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ประกอบการพิจารณาในวาระที� 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

 

บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

 

 ประชุมเมื�อวนัจนัทร์ที�  25  เมษายน  2559  เวลา 10.30 น.  ณ หอ้งประชุม  ชั'น 39  อาคารซัน
ทาวเวอร ์B เลขที� 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 
เริ�มการประชุม 
 นางวราภรณ์  วิเศษสังข ์ เลขานุการบริษัท  แถลงว่า  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 56 
ราย  และผูม้อบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 57 ราย รวมเป็นจาํนวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบ
ฉนัทะทั'งสิ' น 92 คน  นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้199,694,479 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 45.24 ซึ�งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน
หุน้ที�จําหน่ายได้ทั'งหมดของบริษัท จํานวนทั'งสิ' น 441,453,555 หุน้ และถือว่าครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้    จึงขอใหป้ระธานเปิดการประชุมเพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม 
 นายศิริศกัดิB   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการ ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุม
สามญัประจาํปี 2559 และกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และแนะนํากรรมการของบริษัท  กรรมการอิสระ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน ที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ที�เขา้ร่วมประชุม ดงันี'  

กรรมการที�เขา้รว่มประชุม 
 1.  นายศิริศกัดิB   ถิรวฒันางกรู ประธานกรรมการ 
 2.  นายอนันต ์  ลี' ตระกลู รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
 3.  นายศิริวฒัน์    วงศจ์ารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
 4.  นายไพฑรูย ์    ศิริฉตัรชยักุล กรรมการ 
 5.  นายคิโยทากะ   นาคามรูะ กรรมการ 
 6.  นายธนกร ชาลี กรรมการ 
 7.  นายสุชาติ        ธรรมาพิทกัษ์กุล กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 8.  ศาสตราจารยอ์ุทยั  ตนัละมยั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ผูที้�เขา้รว่มประชุม 
 1. นางสาวศิริพร เดชนิติรตัน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 2. นางสาววนันิสา   งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
 3. นางสาวนิธินี    กิตติคุณาพงษ์ ผูช่้วยผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
 4. นายรฐัชยั  ธีระธนาวฒัน์ ที�ปรึกษาทางการเงิน RHB Securities 
 5. นางสาวกิตติพร  วฒันะนุพงษ ์ ที�ปรึกษาทางการเงิน RHB Securities 
 6. นางสาวชนิกานต ์ชินสาํราญ ที�ปรึกษาทางการเงิน RHB Securities 
 7. นายเกรียงไกร  ศิระวณิชการ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ บจ.แคปปิตอล ลิ�งค ์แอด็ไวเซอรี� 
 8. นายฐิติวชัร   สุพรรณพงศ ์ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ บจ.แคปปิตอล ลิ�งค ์แอด็ไวเซอรี� 
 9. นายกสิณ   เทียนชยั ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ บจ.แคปปิตอล ลิ�งค ์แอด็ไวเซอรี� 

 ก่อนจะเขา้สู่วาระการประชุมประธานไดแ้ถลงวา่ บริษัทไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์
และเว็บไซตข์องบริษัท โดยเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�องที�เห็นวา่สาํคญั สมควรที�จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญั
ประจาํปี 2559 รวมถึงขอ้กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์าม
ขอ้บงัคบัของบริษัทเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการ        และหลกัเกณฑใ์นการส่งคาํถามสาํหรบัการประชุม 
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ล่วงหน้าอยา่งชดัเจน  โดยกาํหนดใหนํ้าเสนอในระหวา่งวนัที� 24 ธนัวาคม 2558  ถึงวนัที� 25 มกราคม 2559 ที�ผ่านมา  
ซึ�งปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อเขา้รบั
การพิจารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคาํถามสาํหรบัการประชุมมายงัคณะกรรมการบริษัทแต่อยา่งใด 

 และบริษัทไดแ้จง้การเผยแพร่เอกสารสาํหรบัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 ล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัย ์  โดยเผยแพร่เอกสารไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท  ตั'งแต่วนัที� 11 เมษายน 2559 ซึ�งเผยแพร่ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 14 วนั 

 ประธานไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวธีิปฏบิติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ�ง
กาํหนดตามขอ้พึงปฏบิติัสาํหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี'  :- 

 -  ผู ้ถือหุน้รายหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จํานวนหุน้ที�ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่วาระ เท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือหรือรบัมอบฉันทะมา 
โดยใชใ้บลงคะแนนที�ผูถื้อหุน้ไดร้บั ณ จุดลงทะเบียน 

 -  กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ประธานจะเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะ
สอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือมีความเห็นเป็นประการอื�น หรืองดออกเสียง   หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด
ยกมือไม่เห็นดว้ย   หรือมีความเห็นประการอื�น  หรืองดออกเสียง  เจา้หน้าที�ของบริษัทจะรบับตัรลงคะแนนที�ไดแ้จกไวใ้ห้
ผูถื้อหุน้     จากผูถื้อหุน้ที�ยกมือเพื�อลงมติดังกล่าวและถือว่าผูถื้อหุน้ที�ไม่ไดย้กมือในที�ประชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบหรือ
อนุมติัในวาระนั'น ๆ ตามที�เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติ  โดยถือหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียง  ซึ�งภายหลงัเสร็จสิ' นการประชุม      
ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ที�เห็นดว้ยส่งคืนบตัรลงคะแนนเสียงดงักล่าวกบัเจา้หน้าที�  ณ จุดลงทะเบียน 

 -  กรณีที�ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหม้าประชุมแทน ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที�ผูถื้อหุน้ได้
ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะที�ผูเ้ขา้ประชุม ไดย้ื�นต่อเจา้หน้าที�ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนน
เสียงที�ใชนั้บเป็นมติที�ประชุม 

