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ประกอบการพิจารณาในวาระที� 1 : พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

บรษัิท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมใหญส่ามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 

 
วนัเวลา และสถานที�ประชุม  

 ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที�  21 เมษายน 2560  เวลา 10.30 น.  ณ หอ้งประชุม  ชั(น 39  อาคารซันทาวเวอร์ B 
เลขที� 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เริ�มการประชุม นางวราภรณ ์ วิเศษสงัข ์เลขานุการบริษัท แถลงจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและจาํนวนหุน้ในการเปิดประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม รวมจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได ้
 ประเภท 

 
ราย จาํนวน จาํนวน 

หุน้ รอ้ยละ หุน้ รอ้ยละ หุน้ รอ้ยละ 

มาดว้ยตนเอง 56 26,506,721 6.0044 - - - - 
รบัมอบฉนัทะ 52 135,771,989 30.7557 - - - - 
รวม 108 162,278,710 36.7601 279,174,845 63.2399 441,453,555 100.00 

หมายเหตุ  จาํนวนคนที�เขา้ร่วมประชุม 84 คน 

 ซึ�งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจาํนวนมากกว่า 25 คน และนับจาํนวนหุน้ไดเ้กินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�
จาํหน่ายไดจ้าํนวน 441,453,555 หุน้ของบริษัท และถือว่าครบองค์ประชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทแลว้    
จึงขอใหป้ระธานเปิดการประชุมเพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม 

 นายศิริศักดิB   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมใหญส่ามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 และกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ซึ�งในปีนี( เป็นการประชุมปี
ที� 14 ภายหลังจากที�บริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์มื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2546   และเป็นปีที�บริษัทครบรอบ 
20 ปี นับแต่วนัที�บริษัทจดทะเบียนกอ่ตั(งเมื�อวนัที� 3 มีนาคม 2540     บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านซึ�ง
มอบความไวว้างใจ และมีส่วนร่วมในการผลกัดนัใหบ้ริษัทฯ ประสบความสําเร็จ     MFEC มีความมุ่งมั �นเป็นองคก์รชั(นนํา
ในการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ยกระดับและพัฒนาธุรกิจที�เปลี�ยนไป  และมีส่วนร่วมสรา้งงานที�มีมูลค่า
กระจายรายไดใ้นระดับทอ้งถิ�น  อันเป็นพื( นฐานไปสู่การเป็นองค์กรที�เขม้แข็งและเติบโตอย่างยั �งยืน เพื�อประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุน้  

 และกล่าวแนะนํากรรมการของบริษัท  กรรมการอิสระ  ผูอ้ํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  และผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษัท ที�เขา้ร่วมประชุม ดงันี(  

กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม 

1.  นายศิริศกัดิB   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการบริษัท 

2.  นายคิโยทากะ  นาคามูระ รองประธานกรรมการ 

3.  นายศิริวฒัน์    วงศจ์ารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล / 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  นายธนกร     ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล 

5.  นายอนันต ์   ลี( ตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6.  นายสุชาติ         ธรรมาพิทกัษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  ศ.ดร.อุทยั   ตนัละมยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ 



                                                                                                                สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2. 

-2- 
 

 

8.  รศ.ดร.กมเลศน์ สนัติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ / 
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9.  ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผูที้�เขา้รว่มประชุม 

1.  นางสาวศิริพร เดชนิติรตัน์ ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2.  นายธนวุฒิ    พิบูลยส์วสัดิB ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

3.  นางสาวนิธินี    กิตติคุณาพงษ์ ผูช้่วยผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

4.  นางสาวรตัฐิญาภรณ ์ โควสุรตัน์ ผูช้่วยผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ทาํหน้าที� ผูส้งัเกตการณ์
และตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง (Inspector) เพื�อใหก้ารประชุมฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้ การนับองคป์ระชุม การลงคะแนน/นับคะแนนเสียง และ
ตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม   

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม 

 ประธานฯ แจง้ใหท้ราบถึงวิธีปฏิบติัในการจดัประชุม/ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม  ซึ�งกาํหนด
ตามขอ้พึงปฏบิติัสาํหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดงันี(  :- 

1) ดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่ง
เท่าเทียมกนั –  โดยบริษัทฯ ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ละเว็บไซตข์องบริษัท เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
เรื�องที�เห็นวา่สาํคญั สมควรที�จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 รวมถึงขอ้กาํหนด
หลกัเกณฑใ์นการเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ ตามขอ้บงัคับของบริษัท เพื�อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตั(งเป็นกรรมการ และหลกัเกณฑใ์นการสง่คาํถามสาํหรบัการประชุมลว่งหน้าอยา่งชดัเจน   โดยกาํหนดให้
นําเสนอในระหวา่งเดือน ธนัวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ที�ผา่นมา  ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื�อง
เพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั(งเป็นกรรมการบริษัท 
หรือสง่คาํถามสาํหรบัการประชุมมายงัคณะกรรมการบริษัทแต่อยา่งใด 

และบริษัทไดแ้จง้การเผยแพร่เอกสารสาํหรบัประชุมใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ลว่งหน้าผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรพัย ์   โดยเผยแพร่เอกสารไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท  ตั(งแต่วนัที� 20 มีนาคม 2560 ซึ�งเผยแพร่ลว่งหน้าก่อน
วนัประชุมเป็นเวลา 30 วนั 

2) ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื�องตามลาํดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม  โดยจะนําเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามกอ่นลงมติสาํหรบัวาระนั(นๆ  ในกรณีผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามหรือ
แสดงความเห็น  กรุณายกมือและเรียนเชิญที�ไมโครโฟน แจง้ชื�อ-นามสกุล กอ่นซกัถามหรือแสดงความเห็น (ทั(งนี( กรณี
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ชื�อผูที้�มอบฉนัทะใหที้�ประชุมทราบเพิ�มเติม)  และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมคีาํถามซึ�งไมต่รงกบั
วาระที�กาํลงัพิจารณาอยู่ในขณะนั(น  ขอใหร้อสอบถามเพิ�มเติมในวาระอื�น ๆ ช่วงทา้ยของการประชุมแทน 

3) วิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 
 -  ผูถื้อหุน้รายหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือหรือรบัมอบฉนัทะมา   โดยการออกเสียงลงคะแนน
แต่ละวาระใหนั้บหนึ� งเสียงต่อหนึ�งหุน้  ซึ�งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงในแต่วาระ  เพียงอย่างใดอยา่งหนึ� งเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือหรือรบัมอบฉนัทะมา   ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)     โดยใชใ้บลงคะแนนที�ผูถื้อหุน้ไดร้บั ณ จุด
ลงทะเบียน   (ทั(งนี(   กรณีแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรลงคะแนนเกินกว่าหนึ�งชอ่ง ถือเป็นบตัรเสีย) 
 -  ในแต่ละวาระประธานฯ จะเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ          โดยจะสอบถามที�ประชุมวา่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย  หรือมีความเห็นเป็นประการอื�น หรืองดออกเสียง   หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย   
หรือมีความเห็นประการอื�น  หรืองดออกเสียง  เจา้หน้าที�ของบริษัทจะรบับตัรลงคะแนนที�ไดแ้จกไวใ้หผู้ถื้อหุน้ จากผูถื้อหุน้ 
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ที�ยกมือเพื�อลงมติดงักลา่ว     และจะถือว่าผูถื้อหุน้ที�ไม่ไดย้กมือในที�ประชุมมีมติใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั(น ๆ 
ซึ�งภายหลงัเสร็จสิ( นการประชุม   ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ที�เห็นดว้ยกรุณาส่งคืนบตัรลงคะแนนเสียงดงักล่าวกบัเจา้หน้าที�  ณ จุด
ลงทะเบียน   และหากผูถื้อหุน้ท่านใดที�ประสงค์จะกลบัก่อนเวลาเลิกประชุม ท่านสามารถใชสิ้ทธิของท่านไดโ้ดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้ากบัเจา้หนา้ที�  
 4)  การประมวลผลและแจง้ผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
  -  บริษัทฯ ไดนํ้าระบบคิวอาร์โคด้มาใชใ้นการนับคะแนนเสียง  ซึ�งจะทําใหก้ารประมวลผลการลงคะแนนเสียง
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว    
  -  โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้ออก
เสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  เป็นจาํนวนเท่าใดใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ  ซึ�งการนับคะแนนในแต่ละวาระจะ
นับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมในวาระนั( น ๆ  ซึ�งอาจมีจาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากัน  
เนื�องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางรายเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม   โดยในการประชุมวนันี( จะถือมติคะแนนเสียงสําหรบัการอนุมัติ 
เป็นดงันี(  วาระที� 1, 3, 4, 5 และ 7  อนุมติัโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ยกเวน้ วาระที� 6  เรื�องกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 
    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
และ  วาระที� 2  ซึ�งเป็นวาระแจง้เพื�อทราบ ซึ�งจะไมม่ีการลงคะแนนเสียง   
 5) จดัทาํรายงานการประชุม – บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซตข์องบริษัท ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม 

 โดยภายหลงั ประธานฯ ใหร้ายละเอียดวิธีปฏิบติัในการประชุม  จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี(  

วาระที�1.   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  
ประธานที�ประชุม แจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า  บริษัทไดจ้ดัทําและนําส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2559  ใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลา 14 วนันับแต่วันประชุมฯ  โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง        และไดส้่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้
ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พรอ้มหนังสือนัดประชุมในครั(งนี(  

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

ประธานที�ประชุม  สอบถามว่า  มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ ประจําปี 2559 
หรือไม่ พรอ้มทั(งเสนอใหที้�ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้  ตามที�ได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้  

 เมื�อไมม่ผูีใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม  จงึขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ    

เลขานุการบริษัท   แถลงว่าในระหวา่งการประชุมไมม่ีผูม้าประชุมเพิ�ม 

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้  มีมติรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2559 ตามที�ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

                               จาํนวนเสียงที�มาประชุมเพิ�มและมีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 
จาํนวนเสียงซึ�งไมม่ีสิทธิออกเสียง  ไมม่ี 

มติขา้งมาก จาํนวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 164,870,810 99.9988 
2.ไมเ่ห็นดว้ย 0   0.0000 
3.งดออกเสียง 2,000   0.0012 
รวมจาํนวนเสียง 164,872,810                100.0000 
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วาระที� 2.  คณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2559  
ประธานที�ประชุม  แจง้ต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตาม

รายละเอียดในรายงานประจาํปี 2559 และรายงานความยั �งยืนประจาํปี 2559 ซึ�งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อ
หุน้ในรูปแบบซีดีพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั(งนี( แลว้     

