี้กำรค้ำและ 
ลกูหนีอ้ืน่-สทุธิลดลง 393 ล้ำนบำท และรำยได้ทีย่งัไม่ได้เรยีกช�ำระ
เพิ่มขึ้น 49 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที ่
เกิดข้ึนตำมปกติ โดยลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบ
ก�ำหนดช�ำระเงิน ส�ำหรับรำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระเป็นรำยกำร 
ทีร่บัรูร้ำยได้ตำมควำมส�ำเรจ็ของงำนทีย่งัไม่ถงึก�ำหนดเรยีกช�ำระเงนิ 
จำกลูกค้ำ

	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราว

 บรษิทัมยีอดเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดและเงนิลงทนุ
ชั่วครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกับ  
244, 360 และ 950 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 6.9, 11.5 
และ 29 ของสินทรัพย์รวม ส�ำหรับไว้ใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนใน 
กำรด�ำเนินงำน โดยบริษัทได้น�ำเงินสดคงเหลือจ�ำนวนเงินไปลงทุน
ในเงินลงทุนชั่วครำวในกองทุนรวมควำมเสี่ยงต�่ำที่มีผลตอบแทน 
สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	

 บรษิทัมียอดลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่หลงัหักค่ำเผือ่หนีส้งสัย
จะสญู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกับ 1,235, 1,029 
และ 636 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 34.8 , 32.8 และ 
19.1 ของสนิทรพัย์รวม ลกูหนีส่้วนใหญ่อตัรำร้อยละ 67 เป็นลกูหนี ้
ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระเงิน ลูกหนี้ที่เหลืออัตรำร้อยละ 33  
เป็นลกูหนีท้ีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรตดิตำมรบัช�ำระเงิน โดยมลีกูหนีท้ีม่อีำยุ
หนี้เกินกว่ำ 1 ปีในอัตรำร้อยละ 7.6 ซึ่งรวมลูกหนี้รำชกำรที่ต้อง 
รอกำรพจิำรณำคดใีนชั้นศำล ในอตัรำร้อยละ 73 อย่ำงไรกด็ีบรษิทั 
ได้พิจำรณำกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมสถำนะของลูกหน้ี 
แต่ละรำย ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีบริษัทก�ำหนดขึ้นเพื่อประเมิน
คุณภำพลูกหนี้ โดย ณ สิ้นปี 2557, 2558 และ 2559 บริษัทมี 
ยอดค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ำกับ 18, 18 และ 18 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 1.4, 1.7 และ 2.8 ของยอดลูกหนี้กำรค้ำ
และลูกหนี้อื่น ซึ่งมีตัวเลขไม่มำกหำกเทียบกับมูลค่ำหนี้ 

 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ	และต้นทุนงานระหว่างทำา

 บรษิทัมยีอดรำยได้ทีย่งัไม่เรยีกช�ำระและต้นทนุงำนระหว่ำงท�ำ 
ณ 31 ธันวำคม 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกับ 1,171, 916 และ 
931ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 33.0, 29.2 และ 28  
ของสนิทรพัย์รวม โดยรำยได้ทีย่งัไม่ได้เรยีกช�ำระเป็นรำยกำรทีร่บัรู้
รำยได้ตำมควำมส�ำเรจ็ของงำนทีย่งัไม่ถงึก�ำหนดเรยีกช�ำระเงนิจำก
ลกูค้ำ ส�ำหรบัต้นทนุงำนระหว่ำงท�ำเป็นส่วนของงำนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร
ติดตั้งงำนให้ลูกค้ำตำมขั้นตอนของงำนในแต่ละโครงกำร