 -  กรณีที�ผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้ก
ประการตามที�เห็นสมควร   ที�ประชุมจะนับคะแนนเสียงดว้ยวิธีเดียวกบัที�ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 ทั'งนี' บริษัทไดก้าํหนดใหน้ายณัฐพล   เกษมทรัพย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึ�งเป็นผูที้�มี
ความเป็นอิสระ   ทําหน้าที�ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์และ
ขอ้บังคับของบริษัท  และบริษัทได้นําระบบคิวอาร์โคด้มาใชใ้นการนับคะแนนเสียง  ซึ�งจะทําใหก้ารประมวลผลการ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้
ออกเสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  เป็นจาํนวนเท่าใดใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ  ซึ�งการนับคะแนนในแต่ละวาระ
จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมในวาระนั'น ๆ  ซึ�งอาจมีจาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากัน  
เนื�องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางรายเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ภายหลงัจากการประชุมเสร็จสิ' นแลว้  เจา้หน้าที�ของบริษัทจะเก็บ
รวบรวมบัตรลงคะแนนของผูอ้อกเสียงทั'งหมดเพื�อเป็นหลกัฐานต่อไป  โดยวาระในการประชุมในวนันี'  วาระที� 1, 3, 4, 
6,7 และวาระที� 8 ตอ้งอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก   ยกเวน้ วาระที� 5 เรื�องการเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัและ
รายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยโ์ดยการขายหุน้สามญั และการสละสิทธิในการซื' อหุน้สามญัเพิ�มทุนในบจ.พรอมท์นาว  
ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั'งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
และวาระที� 7 เรื�องกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ�งตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูที้�มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

  และประธานดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี'  
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          วาระที�1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั4งที� 1/2558  
 ประธานฯ  แจง้ใหที้�ประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ดัทําและนําส่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้
ครั'งที� 1/2558 วนัที� 21 เมษายน 2558  ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา
ที�กาํหนด     และไดส่้งรายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้า พรอ้มหนังสือนัดประชุมในครั'งนี'  รวมทั'งได้
เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทแลว้  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง  
และสอบถามที�ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่       พรอ้มทั'งเสนอใหที้�ประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  ตามที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  
 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู ้ถือหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ ครั'งที� 
1/2558 หรือไม่ 

 เมื�อไม่มีผู ้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม       ประธานจึงขอให้ที�ประชุมออกเสียงลงมติ   โดย
เลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี'  
 นางวราภรณ์  วิเศษสงัข ์  เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิ�ม 

 มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้  มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที�
ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั'งหมด 
113 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้199,694,479 หุน้ 
 เห็นดว้ย   113  ราย   จาํนวน   199,694,479  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00      
 ไม่เห็นดว้ย             -  ราย   จาํนวน                     -  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ       - 
 งดออกเสียง            -  ราย   จาํนวน                     -  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ          - 
 
         วาระที� 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี  2558     และรายงานประจาํปีของ 
คณะกรรมการ  
 ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตาม
รายละเอียดในรายงานประจาํปี 2558 ซึ�งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั'งนี' แลว้  และเนื�องจากวาระ
นี' เป็นวาระเพื�อทราบผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 และไดม้อบหมายใหน้ายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2558  ที�ผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2558 ใหที้�ประชุมทราบ  สรุปไดด้งันี'  
  ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2558 
  ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจาํปี 2558 มีรายไดร้วมทั'งสิ' น 3,382 ลา้นบาท   
ค่าใชจ้่าย 3,128 ลา้นบาท เป็นกาํไรขั'นตน้ 793 บาท แบ่งเป็นกาํไรจากงาน Manage Service 66% และกาํไรจากงาน 
System Integration 34%  โดยกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 254 ลา้นบาท  ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 52 ลา้น
บาทเป็นกาํไรสุทธิส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 5 ลา้นบาท และเป็นกาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 197 ลา้น
บาท  ทั'งนี' โดยการเปลี�ยนแปลงกาํไรของงาน System Integration ลดลงเป็นผลมาจาก 1) นโยบายของบริษัท 2) สภาพ
เศรษฐกิจ  3) เพิ�มสดัส่วนรายได ้Recurring Business ประเภทงาน Manage Service    

  ประเมินคาดการณส์ถานการณใ์นปี 2559   ปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการเติบโต/เปลี�ยนแปลงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดแ้ก่การเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ี ซึ�งส่งผลกระทบต่อคูค่า้รายใหญ่หลายรายอาทิ
เช่น EMC , IBM  โดยเทคโนโลยสีารสนเทศที�กาํลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็วในประเทศไทยไดแ้ก่ Cloud Computing  ทั'งนี' การ 
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เปลี�ยนแปลงที�รุนแรงดา้นเทคโนโลยส่ีงผลกระทบทาํใหอ้งคก์รตอ้งปรบัตวัเพิ�ม Skill Set ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของ
ตลาด   

  และจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยสาํหรบัปี 2559 ในไตรมาสที� 1/2559 อตัราการเติบโตของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงเหลือรอ้ยละ 2.5  อนัเป็นผลสืบเนื�องจากภยัแลง้  เศรษฐกิจ  การขาดความ
เชื�อมั �นในการลงทุน  ทาํใหบ้ริษัทประเมินอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 เพิ�มขึ' นคิดเป็นรอ้ยละ 15 
จากกาํไรของปีก่อน   โดยเน้นเพิ�มรายไดป้ระเภทงาน Recurring Business , ลดตน้ทุนและค่าใชจ้า่ย  และปรบั Skill Set 
ใหร้องรบักบัความตอ้งการของตลาด แบ่งเป็น 5 ประเภท  

1) Social Network  อยูร่ะหว่างพิจารณาช่องทางในการทาํธุรกิจ 
2) Clouding Computing  พิจารณาร่วมมือกบั Partner เพื�อต่อยอดทางธุรกิจ 
3) Big Data อาทิเช่น Data Warehouse   
4) Mobility   
5) Security    