และไดม้อบหมายใหน้ายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2559  ที�ผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวฒัน์  วงศ์จารุกร  ไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
ใหที้�ประชุมทราบ  สรุปไดด้งันี(  

  ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบรษิัทย่อยในปี 2559 
  ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจาํปี 2559 มีรายไดร้วมทั(งสิ( น 3,372 ลา้นบาท   

ค่าใชจ้่าย 3,097 ลา้นบาท สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3 ลา้นบาท  โดยกาํไรก่อนภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 277 ลา้นบาท  ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 55 ลา้นบาทเป็นกาํไรสุทธิส่วนไดเ้สีย
ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1 ลา้นบาท และเป็นกาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 221 ลา้นบาท  กาํไร
ต่อหุน้ 0.50 บาท เป็นอตัราส่วนกาํไรสุทธิรอ้ยละ 6.58 ซึ�งเพิ�มขึ( นจากปี 2558 เล็กน้อย 

 
ในปี 2559 กลุม่บริษัทเอ็มเฟ็คกรุ๊ป ใหค้วามสาํคญัต่อการปฎิรูปธุรกิจ (Business Transformation) 

เป็นการเปลี�ยนแปลงในบางมิติที�มีผลต่อการดาํเนินการทางธุรกิจ เพื�อรบัมือกบัการปรบัเปลี�ยนสภาพ

การตลาด และการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศและความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ วาง

นโยบายใหแ้ต่ละ Business Unit พฒันางานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใตห้น่วย

ธุรกิจหลกั j ธุรกิจ โดยมุง่ออกแบบบริการที�สอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการจาํเพาะในการใช้

งานของลูกคา้ เพื�อชว่ยใหลู้กคา้สามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ประกอบดว้ย 

1) Cyber Security Services  การสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  เพื�อตอบโจทยใ์นเรื�องความปลอดภยัทาง 

Cyber ที�ภยัคุกคามขนิดต่างๆ เกิดขึ( น Solution ของหน่วยธุรกิจ Cyber Security Services 

แบ่งเป็นหมวดหมูด่งันี(  Network Security , Application Security  , Content Security,  Security 

Consulting Services, Managed Security Services  , Digital Transformation 

2) Digital Enterprise Solutions พฒันาและดูแลโซลูชั �นที�ชว่ยองคก์รใหบ้ริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  IT Digital Analytics, IT Digital Experiences, IT Digital Automation, IT Digital 
Collaboration 

3) Application เป็นสว่นหนึ�งของการพฒันาระบบงานหรือ Solution ใหก้บัทางลูกคา้ โดยจะใช ้
Technology จาก Partner  หรือ พฒันาขึ( นเอง  

4) Cloud Services การใหค้าํปรึกษา ออกแบบ และ ดูแลระบบหลงัการขาย 
5) Digital Information Services  ช่วยในพฒันาธุรกิจดิจิทลัไปกบัคู่กบัพารท์เนอรแ์ละคู่คา้ เพื�อความ

มั �นคงแบบยั �งยืน โดยออกโซลชูั �นออกเป็น y ดา้น ไดแ้ก ่ Database Solution Services , Big 
Data Solution Services ,  Analytics and Business Intelligence, Application Infrastructure 
Services 

6) Digital Transformation เป็นหน่วยงานที�สรา้งธุรกิจใหม ่ ในรูปแบบ Digital Transformation 
ใหก้บัลูกคา้ที�ตอ้งการหาแหลง่รายไดใ้หม่ หรือธุรกิจที�ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของ
เทคโนโลยจีากภายนอกทาํใหต้อ้งเปลี�ยนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจดว้ยเทคโนโลยี เชน่ 
Payment, Social Network, Mobile, และ Big Data เป็นตน้ 
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และการปฎิรูปภายในองคก์ร/การลงทุนที�สาํคญัคือ โครงการ “PLAYTORIUM” กบัภารกิจการปรบั
สภาพแวดลอ้มสาํนักงานใหม่ ซึ�ง “PLAYTORIUM” ถือเป็นศูนยพ์ฒันาผลิตภณัฑแ์ละสาํนักงานสาขาที� 
� ของบริษัทที�สะทอ้นภาพขององคก์รที�เต็มไปดว้ยพลงัแห่งความคิดสรา้งสรรค ์ ควบคู่กบัการยกระดบั
การทาํงานภายใตแ้นวคิด “New Office – New Culture” y ประการ ประกอบดว้ย �.Collaboration 2. 
Communication 3. Concentration 4. Chill Out โดยออฟฟิศใหมข่อง MFEC ตั(งอยู ่ ณ อาคาร SJ 
Infinite�ชั(น �� (นําเสนอดีวทีศัน์ ศูนยพ์ฒันาผลิตภณัฑแ์ละสาํนักงานสาขาที� 2 แห่งใหม)่ 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 
o CSR as process จดัตั(งมูลนิธิเพื�อสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรใ์น

การขยายโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั �วถึงและเท่าเทียมภายใตชื้�อ“มูลนิธิปันปัญญา”  (Pan Panya 
Foundation) ซึ�งมีจุดเริ�มตน้จากโครงการ “ทุนความรู”้ ในปี พ.ศ.���� เป็นโครงการเพื�อสงัคม 
ทาํการสง่มอบสื�อการเรียนรูดิ้จิทลัใหแ้กเ่ด็กเยาวชน ในระดบัประถมและมธัยมศึกษาที�ขาดโอกาส
ในพื( นที�หา่งไกล ดว้ย อีบุ๊ค (e-Book), ขอ้สอบออนไลน์ (e-Test), วิดีโอสื�อความรูต่้าง ๆ ผ่าน
การเรียนรูช้ว่ยยกระดบัคะแนนสอบวดัผลแห่งชาติ (O-NET) โดยไมเ่สียค่าใชจ้า่ย 

o CSR in processที�คาํนึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงมุ่งสรา้งคุณค่าร่วมแกผู่ม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสียที�เกี�ยวขอ้งทั(งภายนอกและภายในองค์กร ในลกัษณะการใชค้วามรูค้วามสามารถ 
สรา้งสรรคน์วตักรรม เพื�อประโยชน์แก่กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตลอดจนสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม
โดยรวม อาทิ ผลงานนวตักรรม Community Test System (CTS) 

o CSR after process สรา้งคุณค่าใหส้งัคมที�แยกจากการดําเนินธุรกิจหลกัขององคก์รในรูปแบบของ
จิตอาสา มุง่เน้นใหบุ้คลากรภายในตระหนักถึงความสาํคญัต่อความรบัผิดชอบและชว่ยเหลือสงัคม
ในทิศทางที�แต่ละคนถนัด อาทิ สรา้งบา้นปูปลา  ปลูกป่าโกงกาง หรือการร่วมดว้ยช่วยกนั สานฝัน
ใหน้้องสถานแรกรบัเด็กหญิงบา้นธญัญพร 

ประธานที�ประชุม สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมคีาํถามเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานปี 2559 ของบริษัทหรือไม ่

คาํถามที� 1 นายสมชาย  รังสีสกลสวสัดิB   ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามประเด็นการบริหาร“PLAYTORIUM” 
ศูนยวิ์จยัสํานักงานแห่งใหม่ สาขาที� 2  ฝ่ายบริหารมีการวัดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของการ
ลงทุนอยา่งไร 

คาํตอบที� 1 นายศิริวฒัน์  วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร ใหร้ายละเอียดว่า ฝ่ายบริหารใช ้Productivity 
เป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการลงทุน  ซึ�งจากผลสัมฤทธิBของโครงการ 
Playtorium พบวา่พนักงานซึ�งทาํงานในสภาพแวดลอ้มที�พึงพอใจ  ทาํใหเ้กิด Idea ความคิดสรา้งสรรค์
ในการพฒันาและเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

คาํถามที� 2 นายสมชาย  รงัสีสกลสวสัดิB  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามการสรา้งผลงานนวตักรรม เครื�องพิมพ์
ภาพเพื�อช่วยสรา้งจินตนาการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาผูพิ้การทางสายตา จะเป็นประโยชน์อย่างไร  
และสามารถนํามาต่อยอดเพื�อประโยชน์ในทางธุรกิจอยา่งไรบา้ง 

คาํตอบที� 2 ประธานกรรมการบริหาร ใหร้ายละเอียดว่า นักศึกษาผูพ้ิการทางสายตาสามารถเรียนวิศวกรรม
เฉพาะดา้นไอทีเท่านั(น  ซึ�งการสรา้งเครื�องพิมพ์ภาพจะช่วยเสริมจินตนาทางความคิดของนักศึกษา  
อีกทั(งการพัฒนานวตักรรมต่าง ๆ ช่วยเสริมสรา้งใหพ้นักงานของบริษัทมีแรงบนัดาลใจในการทํางาน  
รูจ้กับริหารเวลาที�เหลือในการทาํงานเพื�อพฒันานวตักรรมที�สรา้งสรรคอ์นัเป็นประโยชน์และช่วยเหลือ
สงัคม   

คาํถามที� 3 นางสาวศิริพร  ศิริไพบูลย ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามจากผลการดําเนินการของปี 2559 ซึ�ง
ปรบัลดลงจากปีก่อน อันเนื�องมาจากธุรกิจและเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลง  ทั(งนี( ฝ่ายบริหารวางแผน
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ปรบักลยุทธ์รองรบัต่อการเปลี�ยนแปลงอย่างไร    เพื�อเพิ�มรายไดแ้ละกาํไรสุทธิของบริษัทใหเ้ป็นไป
ตามแผนธุรกิจปี 2560 

คาํตอบที� 3 ประธานกรรมการบริหาร ชี( แจงวา่ การเปลี�ยนแปลงของรายไดซึ้�งลดลงของปี 2559 เกิดจากนโยบาย
ในการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมของภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต ซึ�งบริษัทฯ
ลดการเขา้ยื�นประมูลงานภาครฐั แต่เพิ�มสดัส่วนการรบังานภาคเอกชนเพื�อทนแทนรายไดบ้างส่วนที�
ลดลง   

 สาํหรบัในปี 2560 นี( บริษัทฯ ยงัคงแสดงเจตนารมณ์จะเขา้ร่วมเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนในการ
ต่อตา้นการทุจริต  โดยมีการปรบักลยุทธท์างการตลาดเน้นการลงทุนในธุรกิจที�มีแนวโน้มการเติบโต 
เพิ�ม Business Model เพื�อใหอ้งคก์รมีรายไดแ้ละเติบโตอยา่งยั �งยืนตามแผนธุรกิจของบริษัท 

คาํถามที� 4 นายอดิเทพ  โอวาทศิริวงศ ์ ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่ บริษัทมีแผนการขายธุรกิจบริษัทในเครืออื�น
ที�ถือลงทุน  นอกเหนือจากบริษัท พรอมทน์าว จาํกดั ซึ�งบริษัทฯ ไดจ้าํหน่ายหุน้สามญับางส่วนและลด
สดัสว่นการถือลงทุนคงเหลือเพียง 20 % ในปี 2559 หรือไมอ่ยา่งไร 