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ณ 31 ธันวำคม 2557, 2558 
และ 2559 ประกอบด้วย เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เท่ำกบั 17, 27 และ 
96 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นเกิดจำก 
กำรขำยเงนิลงทุนบำงส่วนในบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ออกไป ท�ำให้สถำนะ
เปลี่ยนจำกบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม มูลค่ำ 57 ล้ำนบำท และ 
ในปี 2558 บรษิทัร่วมแห่งหนึง่ได้ด�ำเนนิกำรเพิม่ทนุซึง่บรษิทัได้เพิม่ทนุ 
ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ร้อยละ 40 โดยในเดือนกนัยำยน 2558 บรษิทั
ได้จ่ำยช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน 12 ล้ำนบำท และจ่ำยช�ำระส่วน 
ทีเ่หลอือกี 12 ล้ำนบำทในเดอืนมกรำคม 2559 ; ค่ำควำมนยิม เท่ำกบั 
563, 547 และ 501 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับโดยในระหว่ำงปีสิ้นสุด 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัรบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเงนิลงทุน
ใน บรษิทั โมทฟี เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 48.93 
ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่เป็นผลมำจำกมลูค่ำท่ีคำดว่ำ 
จะได้รับคืนในเงินลงทุนดังกล่ำวต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของเงิน
ลงทนุ มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืจำก บรษิทั โมทฟี เทคโนโลย ีจ�ำกดั 
(มหำชน) พจิำรณำจำกกำรประเมนิมลูค่ำธรุกจิโดยวธิคีดิลดกระแส
เงินสด โดยใช้สมมติฐำนอัตรำคิดลด (Discount Rate) พื้นฐำน 
มำจำกค่ำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนักระหว่ำงต้นทนุเงินกูย้มืกบัต้นทุนเงนิผูถ้อืหุน้ 
(Weighted Average Cost of Capital (“WACC”)) ในอัตรำร้อยละ  
8.2 ทัง้นีบ้รษิทัได้พิจำรณำค่ำเผือ่ด้อยค่ำควำมนยิมให้สะท้อนภำพ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย

 ทีด่นิอำคำรและอปุกรณ์ เท่ำกบั 136, 119 และ 115 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ และ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เท่ำกบั 42 , 31 และ 27 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดบั ทัง้นีส้นิทรพัย์ไม่มตีวัตนส่วนหนึง่เกิดจำกรำยกำรทีโ่อน
มำจำกงำนต้นทุนพัฒนำโปรแกรมรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นงำน
พฒันำโปรแกรมเพือ่เป็นทรพัย์สนิทำงปัญญำของบรษิทัทีส่ำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้บริษัทต่อไป และ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้ตำม 
สญัญำเช่ำกำรเงนิทีถึ่งก�ำหนดช�ำระเกนิกว่ำ 1 ปี เท่ำกบั 0.25 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปี 2558 ที่มีจ�ำนวนเท่ำกับ 4.1 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำร 
เพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท โดยก�ำหนดเงื่อนไข 
กำรรับช�ำระเงินจำกลูกค้ำเป็นเวลำ 3-5 ปี 
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 ส�ำหรบัปี 2557 บรษิทั มกี�ำไรก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหนี้สินด�ำเนินงำนเท่ำกับ 425 ล้ำนบำท โดยหลังจำกกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด�ำเนนิงำน บริษทัมีกระแสเงนิสด
ได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (6) ล้ำนบำท เป็นผลมำจำก
กำรเพ่ิมขึน้ของลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ รำยได้ทีย่งัไม่เรยีกช�ำระ 
และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ เท่ำกบั 366, 196 และ 82 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดบั ทัง้นีเ้ป็นรำยกำรปกตทิีเ่พิม่ขึน้สมัพนัธ์กบัรำยได้ ; บรษิทั 
มกีระแสเงนิสดได้มำจำกกิจกรรมลงทุนสทุธิ 62 ล้ำนบำท เป็นเงนิสด 
รบัจำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว 92 ล้ำนบำท ซึง่เป็นเงินหมนุเวยีน
ในกิจกำรน�ำไปลงทุนระยะสั้นเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงินฝำก
ธนำคำร, เงินสดจ่ำยส�ำหรับสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์และซ้ืออุปกรณ ์
36 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรด�ำเนินงำนตำมปกติ และม ี
กระแสเงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 53 ล้ำนบำท เนื่องจำก
เงินกูย้มืระยะสัน้และเจ้ำหนีท้รสัต์รซีทีเพิม่ขึน้ 181 ล้ำนบำท เพือ่ใช้ 
ในกำรด�ำเนินงำนตำมปกติซึ่งสัมพันธ์กับรำยได้ที่เพิ่มข้ึน, หนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเงินกู้ระยะยำวลดลง 30 ล้ำนบำท 
และจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในปี 2556 
เป็นจ�ำนวน 199 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยจำกสภำพคล่องจำกกำร
ด�ำเนนิงำนตำมปกต ิไม่กระทบต่อสภำพคล่องของกจิกำรแต่อย่ำงใด 
และจ่ำยดอกเบี้ย 10 ล้ำนบำท ท�ำให้บริษัทมีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 3 ล้ำนบำท