 รวมทั'งยงัคงนโยบายในการพฒันาบุคลากร  ผลิตคน เพื�อรองรบัการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจใหมี้
ความเขม้แข็ง ดว้ยเหตุที�ธุรกิจดา้นไอที งานดา้นบริการ (Services) เป็นสิ�งที�สาํคญัยิ�ง ดงันั'นเราจึงใหค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาบุคลากรตั'งแต่ตน้นํ'า โดยการร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ จดัโครงการอบรมภาคฤดรูอ้นและสหกิจศึกษา เพื�อฝึก
บณัฑิตจบใหม่ใหมี้ความพรอ้มการทาํงานร่วมกบับริษัท โดยวางเป้าหมายพฒันาบุคลากรดา้นไอทีที�มีคุณภาพเขา้สู่ตลาด  
ซึ�งในปี 2557 มีนักศึกษาเขา้ร่วมในโครงการพฒันาคนของ MFEC GROUP จาํนวน 429 คน และตั'งเป้าหมายในการ
พฒันาคนในระยะ 3 ปี ดงันี'  ปี 2558 จาํนวน 1,000 คน ปี 2559 จาํนวน 1,500 คน และปี 2660 จาํนวน 2,000 
คน 

 Social Enterprise 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาจดัตั'งมลูนิธิ “ปันปัญญา”ซึ�งนําเอาระบบเรียนรู ้ Content ทาง
การศึกษาแชรใ์หก้บัเด็กนักเรียนในต่างจงัหวดัเพื�อประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีโครงการนําร่องโรงเรียนในจงัหวดัทาง
ภาคเหนือและจะขยายเพิ�มขึ' นในอนาคต  ซึ�ง MFEC Group เป็นองคก์ร Social Enterprise  และเชื�อมั �นวา่จะทาํใหเ้รา
เติบโตนอยา่งยั �งยนื  

ประธานสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานปี 2559 ของบริษัทหรือไม่ 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามเพิ�มเติม  ประธานฯเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที�ผ่านมา 

 นางวราภรณ์  วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมเพิ�ม
อีกจาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 1,117,330 เสียง 

 มติที�ประชุม  ที�ประชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

         วาระที� 3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํไรขาดทุนสาํหรบัรอบระยะเวลาประจาํปี 
สิ4 นสุด ณ  31 ธนัวาคม 2558  
 ประธานกล่าวสรุป รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)ซึ�งไดผ่้านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ นางสาววนันิสา  
งามบวัทอง  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์2559      รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี
ที�ไดจ้ดัส่งแก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ เพื�อใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไร
ขาดทุนของบริษัทสิ' นสุด ณ  31 ธนัวาคม 2558 
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 ประธานฯ สอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเกี�ยวกบังบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไร
ขาดทุนประจาํปี 2558 ของบริษัทหรือไม่ 

 เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ�มเติม ประธานจึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้
สิทธิออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี'  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงเพิ�มอีกจาํนวน 35 ราย เป็นจาํนวน 4,457,707 เสียง และในวาระการประชุมมีผูถื้อหุน้ 1 ราย จาํนวน 
2,592,400 เสียง แบ่งแยกจาํนวนหุน้ในการลงคะแนน ซึ�งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื�อนไขการนับคะแนนเสียง  ทาํใหไ้ม่
สามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนออกเสียงในวาระที� 3 ได ้

 มติที�ประชุม   ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํไรขาดทุนของ
บริษัท ประจาํปี  2558  สิ' นสุด ณ  31 ธนัวาคม  2558 ซึ�งไดผ่้านการตรวจสอบ  และรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ   
ตามที�ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   โดยมีผูถื้อหุน้
ทั'งหมด  148 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้202,677,116 หุน้ 
 เห็นดว้ย   148  ราย   จาํนวน   202,677,116  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00      
 ไม่เห็นดว้ย             -  ราย   จาํนวน                     -  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ       - 
 งดออกเสียง            -  ราย   จาํนวน                     -  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ          - 

        วาระที� 4.  พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรกาํไรเพื�อการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  
ประธานแถลงว่า จากผลการดาํเนินงานในปี 2558 และงบแสดงฐานะการเงินประจาํปี 2558  ตามที�

ไดนํ้าเสนอต่อผูถื้อหุน้ในวาระที� 2 และวาระ 3 ตามลาํดบัแลว้นั'น บริษัทฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ 
คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติในการประชุมครั'งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2559 

- ไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย  เนื�องจากบริษัทฯ มีสาํรองครบถว้นตามกฎหมายแลว้ 
- ใหเ้สนอจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการของบริษัทในปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 

0.33 บาท (สามสิบสามสตางค)์ โดยจ่ายจากผลกาํไรสะสมของบริษัทจนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 (บริษัทจา่ยจาก
ผลการดาํเนินงานที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัรารอ้ยละ20)  ซึ�งผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 
ของเงินปันผลที�ไดร้บัจากผลการดาํเนินงานที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยที�อตัราการจ่ายปันผลในครั'งนี' เป็นไปตาม
นโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่ตํ �ากวา่รอ้ยละ 50  ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย  ทั'งนี'
บริษัทไดนํ้าเสนอขอ้มลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในปี 2556–2558 ประกอบการพิจารณาซึ�งปรากฏตามหนังสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 3)   
 ทั'งนี'   จะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัจนัทรที์� 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารที� 10 
พฤษภาคม 2559  และกาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลในวนัจนัทรที์� 23  พฤษภาคม 2559  จึงเสนอใหที้�ประชุมพิจารณา 
 ประธานฯ สอบถามที�ประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัสรรกาํไร
เพื�อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ 
 เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี'  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงเพิ�มอีกจาํนวน 1ราย เป็นจาํนวน 20,000 เสียง 

 มติที�ประชุม   ที�ประชุมพิจารณาแลว้     มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2558 เพื�อการ
จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมที�มีอยูข่องบริษัทจนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558    โดยจะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบั
เงินปันผลในวนัจนัทรที์� 9 พฤษภาคม 2559  และรวบรวมรายชื�อตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  ในวนัองัคารที� 10 พฤษภาคม 2559       ในอตัราหุน้ละ  0.33 บาท   (สามสิบสาม 
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สตางค)์และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทรที์� 23 พฤษภาคม 2559 ตามที�ประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์
ของผู้ถือหุ ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจํานวนผู้ถือหุ ้นทั'งหมด 150 ราย รวมจํานวนหุ้นได ้
205,289,516 หุน้ 
 เห็นดว้ย   150  ราย   จาํนวน   205,289,516  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00      
 ไม่เห็นดว้ย             -  ราย   จาํนวน                     -  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ       - 
 งดออกเสียง            -  ราย   จาํนวน                     -  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ          - 