คาํตอบที� 4 ประธานบริหาร ชี( แจงวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนดงันี(  

1) ธุรกิจที�น่าสนใจ  และมีแนวโน้มการเติบโตที�ดี 

2) ลงทุนร่วมกบัพนักงานของบริษัทที�มีความรู ้ ความสามารถ และมีศกัยภาพ และอยากเป็นเจา้ของ
ธุรกิจ  

ซึ�งในปี 2560 นี( บริษัทฯ ยงัคงมีแผนการลงทุนในกลุม่ Start up อีกประมาณ 2-3 บริษัทเพิ�มเติมเพื�อ
สรา้งโอกาสใหก้บัพนักงาน  และสรา้งการเติบโตทางธุรกิจอยา่งยั �งยืนขององค์กร     ทั(งนี( สาํหรับการ
พิจารณาขายหุน้ของบริษัทในเครือที�ถือลงทุนนั(น  จะคาํนึงประโยชน์ทางธุรกจิเป็นเกณฑ ์

1)  ผลกาํไรจากการขายหุน้ลงทุน 

2) แนวโน้มทางธุรกิจที�จะปรบัเปลี�ยน  อนัเนื�องมาจากมีการเปลี�ยนแปลงผูถื้อหุน้  อาทิเช่นบริษัท 
พรอมทน์าว จาํกดั  ซึ�งไดจ้าํหน่ายหุน้ใหก้บั TIS และบริษัทในเครือ  ดว้ยเนื�องจากเป็นผูนํ้าดา้น
เทคโนโลยีในประเทศญี�ปุ่น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พรอมท์นาว จาํกัด  อีกทั(งการให้
คําแนะนําช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี/การพัฒนานวัตกรรม  และเพิ�มฐานทางการตลาดใน
อนาคตทั(งในและต่างประเทศ 

ดงันั(น  หากการลงทุนใดซึ�งพิจารณาแลว้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและบริษัทใน
เครือที�ถือลงทุน   จงึจะพิจารณาดาํเนินการขายบริษัทที�ถือลงทุนนั(น ๆ  

คาํถามที� 5   นายอดิเทพ  โอวาทศิริวงศ ์ ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่ บริษัทฯ มีการพฒันาเทคโนโลยี Blockchain 
ซึ�งกาํลงัเป็นกระแสความตอ้งการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอยา่งไร 

คาํตอบที� 5 ประธานกรรมการบริหาร  ชี( แจงวา่ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาถึงแนวโน้มการเติบโตและการสรา้งมูลค่า
ทางธุรกิจทางการตลาดในแต่ละเทคโนโลยีแลว้  และเห็นว่าสําหรับเทคโนโลยี Block Chain ซึ�งเป็น
เทคโนโลยีที�ใชบ้ันทึกขอ้มูลแบบ Distributed Ledger อาจจะยงัไม่สามารถเติบโตมากนัก    จึงยงัมิได้
เน้นการพฒันาและการวางแผนการตลาด     โดยคงเน้นการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสําหรับ
เทคโนโลยีอื�นซึ�งบริษัทฯ มีความเชี�ยวชาญและชํานาญในการใหบ้ริการ อาทิเช่น Cyber Security 
Services  ฯลฯ 

คาํถามที� 6 ผูถื้อหุน้อื�นซึ�งมาดว้ยตนเอง  สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนทางธุรกิจสําหรับโครงการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื( นที�ชุมชนทั �วประเทศ หรืออินเตอรเ์น็ตอยา่งไร 

คาํตอบที� 6 ประธานกรรมการบริหาร  ใหร้ายละเอียดว่า บริษัทฯ ไมไ่ดเ้ขา้ร่วมยื�นประมูลในโครงการดงักล่าว แต่
มีแผนทางธุรกิจร่วมมือกบัคู่คา้รายอื�นใหบ้ริการและโดยเพิ�มประโยชน์ในการใชง้าน   เพราะหาก
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พิจารณาติดตั(งเฉพาะอินเตอรเ์น็ตในแต่ละชุมชนจะไม่ไดร้บัประโยชน์ที�แทจ้ริง   ซึ�งมีแนวทางในการ
ต่อยอดทางธุรกิจดงันี(  

1) การเพิ�ม Content ทางการศึกษา  เพื�อประโยชน์ทางการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน 

2) การนําเสนอผลิตภณัฑข์องชุมชนทางอินเตอรเ์น็ตเพื�อการทอ่งเที�ยว  และเพิ�มรายไดใ้หแ้กชุ่มชน 

เมื�อไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม  จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2559 ที�ผ่านมา 

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

วาระที� 3.  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิ@ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  
ประธานที�ประชุม  รายงานงบการเงินของบ ริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)ซึ� งได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ 
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิB   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เมื�อวันที�  28 กุมภาพันธ์ 2560      
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งแก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ เพื�อใหที้�
ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีกาํไรขาดทุนสิ( นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

สอบถามที�ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเกี�ยวกบังบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุน
สิ( นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  2559 ของบริษัทหรือไม่ 

คาํถามที� 7  นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามรายละเอียดของงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทและบริษัทย่อยจาํนวนเงิน 112 ลา้นบาท และรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวนเงิน 
46 ลา้นบาท มีรายละเอียดเป็นอยา่งไร 