 ส�ำหรบัปี 2558 บรษิทั มกี�ำไรก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหนี้สินด�ำเนินงำนเท่ำกับ 352 ล้ำนบำท โดยหลังจำกกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด�ำเนนิงำน บริษทัมีกระแสเงนิสด
ได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 744 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำก 
กำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น รำยได้ท่ียังไม่เรียกช�ำระ 
ต้นทนุงำนระหว่ำงท�ำ และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เท่ำกบั 204, 208, 44 และ 
52 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ; บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรม
ลงทุนสุทธิ 237 ล้ำนบำท เป็นเงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วครำว 
200 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนในกิจกำรน�ำไปลงทุนระยะสั้น
เพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงินฝำกธนำคำร, เงินสดจ่ำยเพิ่มทุนใน

สภาพคล่อง

 งบกระแสเงินสด

บรษิทัร่วม 12 ล้ำนบำท, เงนิสดจ่ำยส�ำหรบัสิง่ปรับปรงุสนิทรพัย์และ
ซื้ออุปกรณ์ 35 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรด�ำเนินงำนตำม
ปกต ิและ มกีระแสเงนิสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิ 598 ล้ำนบำท 
เนือ่งจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้และเจ้ำหนีท้รสัต์รซีทีลดลง 365 ล้ำนบำท, 
หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิลดลง 7 ล้ำนบำท และจ่ำยเงนิปันผล
ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในปี 2557 เป็นจ�ำนวน 222  
ล้ำนบำท ซึง่เป็นกำรจ่ำยจำกสภำพคล่องจำกกำรด�ำเนนิงำนตำมปกติ 
ไม่กระทบต่อสภำพคล่องของกิจกำรแต่อย่ำงใด และจ่ำยดอกเบี้ย 
4 ล้ำนบำท ท�ำให้บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง
สุทธิ 91 ล้ำนบำท

 ส�ำหรบัปี 2559 บรษิทั มกี�ำไรก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหน้ีสินด�ำเนินงำนเท่ำกับ 284 ล้ำนบำท โดยหลังจำกกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�ำเนนิงำน บรษิทัมกีระแสเงนิสด
ได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 711 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำก 
กำรลดลง (เพิ่มขึ้น) ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น รำยได้ที่ยัง 
ไม่เรยีกช�ำระ ต้นทุนงำนระหว่ำงท�ำ และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เท่ำกับ 363, (95), 
18 และ 66 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ; บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจำก
กิจกรรมลงทุนสุทธิ 415 ล้ำนบำท เป็นเงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุน
ชั่วครำว 448 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนในกิจกำรน�ำไปลงทุน
ระยะสัน้เพือ่ผลตอบแทนทีส่งูกว่ำเงนิฝำกธนำคำร, เงนิสดจ่ำยเพิม่
ทนุในบรษิทัร่วม 12 ล้ำนบำท, เงนิสดจ่ำยส�ำหรบัสิง่ปรบัปรงุสนิทรพัย์
และซือ้อปุกรณ์ 54 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นอปุกรณ์ในกำรด�ำเนนิงำนตำม
ปกต ิและ มกีระแสเงนิสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิ 156 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง 4 ล้ำนบำท,  
หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิลดลง 4 ล้ำนบำท และจ่ำยเงนิปันผล 
ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในปี 2558 เป็นจ�ำนวน 147 ล้ำนบำท 
ซึง่เป็นกำรจ่ำยจำกสภำพคล่องจำกกำรด�ำเนนิงำนตำมปกต ิไม่กระทบ 
ต่อสภำพคล่องของกจิกำรแต่อย่ำงใด และจ่ำยดอกเบีย้ 1.7 ล้ำนบำท 
ท�ำให้บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  
141 ล้ำนบำท