        วาระที� 5. พิจารณาและอนุมตัิการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์ โดยการ
ขายหุน้สามญัและการสละสิทธิในการซื4 อหุน้สามญัเพิ�มทุนในบจ.พรอมทน์าว (บริษทัยอ่ย)  

  ประธานฯ แถลงว่า  สืบเนื�องจาก TIS Inc. เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทซึ�งถือหุน้ในบริษัท จาํนวน 
77,983,675 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 17.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว้ทั'งหมดของบริษัทและบริษัท ทีไอ เอสไอ (ไทย
แลนด์) จาํกดั (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท TIS”)       มีความประสงคจ์ะเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท พรอมท์นาว จาํกัด 
(“พรอมทน์าว”) โดยจะเขา้ซื' อหุน้จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของพรอมทน์าวซึ�งรวมถึงหุน้ของพรอมทน์าวที�บริษัทถือครองอยู่
และจองซื' อหุน้เพิ�มทุนรวมกนัเป็นจาํนวน 110,400 หุน้ที�ราคาเสนอขายหุน้ละ 1,467 บาท นั'น  

o  บริษัทซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของพรอมทน์าว โดยปัจจุบนัถือหุน้ในพรอมทน์าวรอ้ยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ทั'งหมดของพรอมท์นาว มีความประสงคที์�จะจาํหน่ายหุน้สามญับางส่วนที�ถือครองอยู่ในพรอมทน์าว
จาํนวน 53,200 หุน้ คิดเป็นมลูค่า 78,044,400 บาท  และสละสิทธิในการจองซื' อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนของ
บริษัทฯ อีกจาํนวน 20,400 หุน้ จากจาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุนทั'งหมดที�พรอมทน์าวจะเพิ�มทุนคือ 34,000 หุน้ มลูค่า
หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 1,467 บาท ทั'งนี'  ผูหุ้น้เดิมของพรอมทน์าวมีความประสงคที์�จะ
สละสิทธิในการจองซื' อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนเช่นเดียวกนั พรอมทน์าวจึงสามารถนําหุน้สามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือ
จากการสละสิทธิBดังกล่าวของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของพรอมท์นาวและบริษัทจาํนวนรวม 34,000 หุน้ จดัสรรใหก้บักลุ่ม
บริษัท TIS โดยกลุ่มบริษัท TIS จะเขา้ซื' อหุน้จาํนวนดังกล่าวทั'งหมดนั'นในราคาเสนอขายเดียวกนักบัราคาที�ซื' อหุน้จาก
กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ พรอมทน์าวและบริษัทฯ ซึ�งเท่ากบั 1,467 บาทต่อหุน้ 

o  การขายหุน้ของพรอมทน์าวที�บริษัทฯ     ถือครองอยู่และการสละสิทธิในการซื' อหุน้สามญัเพิ�มทุนใน
พรอมท์นาวตามสดัส่วนของบริษัทฯ จาํนวนรวม 73,600 หุน้ ถือว่าเป็นการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยแ์ละการสละสิทธิ
ประโยชน์ที�เกี�ยวเนื�องกบัทรพัยสิ์นของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 20/2551 
เรื�องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนัยสําคัญที�เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที� บจ/ป 21-01 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษัท
จด ทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศการไดม้าหรือจาหน่ายไป”) ขนาดรายการ
ตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิ�งตอบแทนซึ�งมีขนาดสงูสุดจะมีมลูค่าตํ �ากว่ารอ้ยละ 15 ของสินทรพัยร์วมตามงบการเงินรวมของ
บริษัท ทั'งนี'  บริษัทจึงไม่ตอ้งทาํรายงานและเปิดเผยการขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยห์ลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย”์) ตามประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไป 

o  นอกจากนี'  การทํารายการของบริษัทกบักลุ่มบริษัท TIS และการทํารายการของพรอมท์นาวซึ�งเป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัท กบั กลุ่มบริษัท TIS จึงถือเป็นการทาํรายการกบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั  

o  ขนาดรายการสาํหรบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัจะพิจารณาจากจาํนวนหุน้ 53,200 หุน้ที�บริษัทฯ เสนอ
ขายใหก้ลุ่มบริษัท TIS และจากจาํนวนหุน้ 34,000 หุน้จากการเขา้ซื' อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�พรอมท์นาวเสนอขายใหก้ลุ่ม
บริษัท TIS ทั'งจาํนวนภายหลงัการสละสิทธิBดงักล่าวของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมทั'งหมดของพรอมทน์าวและบริษัท ซึ�งจะมีขนาด
รายการเท่ากบั 78,044,400 บาท และ 49,878,000 บาท ตามลาํดบั       นอกจากนี'  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
พรอมทน์าวมีภาระเงินกูย้ืมระยะสั'นและดอกเบี' ยคงคา้งกบับริษัท เท่ากบั 4,033,425 บาท ดงันั'น มูลค่ารวมสุทธิของ
การเขา้ทาํรายการในครั'งนี' เมื�อนับรวมรายการเงินกูร้ะยะสั'นและดอกเบี' ยคงคา้งที�มีกบับริษัท จะเท่ากบั 131,955,825 
บาท 
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o การเขา้ทํารายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� 