คาํตอบที� 7  นางสาวศิริพร  เดชนิติรตัน์  ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน ชี( แจงวา่  บริษัทมีกาํไรจากการ
ขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย (Promptnow) จาํนวนเงิน 112 ลา้นบาท ซึ�งแบง่เป็นกาํไรจาํนวนเงิน 
72 ลา้นบาท และส่วนต่างจากการตีมูลค่าเงินลงทุนส่วนที�ยงัคงเหลืออยู ่ 20% ใหเ้ป็นราคาตลาด
จาํนวนเงิน 39 ลา้นบาท   โดยเป็นรายการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย (Motif) ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2559 ซึ�งประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระเป็นจาํนวนเงิน 46 ลา้นบาท 

  ประธานกรรมการบริหาร  กลา่วเสริมว่า  การลงทุนในแต่ละบริษัทจะตอ้งดาํเนินการประเมินมูลค่า 
ณ ปัจจุบนัของบริษัทที�ถือลงทุนตามหลกัเกณฑท์างบญัชี  เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นมูลค่าที�แทจ้ริงและ
ปรบัปรุงใหค้งเหลือมูลค่าที�เหมาะสมของบริษัทนั(น ๆ ซึ�งถือลงทุน  

 เมื�อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ�มเติม จึงขอใหท้ี�ประชุมออกเสียงลงมติ  

เลขานุการบริษัท   แถลงว่าในระหวา่งการประชุมมีผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ�มเติมเป็นจาํนวน 5,514,271 เสียง   

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิ( นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม  2559 ซึ�งไดผ้่านการตรวจสอบ  และรบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ   ตามที�ประธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

                               จาํนวนเสียงที�มาประชุมเพิ�มและมีสิทธิออกเสียง 5,514,271 เสียง 
จาํนวนเสียงซึ�งไมม่ีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 

มติขา้งมาก จาํนวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 167,941,281                 98.5646 
2.ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
3.งดออกเสียง 2,445,800 1.4354 
รวมจาํนวนเสียง 170,387,081               100.0000 
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วาระที� 4.  พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินกาํไรเพื�อการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  
ประธานที�ประชุม แถลงวา่ จากผลการดาํเนินงานในปี 2559 และงบแสดงฐานะการเงินประจาํปี 2559  ตามที�ได้

นําเสนอต่อผูถื้อหุน้ในวาระที� 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจดัสรรเงินกาํไร
ประจาํปีโดยพิจารณาจาก  

 (1)  ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  
 (2)  บริษัทไมม่ีขาดทุนสะสมเหลืออยู ่ 

 (3)  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจา่ยเงินปันผล (นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่ตํ �ากวา่
รอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย)  

 (4)  พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต 

 และมีมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั(งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2560 
- ไมจ่ดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรอง  เนื�องจาก บริษัทฯมีสาํรองครบถว้นตามกฎหมายแลว้ 
- ใหเ้สนอจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 

0.35 บาท (สามสิบหา้สตางค)์ โดยจา่ยจากผลกาํไรสุทธิของบริษัทประจาํปี 2559 (บริษัทจา่ย
จากผลการดาํเนินงานที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัรารอ้ยละ20)  ซึ�งผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ 
ที�จา่ยในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินปันผลที�ไดร้บัจากผลการดาํเนินงานที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

ทั(งนี( บริษัทฯไดนํ้าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี2555–2559 ประกอบการพิจารณา
ซึ�งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4)   

โดยจะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัองัคารที� 2 พฤษภาคม 2560 และรวบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนั
พุธที� 3 พฤษภาคม 2560 และกาํหนดใหจ้า่ยเงินปันผลในวนัจนัทรที์� 15 พฤษภาคม 2560  จึงเสนอ
ใหที้�ประชุมพิจารณา 

ประธานที�ประชุม  สอบถามที�ประชุมว่า  มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัสรรกาํไรเพื�อจา่ยเงิน 
 ปันผลของบริษัทหรือไม่ 

 เมื�อไมม่ผูีใ้ดสอบถาม  จึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ   

เลขานุการบริษัท  แถลงวา่ในระหว่างการประชุมไมม่ีผูม้าประชุมเพิ�มเติม    

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติ (1) ไม่จัดสรรกําไรไวเ้ป็นทุนสํารอง เพราะมีทุนสํารองตาม
หลกัเกณฑท์ี�กฎหมายกาํหนดแลว้ และ(2)การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 เพื�อจา่ยเงินปันผล โดย
จะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัองัคารที� 2 พฤษภาคม 2560  และรวบรวมรายชื�อ
ตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพุธที� 3 
พฤษภาคม 2560   ในอัตราหุน้ละ 0.35 บาท (สามสิบหา้สตางค์)และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนั
จนัทรที์�15 พฤษภาคม 2560   ตามที�ประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

                               จาํนวนเสียงที�มาประชุมเพิ�มและมีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 
จาํนวนเสียงซึ�งไมม่ีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 

มติขา้งมาก จาํนวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 170,385,081                 99.9988 
2.ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
3.งดออกเสียง 2,000 0.0012 
รวมจาํนวนเสียง 170,387,081               100.0000 
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วาระที� 5. พิจารณาอนุมตัิเลือกตั@งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ประธานที�ประชุม แถลงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 13 ไดก้าํหนดให ้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั(ง 
กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 และกรรมการที�ออกตามวาระนั(นอาจไดร้บัเลือก
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ในปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตาม
วาระ 3 ทา่น ซึ�งในปีนี( กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ ประกอบดว้ย 