25582559 2557

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

711

(415)

(156)

141

744

(237)

(598)

(91)

(6)

62

(53)

3

(ล้ำนบำท)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

งบการเงินรวม

25582559 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน

 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

 อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ

 ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย

 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ

 ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย

 อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้

 ระยะเวลำช�ำระหนี้

 Cash Cycle

(เท่ำ)

(เท่ำ)

(เท่ำ)

(วัน)

(เท่ำ)

(วัน)

(เท่ำ)

(วัน)

(วัน)

1.99

1.24

4.81

74.81

2.06

174.73

3.87

92.91

156.64

2.02

1.21

5.89

61.11

2.13

168.81

3.89

92.45

137.46

1.74

0.97

8.94

40.25

3.47

103.80

6.52

55.25

88.80

 อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทในปี 2559 โดยส่วนใหญ ่
มอีตัรำทีใ่กล้เคยีงกบัปี 2558 โดย ณ สิน้ปี 2557 , 2558 และ 2559 
มีอัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเท่ำกับ 1.74, 2.02 และ 1.99 เท่ำ และมี
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วเท่ำกบั 0.97, 1.21 และ 1.24 ตำมล�ำดับ  
ถือเป็นอัตรำสภำพคล่องที่ดีเพียงพอให้กำรด�ำเนินกิจกำร แม้ว่ำ 
บริษัทมีอัตรำกำรหมุนของสินค้ำที่ช้ำลง มีระยะเวลำขำยสินค้ำ 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยได้ช้ำลง ทั้งนี้บริษัทมี
ระยะเวลำจ่ำยช�ำระเจ้ำหนี้ที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้บริษัทมีระยะเวลำกำร
หมุนของเงินสดเป็น 89, 137 และ 156 วัน ในปี 2557, 2558 และ 
2559 ตำมล�ำดับ

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

 หนี้สิน

 ณ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัมหีนีส้นิรวมเท่ำกบั 1,612 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 292 ล้ำนบำท จำก ณ สิ้นปี 2556 โดยมีหนี้สินส่วนใหญ่
เป็นเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 237  
ล้ำนบำท เจ้ำหนีท้รสัต์รชีีท 163 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
580 ล้ำนบำท ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ 129 ล้ำนบำท และ รำยได้
รับล่วงหน้ำ 236 ล้ำนบำท 

 ณ 31 ธันวำคม 2558 บรษิทัมหีนีส้นิรวมเท่ำกบั 1,225 ล้ำนบำท 
ลดลง 387 ล้ำนบำท จำก ณ สิ้นปี 2557 โดยมีหนี้สินส่วนใหญ ่
เป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 31 
ล้ำนบำท เจ้ำหนีท้รสัต์รชีที 5 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
526 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 183 ล้ำนบำท ทัง้นีเ้ป็นรำยกำรหนี้
สนิทีใ่ช้หมนุเวยีนในกำรด�ำเนนิกจิกำรตำมปกตแิละยงัไม่ครบก�ำหนด