ทจ. 21/2551 เรื�อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ที� บจ/ป 22-01 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิติัการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั”) โดยเกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมลูค่ารวมของรายการมาจากเกณฑม์ลูค่า
สินทรพัยที์�มีตวัตนสุทธิของ บริษัทซึ�งจะมีขนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 10.18 ของมลูค่าสินทรพัยที์�มีตวัตนสุทธิของ
บริษัทซึ�งมากกว่า 20 ลา้นบาท หรือ มากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษัท  

o  ดงันั'นตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกนั บริษัทจึงมีหน้าที�ตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขออนุมติัการเขา้ทาํรายการจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทั'งแต่งตั'งที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อใหค้วามเห็นต่อการเขา้ทาํ รายการดังกล่าว ซึ�งตอ้งไดร้บัมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ �า
กว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั'งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถื้อ
หุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย 

 ซึ�งมีรายละเอียดสารสนเทศการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ตามบัญชี และรายการเกี�ยวโยงกันพรอ้ม
ความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฎตามเอกสารแนบ 4  

 โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาประโยชน์ที�จะเกิดขึ' นจากความร่วมมือกนัทางธุรกิจที�จะเกิดขึ' นจากการ
ที�เขา้มาถือหุน้ในพรอมทน์าวของกลุ่ม TIS รวมทั'งราคาหุน้สามญัที�กลุ่ม TIS เสนอซื' อและจองหุน้สามญัเพิ�มทุน แลว้เห็น
ว่า การทํารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที�ดีสุดของบริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษัท เพราะ TIS Inc. 
เป็นบริษัทไอทีชั'นนําจากประเทศญี�ปุ่น การทํารายการดังกล่าวจะทําใหเ้กิดความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที�มี
ศกัยภาพและความชาํนาญเฉพาะทาง ช่วยส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจเดิมและต่อยอดธุรกิจใหม่ของพรอมทน์าวอนัจะ
นําไปสู่การสรา้งความแข็งแกร่งและมั �นคง เพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยประโยชน์ในดา้นการพฒันาเทคโนโลย ี
และเพิ�มช่องทางในการขยายฐานลกูคา้ โดยการทาํรายการดงักล่าวเป็นการเพิ�มโอกาสใหก้บับริษัทจะไดร้บัประโยชน์จาก
การเติบโตทางธุรกิจที�เพิ�มขึ' นของพรอมทน์าว  และสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวอยา่งยั �งยนื 
 ประธานฯ สอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 
 คาํถามที� 1  นายธงชยั  พรหมลิขติกุล  ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  สอบถามหากการทาํรายการ
ดงักล่าวเรียบรอ้ย ประเด็นเงินคงคา้งจาํนวน 4 ลา้นบาทกบั MFEC จะดาํเนินการอยา่งไร  และทางกลุ่มบริษัท TIS Inc. 
และ บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั จะชาํระเงินเมื�อไหร่และอยา่งไร 
 ตอบคาํถามที� 1 โดยนางสาวศิริพร  เดชนิติรตัน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชี' แจงว่าเงินคง
คา้งมลูค่ารวม 4 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืซึ�งบจ. พรอมทน์าว กูย้มืระยะสั'นเพื�อใชห้มุนเวียนโครงการ โดยภายหลงักลุ่ม
บริษัท TIS Inc. โอนชาํระเงินในเดือนพฤษภาคม 2559 บจ. พรอมทน์าวจะจา่ยชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าว 

 คาํถามที� 2  นายธงชยั  พรหมลิขติกุล  ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  สอบถามเหตุใด MFEC จึงไม่
ถือหุน้ขา้งมากในสดัส่วน 51% หรือ 25% เป็นอยา่งน้อย  ในขณะที� TIS Inc. เป็นผูถื้อหุน้ลงทุนใน MFEC 17% จะมาถือ
ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน Promptnow แทน MFEC 
 ตอบคาํถามที� 2  โดยนายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ชี' แจงวา่การขายหุน้ใน
พรอทน์าว และลดสดัส่วนการถือหุน้คงเหลือ 20% มีเหตุผล 2 ประการ 
 ประการแรก  MFEC ถือลงทุนใน Promptnow มานานและรบัรูผ้ลขาดทุนมาต่อเนื�อง โดย Promptnow 
มีผลประกอบการที�ดีขึ' นในช่วงหลงั  และจากการประเมินศกัยภาพสามารถเติบโตขยายไปยงัตลาดต่างประเทศ ซึ�งตอ้งการ
เงินลงทุนส่วนเพิ�มรองรบัการขยายตวั 
 ประการที�สอง MFEC ยงัไม่มีนโยบายเพิ�มทุน รวมถึงมีนโยบายส่งเสริมใหแ้ต่ละบริษัทซึ�ง MFEC ถือ
ลงทุนมีการเติบโต จึงมองหาพนัธมิตรอาทิเช่น TIS Inc. ซึ�งมีศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีละมีตลาดในต่างประเทศหลายแห่ง 
อาทิเช่น อินโดนีเซีย  ฯลฯ มาถือลงทุนแทน   โดยหากผูถื้อหุน้อนุมติัรายการจะทาํให ้ Promptnow มีเงินลงทุนเพิ�มขึ' น
โดยประมาณอีก 50 ลา้นบาท 
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 ทั'งนี' หาก MFEC ยงัคงถือลงทุนในสดัส่วนขา้งมากอาจทาํใหก้ารเติบโตของ Promptnow ค่อยเป็นค่อยไป  
โดยจากการพิจารณาถึงประโยชน์คณะกรรมการบริษัท MFEC จงึสนับสนุนการทาํรายการดงักล่าว 

 เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงแจง้ต่อที�ประชุมว่าโดยในวาระนี'  TIS Inc. และนายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร 
ซึ�งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่ออกเสียงในวาระนี'  เนื� องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียและขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ   โดย
เลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี'  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงเพิ�มอีกจาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวน 55,500 เสียง 
 โดยมติที�ประชุมสําหรับวาระนี' ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจาํนวนเสียง
ทั'งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สียไดแ้ก่ TIS Inc. และนาย
ศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร จาํนวน 86,398,934 เสียง 

 มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมติัการทาํรายการเกี�ยวโยงและจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์ 
โดยขายการหุน้และสละสิทธิการซื' อหุน้เพิ�มทุนในบจ.พรอมทน์าว ใหก้บับริษัทในกลุ่ม TIS Inc. ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั'งหมด  150 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 
118,946,082 หุน้ 
 เห็นดว้ย   143  ราย   จาํนวน   114,625,582  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 96.3677      
 ไม่เห็นดว้ย             6  ราย   จาํนวน       4,317,500  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   3.6298 
 งดออกเสียง            1  ราย   จาํนวน              3,000  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   0.0025 

         วาระที� 6. พิจารณาและอนุมตัแิตง่ตั4งกรรมการอิสระเพิ�ม 1 ทา่น  
          ประธานฯ แถลงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการ
อยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั'งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร และ
กรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที�กฎหมายกาํหนด  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน 
หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและดาํเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เวน้
แต่จะแจง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนจะมีมติแต่งตั'ง   และตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการคณะกรรมการตอ้งมี
กรรมการอสิระอยา่งน้อยหนึ�งในสามของกรรมการทั'งคณะ    

 ทั'งนี' ดว้ยโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน (กรรมการ
ที�เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน, กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน) จึงนําเสนอที�ประชุมพจิารณา
แต่งตั'งกรรมการอสิระเพิ�มอีก 1 ท่าน โดยมีประวติัและขอ้มลูกรรมการอิสระที�นําเสนอใหแ้ต่งตั'งในครั'งนี' ตามรายละเอียด
เอกสารแนบ 5 
 ประธานฯ สอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี'  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงเพิ�มอีกจาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 6,263 เสียง 

 มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมัติใหแ้ต่งตั'ง รศ.ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล  ดํารง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระ  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้
ทั'งหมด 153 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 205,351,279 หุน้ 
 เห็นดว้ย   147  ราย   จาํนวน   201,403,479  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 98.0775      
 ไม่เห็นดว้ย             4  ราย   จาํนวน       3,428,300  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   1.6695 
 งดออกเสียง            2  ราย   จาํนวน          519,500  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   0.2530 
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 วาระที� 7. พิจารณาและอนุมตัิเลือกตั4งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และกาํหนด
ค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการประจาํปี 2559 
   ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม นางวราภรณ ์  วิเศษสงัข ์  เลขานุการบริษัท  ใหร้ายละเอียดใบแทรกแกไ้ข
ขอ้มลูประวติัของกรรมการนายคิโยทากะ  นาคามรูะ  เนื�องจากมีขอ้ผิดพลาดเกี�ยวกบัสญัชาติ รายละเอียดการศึกษา และ
เพิ�มเติมขอ้มลูประวติัการทาํงานและดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น (รายละเอียดปรากฎตามใบแทรกแกไ้ข ซึ�ง
แนบไวใ้นหนังสือเชิญประชุม)  พรอ้มเรียนเชิญประธานนําเขา้สู่วาระการประชุมต่อไป 

   7.1 พิจารณาและอนุมตัิเลือกตั4งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 ประธานแถลงว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 13 ไดก้าํหนดให ้ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั'ง 
กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 และกรรมการที�ออกตามวาระนั'นอาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
ใหม่ก็ได ้ในปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ 2 ท่าน ซึ�งในปีนี' กรรมการที�ครบ
กาํหนดออกตามวาระ ประกอบดว้ย 
 1. นายศิริศกัดิB  ถิรวฒันางกรู กรรมการ 
 2. นายคิโยทากะ  นาคามรูะ กรรมการ 

 บริษัทไดจ้ดัส่งประวติัและขอ้มลูของกรรมการทั'ง 2 ท่าน   ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ปรากฎอยูใ่น
เอกสารแนบ 6   ทั'งนี' คณะกรรมการบริษัทไดร่้วมกนัพจิารณาตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์ และวิธีการสรรหาที�ไดก้าํหนดไว้
แลว้และมีความเห็นวา่กรรมการทั'ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ ทกัษะที�เป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และไดป้ฏบิติัหน้าที�อนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยา่งดียิ�งมาโดยตลอด ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั'งที� 2/2559 จึงไดมี้มติเห็นควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตั'งกรรมการที�ออกตามวาระทั'ง 
2 ท่านคือ นายศิริศกัดิB  ถิรวฒันางกรู และนายคิโยทากะ  นาคามรูะ  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ�ง ประธานจะไดใ้หที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั'งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ�งเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนเสียง 
 ประธานฯ ในฐานะกรรมการและเป็นผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สียในการพจิารณาเลือกตั'งตนเองกลบัเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั'งตนเอง เพื�อความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ประธานฯ สอบถามที�ประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี'  
 นางวราภรณ์  วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิ�ม  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั'งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ
เป็นรายบุคคล  ดงันี' :- 

 1. นายศิริศกัดิB   ถิรวฒันางกรู  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทั'งหมด  152 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้192,425,266 หุน้    ( โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วน
ไดเ้สีย ไดแ้ก่ นายศิริศกัดิB  ถิรวฒันางกรู จาํนวน 12,926,013 หุน้) 
 เห็นดว้ย   145  ราย   จาํนวน   188,104,766  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 97.7547      
 ไม่เห็นดว้ย             5  ราย   จาํนวน       3,801,000  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   1.9753 
 งดออกเสียง            2  ราย   จาํนวน          519,500  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   0.2700 

 2. นายคิโยทากะ นาคามรูะ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้ทั'งหมด 153 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้205,351,279 หุน้ 
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 เห็นดว้ย   146  ราย   จาํนวน   201,030,779  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 97.8960      
 ไม่เห็นดว้ย             5  ราย   จาํนวน       3,801,000  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   1.8510 
 งดออกเสียง            2  ราย   จาํนวน          519,500  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   0.2530 

 สาํหรบัการกาํหนดอาํนาจกรรมการผกูพนัตามขอ้บงัคบัของบริษัทในขอ้ 22.  กาํหนดใหที้�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทกาํหนดอาํนาจกรรมการ ดงันั'นที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการกาํหนดอาํนาจกรรมการ
ต่อไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