 1. นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  

 2. นายธนกร ชาลี กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  

 3. ดร.ชาญ ธาระวาส  กรรมการอิสระ  

ซึ�งบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งประวติัและขอ้มูลของกรรมการทั(ง 3 ท่าน ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ปรากฎอยูใ่นสิ�งที�
สง่มาดว้ย 5.   บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลเขา้รบัการเลือกตั(งกรรมการเป็นการ
ลว่งหน้า ตั(งแต่วนัที� 6 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์2560 แต่ปรากฎว่าไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอ
รายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รบัเลือกตั(งเป็นกรรมการ 

ดงันั(น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัท    (ไม่รวมกรรมการ
ผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดแ้กน่ายศิริวฒัน์ วงศจ์ารุกร และดร.ชาญ ธาระวาส) ไดร่้วมกนัพิจารณาจากคุณสมบติั
ในดา้นต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบติัในปีที�ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเหน็วา่กรรมการทั(ง 3 ท่าน 
เป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม มคีวามรู ้ ความสามารถ ทกัษะที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยไดป้ฏิบติัหน้าที�สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอยา่งดี ไมมี่คุณสมบติั
ตอ้งหา้มประการใด รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 5.  จึงเห็นควรเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตั(งกรรมการ
ทั(ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

 สอบถามว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้เสอแนะหรือไมอ่ยา่งไร 

นายศิริวฒัน์ วงศจ์ารุกร  ในฐานะกรรมการและเป็นผูถื้อหุน้ที�มีสว่นไดเ้สียในการพิจารณาเลือกตั(งตนเองกลบัเขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั(งตนเอง เพื�อความโปร่งใส
และเป็นธรรม 

ประธานที�ประชุม เมื�อไมม่ีผูใ้ดสอบถาม  จึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั(งเป็นรายบุคคล 

เลขานุการบริษัท  แถลงวา่ในระหว่างการประชุมไมม่ีผูม้าประชุมเพิ�ม    

มตทิี�ประชุม  1.   ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั(ง  นายศิริวฒัน์ วงศจ์ารุกร กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการในอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมสิีทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

                              จาํนวนเสียงที�มาประชุมเพิ�มและมีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 
 จาํนวนเสียงของนายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร ผูซึ้�งมีสว่นไดเ้สียและของดออกเสียง  8,415,259 เสียง 

มติขา้งมาก จาํนวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 161,597,122                 99.7687 
2.ไมเ่ห็นดว้ย 372,700 0.2301 
3.งดออกเสียง 2,000 0.0012 
รวมจาํนวนเสียง 161,971,822               100.0000 
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2.   ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั(ง นายธนกร  ชาลี กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ในอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
                              จาํนวนเสียงที�มาประชุมเพิ�มและมีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 

 จาํนวนเสียงซึ�งไมม่สิีทธิออกเสียง ไมม่ี 

มติขา้งมาก จาํนวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 164,148,430                 96.3385 
2.ไมเ่ห็นดว้ย 6,236,651 3.6603 
3.งดออกเสียง 2,000 0.0012 
รวมจาํนวนเสียง 170,387,081               100.0000 

3.   ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั(ง ดร.ชาญ ธาระวาส กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อิสระในอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมสิีทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

                              จาํนวนเสียงที�มาประชุมเพิ�มและมีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 
 จาํนวนเสียงซึ�งไมม่สิีทธิออกเสียง ไมม่ี 

มติขา้งมาก จาํนวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 170,385,081                 99.9988 
2.ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
3.งดออกเสียง 2,000 0.0012 
รวมจาํนวนเสียง 170,387,081               100.0000 

สาํหรบัการกาํหนดอาํนาจกรรมการผูกพนัตามขอ้บงัคบัของบริษัทในขอ้ 22.   ซึ�งกาํหนดใหที้�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทกาํหนดอาํนาจกรรมการ ดงันั(นที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการ
กาํหนดอาํนาจกรรมการต่อไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

วาระที� 6  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการประจาํปี 2560   

ประธานที�ประชุม แถลงวา่ ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัท   ไดพิ้จารณา
เทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนั  ตามผลสาํรวจ
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปี 2558  และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ปี 2559   พิจารณาความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ  และสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ มีความเหน็วา่  

 เสนอคงอัตราค่าตอบแทนปี 2560เท่ากบัปีที�ผ่านมา เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท (โดย
งดเวน้ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริหารซึ�งดํารงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่) ดว้ยสภาวะ
เศรษฐกิจและคาํนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เมื�อ
เทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี�อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที�มีขนาดใกลเ้คียง
กนั  ถึงแมว่้า :- 

1) คงอตัราค่าตอบแทนในชว่งระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา - บริษัทฯมิไดม้ีการปรบัอตัราค่าตอบแทน
ใหก้บัคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย    ซึ�งเมื�อเทียบกบัภารกิจในการปฏิบติัหน้าที� ตอ้งมี
การประชุมหารือ ใชเ้วลาในการพิจารณาเพื�อวางแผนกลยุทธ ์ ในระยะปานกลาง – ระยะยาวใน
อนาคต ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจที�ถดถอย การแข่งขนัที�รุนแรง  
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การปรบัตวัของเทคโนโลยี  และมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมีกระบวนการบริหารจดัการความเสี�ยงในดา้น
ต่าง ๆ รวมถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื�อการเติบโตอยา่งยั �งยืนขององคก์ร 