ช�ำระเงนิ, ต้นทนุท่ียงัไม่เรยีกช�ำระ 149 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรบนัทกึ 
ต้นทุนตำมควำมส�ำเร็จของงำนที่ทำงผู้ขำยสินค้ำและบริกำรยัง 
ไม่เรยีกรบัช�ำระเงนิ และ รำยได้รบัล่วงหน้ำ 225 ล้ำนบำท เป็นรำยกำร
ท่ีบริษัทได้รับช�ำระเงินค่ำบริกำรล่วงหน้ำจำกลูกค้ำตำมเงื่อนไข 
กำรรับเงินก่อนถึงงวดกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ  
 ณ 31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัมหีนีส้นิรวมเท่ำกบั 1,344 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้ 119 ล้ำนบำท จำก ณ สิน้ปี 2558 โดยมหีนีส้นิส่วนใหญ่เป็น
เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 6 ล้ำนบำท 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 592 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  
171 ล้ำนบำท ทั้งนี้เป็นรำยกำรหนี้สินที่ใช้หมุนเวียนในกำรด�ำเนิน
กจิกำรตำมปกตแิละยงัไม่ครบก�ำหนดช�ำระเงนิ, ต้นทนุทีย่งัไม่เรยีก
ช�ำระ 166 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรบนัทกึต้นทนุตำมควำมส�ำเรจ็ของงำน 
ที่ทำงผู้ขำยสินค้ำและบริกำรยังไม่เรียกรับช�ำระเงิน และ รำยได้รับ
ล่วงหน้ำ 306 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรทีบ่ริษทัได้รบัช�ำระเงนิค่ำบรกิำร 
ล่วงหน้ำจำกลูกค้ำตำมเงื่อนไขกำรรับเงินก่อนถึงงวดกำรให้บริกำร
แก่ลูกค้ำ 

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557, 2558 
และ 2559 เท่ำกับ 1,934, 1,916 และ 1,984 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
เป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ร้อยละ 5, (1) และ 4 โดยส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกิดจำกก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลง

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 บรษิทั มอีตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2557, 
2558 และ ณ 2559 เท่ำกับ 0.83 , 0.64 และ 0.68 เท่ำ ตำมล�ำดับ 
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ส�ำหรับอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นจำกป ี
2558 เล็กน้อยโดยถือว่ำยังเป็นอัตรำส่วนที่ดี เนื่องจำกกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรรับช�ำระเงินจำกลูกค้ำเพื่อจ่ำยช�ำระหน้ีสิน 
ได้ดขีึน้ อย่ำงไรกต็ำมหนีสิ้นทัง้หมดของบรษิทัเป็นหนีส้นิทีเ่กดิจำก
กำรด�ำเนินงำนตำมปกตทิำงกำรค้ำ และส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิท่ีมรีะยะ
เวลำช�ำระคืนต�่ำกว่ำหนึ่งปี

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ให้แก่
ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2559 มีจ�ำนวน
เงินรวม 3.35 ล้ำนบำท 

	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	(Non	-	audit	fee)

 - ไม่มี -

	 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

 นโยบำยกำรจ่ำยปันผลหลังจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรบันทึก
บญัชเีงนิลงทนุจำกวธิส่ีวนได้เสยีเป็นวิธรีำคำทนุ บริษทัก�ำหนดจ่ำยเงนิ 
ปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 50 ของ
ก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีและส�ำรองตำมกฎหมำยตำมงบกำรเงินรวม
ในส่วนของบริษัท และตำมงบกำรเงินเฉพำะของแต่ละบริษัทย่อย

 ในระหว่ำงปี  2554, 2555, 2556, 2557, 2558 และ 2559  
บริษัท ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผล เท่ำกับ 127, 145, 145, 199, 222 
และ 147 ล้ำนบำท โดยจ่ำยในอตัรำ 0.33, 0.45, 0.33, 0.33, 0.45, 
0.50 และ 0.33 บำทต่อหุ้นตำมล�ำดับ

 ส�ำหรับผลประกอบกำรปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัครัง้ที ่1/2560 มมีตนิ�ำเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 
ก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลในอัตรำ 0.35 บำทต่อหุ้น 

	 ปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิหรอืผลการดำาเนินงาน	
ในอนาคต

 - ไม่มี -

รายงานประจำาปี 2559   |   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) 155



ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติม

/   www.sec.or.th 

/   หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th