 7.2 พิจารณาและอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการประจาํปี 2559   
  ประธานแถลงว่า  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั'งที� 2/2559  ได้อนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการรายปี  สาํหรบัปี 2559   รวมเป็นเงินทั'งสิ' น 3,252,000 บาท  (สามลา้นสองแสนหา้หมื�นสองพนับาท) โดย
เสนอพิจารณาคงอตัราค่าตอบแทนเท่ากบัปีก่อน ซึ�งไดพ้ิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจและพิจารณาคาํนึงถึงความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการเมื�อเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยที์�อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั   
 7.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ(รายปี)          
  เสนออตัราค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1 ท่านในอตัรา 264,000 บาทต่อปี  

และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการท่านอื�นอีก 8 ท่าน ในอตัราท่านละ 192,000 บาทต่อปี  
รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั'งสิ' น1,800,000 บาท(หนึ�งลา้นแปดแสนบาท)  โดยกาํหนดจ่ายในเดือน
ธันวาคม และไม่มีเบี' ยประชุมรายครั'งหรือบําเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด     ทั'งนี' นายคิโยทากะ  นาคามูระ  
กรรมการซึ�งเป็นตวัแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสละสิทธิรบัค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษัท  ดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัทในประเทศญี�ปุ่น    

7.2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ(รายเดือน) 
 เสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดว้ยจาํนวน 3 ท่าน  ในอตัราท่านละ 22,000 บาท
ต่อเดือน  คิดเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 264,000 บาทต่อปี  รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั'งสิ' น 
792,000 บาท (เจ็ดแสนเกา้หมื�นสองพนับาท)    
 7.2.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (รายเดือน) 
  เสนออตัราค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  ในอตัรา 22,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นค่าตอบแทน  264,000 บาทต่อปี   และอตัราค่าพาหนะเดือนละ 5,000 บาท คิดเป็นค่าพาหนะ 60,000 บาทต่อปี    
รวมเป็นเงินทั'งสิ' น 324,000 บาท  (สามแสนสองหมื�นสี�พนับาท) ต่อปี  
  ทั'งนี' ดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาเห็นควรเสนอปรบัเปลี�ยนการจ่ายค่าตอบแทนตามแต่
ละตาํแหน่งในการปฏิบัติหน้าที�  เพื�อความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการ  แทนการจ่ายค่าตอบแทนในรูป
แบบเดิมเฉพาะการดาํรงตําแหน่งในหน้าที�ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง   โดยงดเวน้ค่าตอบแทนของกรรมการ
ตรวจสอบ  และสาํหรบัคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ดว้ยนั'นยงัคงพิจารณางด
เวน้การจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม 
 7.2.4  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายเดือน) 
  ดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจะจดัตั'งคณะกรรมการสรรหา ตามหลกัเกณฑข์อง Corporate 
Governance และพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนขึ' นในปี 2559 จาํนวน 2 ท่าน จึงเสนอพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
สรรหา ในอตัรา 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าตอบแทน 264,000 บาทต่อปี  รวมเป็นเงินทั'งสิ' น 528,000 บาท 
(หา้แสนสองหมื�นแปดพนับาท) ต่อปี และ สาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ�งดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริหารควบคู่ดว้ยนั'น บริษัทฯ พิจารณาใหง้ดเวน้การจา่ยค่าตอบแทนดว้ยเช่นกนั 
 ทั'งนี' รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมซึ�งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้  
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 ประธานฯ สอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 
 คาํถามที� 3  นายธงชยั  พรหมลิขติกุล  ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  สอบถามขอ้มลูการประชุมของ
คณะกรรมการแต่ละคณะวา่มีการประชุมปีละกี�ครั'ง  และคณะกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมปีละกี�ครั'ง 
 ตอบคาํถามที� 3  โดยนางวราภรณ ์  วิเศษสงัข ์ เลขานุการ ใหร้ายละเอียดวา่ขอ้มลูการประชุมของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านต่อปี แสดงอยูใ่นรายงานการ
ประชุมประจาํปี 2558  ในส่วนของโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท  

 เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี'  
 นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผูม้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงเพิ�มอีกจาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 10,000 เสียง 
 โดยมติที�ประชุมสําหรับวาระนี' ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจาํนวนเสียง
ทั'งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมติัใหก้าํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด
รวมเป็นเงินทั'งสิ' น 3,252,000 บาท โดยมีรายละเอียด 

1. คณะกรรมการบริษัทรายปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 264,000 บาทต่อปี   
และค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบักรรมการอีก 8 ท่านในอตัราท่านละ 192,000 บาทต่อปี   
รวมเป็นเงินทั'งสิ' น 1,800,000 บาทต่อปี    

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
เงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี  รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั'งสิ' น 792,000 บาท (เจ็ดแสนเกา้
หมื�นสองพนับาท) ต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 22,000 บาท
ต่อเดือน และค่าพาหนะ 5,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั'งสิ' น 324,000 บาท  (สามแสนสอง
หมื�นสี�พนับาท) ต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 22,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี  รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั'งสิ' น 528,000 บาท 
(หา้แสนสองหมื�นแปดพนับาท) ต่อปี 

ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผูถื้อหุน้
ทั'งหมด 154 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 205,361,279 หุน้ 

 เห็นดว้ย   147  ราย   จาํนวน   201,040,779  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 97.8961      
 ไม่เห็นดว้ย             5  ราย   จาํนวน       3,801,000  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   1.8509 
 งดออกเสียง            2  ราย   จาํนวน          519,500  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   0.2530 

        วาระที� 8.  พิจารณาแตง่ตั4งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559   และกาํหนดค่าตอบแทน  

 ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดใหที้�
ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตั'งผูส้อบบญัชีและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ทั'งนี'  การแต่งตั'งผูส้อบบญัชี จะ
แต่งตั'งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้ โดยในปี 2559 นี' คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดเ้สนอใหแ้ต่งตั'ง นายธนะวุฒิ  
พิบลูยส์วสัดิB ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 6699 หรือนางสาวสุลลิต  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 7517 หรือ
นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิB ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4752 จากบริษัท  สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีของบริษัท แทนนางสาววนันิสา  งามบวัทอง ซึ�งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีและรบัรองงบการเงินของบญัชีครบ 5 รอบบญัชี 
ในปี 2558 ที�ผ่านมา  โดยเสนอคงอตัราค่าบริการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการจดัทาํงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 
1,270,000 บาท (ประกอบดว้ยค่าบริการตรวจสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,230,000 บาท     และค่าบริการปฏบิติัตาม 
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เงื�อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจาํนวนเงิน 40,000 บาท) ซึ�งอตัราดงักล่าวไดมี้การพิจารณาเปรียบเทียบ
อตัรากบัสาํนักงานตรวจสอบบญัชีอื�นๆแลว้เป็นอตัราที�เหมาะสม     

 ทั'งนี' คณะกรรมการตรวจสอบ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ไดป้ระเมินความเป็นอสิระ, คุณภาพผลงาน และประสบการณใ์นการปฏบิติังาน เปรียบเทียบกบับริษัทตรวจสอบ
บญัชีรายอื�นๆ  รวมทั'งพิจารณาจากปริมาณงานเป็นสาํคญั และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทที�มี
กิจการใกลเ้คียงกนัแลว้ ซึ�งขอ้มลูผูส้อบบญัชีและอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือนัด
ประชุมตามเอกสารแนบ 7 แลว้ จึงเสนอใหที้�ประชุมพิจารณา 

 ประธานฯ สอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามประธานจึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ   โดยเลขานุการแถลงจาํนวนผูมี้สิทธิ
ออกเสียง  และคะแนนเสียงสาํหรบัมติอนุมติัในวาระนี'  
 นางวราภรณ์  วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท   แถลงเพิ�มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเพิ�ม 
 มติที�ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแลว้    มีมติอนุมติัแต่งตั'ง นายธนะวุฒิ  พิบูลยส์วสัดิB  ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที� 6699 หรือ นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 7517 หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียร
ศกัดิB ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4752  บริษัท  สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทในปี 2558   
และกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1,270,000 บาท   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ทั'งหมด  154 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้ 205,361,279 หุน้ 
 เห็นดว้ย   153  ราย   จาํนวน   205,358,279  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 99.9985      
 ไม่เห็นดว้ย             -  ราย   จาํนวน                     -  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           - 
 งดออกเสียง            1  ราย   จาํนวน              3,000  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   0.0015 

วาระที� 9 .  พิจารณาเรื�องอื�น ๆ 
 ประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอความคิดเห็นเรื�องอื�นๆ เพิ�มเติม พรอ้มทั'ง
ไดส้อบถามวา่มีคาํถามอื�นใดเพิ�มเติมอีกหรือไม่ 
 คาํถามที� 4  นายชูพงษ์ บุญญศิริวฒัน์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามความคืบหน้าแผนสืบเนื�องจาก
การประกาศเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั �นในปี 2553 บริษัทวางแผนรองรบัดาํเนินการอยา่งไร 
 ตอบคาํถามที� 4  โดยนายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ใหร้ายละเอียดว่าบริษัทฯ ลด
การใหร้บังาน/ใหบ้ริการลกูคา้ภาครฐั  โดยในปี 2558 ที�ผ่านมายอดขายภาครฐัลดลง 71% มีนโยบายเพิ�มสดัส่วนการขาย
ลกูคา้ภาคเอกชน ทั'งนี' คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้และมีความเชื�อมั �นว่าองคก์รจะสามารถเติบโตไดโ้ดยไม่ส่งเสริม
การทุจริตคอรร์ปัชั �น   และนางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์ เลขานุการบริษัท ใหร้ายละเอียดเพิ�มเติมว่า นอกเหนือจากนโยบายกบั
ลกูคา้  อีกทั'งยงัมีนโยบายกบัคูค่า้ซึ�งกาํหนดงดเวน้การรบัของขวญั ของรางวลัต่าง ๆ รวมถึงมีนโยบายกบัผูถื้อหุน้ งดการ
แจกของที�ระลึกในการเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีดว้ยเช่นกนัเพื�อส่งเสริมและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

 คาํถามที� 5  นายธงชยั  พรหมลิขติกุล ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร
ขยายความวา่ในขณะที�แนวโน้มรายไดข้องบริษัทลดลง  บริษัทมีแนวทางดาํเนินการอยา่งไรในการเพิ�มกาํไรสุทธิ 15% จาก
ปีก่อน ตามที�ไดแ้จง้ไวใ้นรายงานวาระที� 2 ขา้งตน้ 
 ตอบคาํถามที� 5  โดยนายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ใหร้ายละเอียดว่าเพิ�มสดัส่วน
งาน Manage Service และขยายตลาดไปยงัลกูคา้เอกชนกลุ่ม Banking & Finance ลดการขายงาน System Integration ซึ�ง
เชื�อมั �นวา่จะรกัษาความสามารถในการทาํกาํไร  และอตัราการเติบโตขององคก์รได ้
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 ขอ้เสนอแนะที� 1  นายธงชยั  พรหมลิขติกุล ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม เสนอใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ดว้ยเหตุผลว่าในสภาวะเศรษฐกิจซึ�งชลอตวั  หากบริษัทฯ พิจารณาการจ่ายปันผลเชื�อ
ว่าจะช่วยกระตุน้ความน่าสนใจในการลงทุนเพิ�มขึ' น 

 นายศิริศกัดิB  ถิรวฒันางกรู  ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และจะนําขอ้เสนอแนะไป
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการต่อไป 

 ประธานสอบถามมีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามอื�นเพิ�มเติม 

 เมื�อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม
เมื�อเวลา 11.55 น. 

         

       ลงชื�อ           
                                                                                                       ( นายศิริศกัดิB  ถิรวฒันางกรู )
                          ประธานที�ประชุม 
 