2) เพิ�มบทบาทและภาระหนา้ที�คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

2.1 ตั(งแต่ปี 2559 มีมติจดัตั(งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื�อพิจารณา
สรรหาบุคคลที�มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณ์ มีคุณสมบติัที�เหมาะสมดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนที�เป็นธรรม 
สมเหตุผล  

2.2 ตั(งแต่ปี 2560 ใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและ
บรรษัทภิบาล  

อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี จาํนวนเงิน (บาท) 
1.ค่าตอบแทนกรรมการ 
   -ประธาน 
   -กรรมการทา่นอื�น 

 
           264,000 

        192,000 

2.สิทธิประโยชน์อื�นใด -ไมม่ี- 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย รายปี 

ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

จาํนวนเงิน (บาท) 

1.ค่าตอบแทนกรรมการ 
   -ประธาน 
   -กรรมการทา่นอื�น 

 
           264,000 

        264,000 
2. ค่าพาหนะ (เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล)               

60,000 
3. สิทธิประโยชน์อื�นใด -ไมม่ี- 

โดยสรุปอตัราค่าตอบแทนตอ่ปี 2560 
1. คณะกรรมการบริษัท (รายปี) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื�น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 

1,608,000 บาทต่อปี (นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ ซึ�งเป็นตวัแทนจากบริษัทTIS Inc. ขอ
สละสิทธิBรบัค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง ดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศญี�ปุ่น)  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)– ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื�น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 
792,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล(รายเดือน)– ค่าตอบแทนและค่าพาหนะของประธาน
กรรมการและกรรมการท่านอื�น 1 ท่าน รวมเป็นเงิน 648,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(รายเดือน) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื�น 
2 ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี 

ทั(งนี( รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 6 ในหนังสือเชิญประชุมซึ�งไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถื้อหุน้ 

ประธานที�ประชุม สอบถามว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไมอ่ยา่งไร 

 เมื�อไมม่ผูีใ้ดสอบถาม  จึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ    

เลขานุการบริษัท  แถลงวา่ในระหว่างการประชุมไมม่ีผูม้าประชุมเพิ�ม    
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โดยมติที�ประชุมสําหรับวาระนี( ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจํานวนเสียง
ทั(งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

มตทิี�ประชุม   ที�ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมัติใหก้ําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดรวมเป็นเงิน
ทั(งสิ( น 3,840,000 บาท ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบริษัทรายปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 264,000 บาทต่อปี   

และค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบักรรมการอีก 7 ท่านในอตัราทา่นละ 192,000 บาทต่อปี   
รวมเป็นเงินทั(งสิ( น 1,608,000 บาทต่อปี    

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  3 ท่าน  
ค่าตอบแทนทา่นละ 22,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี   
รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั(งสิ( น 792,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล  2 ท่าน   
ค่าตอบแทนทา่นละ 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะ 5,000 บาทต่อเดือน  
หรือคิดเป็นเงิน 324,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินทั(งสิ( น 648,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน 
ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี  
รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั(งสิ( น 792,000 บาทต่อปี 

ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน   
                               จาํนวนเสียงที�มาประชุมเพิ�มและมีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 

จาํนวนเสียงซึ�งไมม่ีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 
มติมากกวา่ 2 ใน 3 จาํนวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1.เห็นดว้ย 170,385,081                 99.9988 
2.ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
3.งดออกเสียง 2,000 0.0012 
รวมจาํนวนเสียง 170,387,081               100.0000 

 

วาระที� 7.  พิจารณาอนุมตัแิต่งตั@งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทน  

ประธานที�ประชุม   แถลงว่า   ตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  กาํหนดใหที้�ประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตั(งผูส้อบบญัชีและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ทั(งนี(  การ
แต่งตั(งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั(งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้ 

 ในปี 2560 นี( คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้และเห็นวา่ 
ผลการปฏิบติังานในอดีตเป็นที�น่าพอใจ   ผูส้อบบญัชีมคีวามเป็นอิสระ, มีความเชี�ยวชาญและมี
ประสบการณใ์นการตรวจสอบบริษัทและบริษัทยอ่ย (ปัจจุบนัประกอบดว้ยบริษัทยอ่ย 13 บริษัท) 
รวมทั(งมีคุณสมบติัซึ�งไม่ขดัต่อหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึงเสนอใหแ้ต่งตั(ง :   

 นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัดิB ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 6699   หรือนางสาวสุลลิต  อาดสว่าง  ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที� 7517   หรือนายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิB ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4752 
จากบริษัท  สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2560 เป็นปีที� 2 

 และเสนอปรบัเพิ�มอตัราค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2560 ในอตัรารอ้ยละ 9 จากอตัรา
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีปีกอ่น เนื�องจากแนวโน้มการเติบโต, ระดบัความเสี�ยงของธุรกิจ, การ
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ตรวจสอบและการรายงานทางการเงินที�ซบัซอ้นมากขึ( น รวมเป็นอตัราค่าตอบแทนผูบ้ญัชีทั(งสิ( น 
1,390,000 บาท  (ประกอบดว้ยค่าบริการตรวจสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,330,000 บาท และ
ค่าบริการปฏิบติัตามเงื�อนไขของบตัรสง่เสริมการลงทุน BOI เป็นจาํนวนเงิน 60,000 บาท) ซึ�งอตัรา
ค่าตอบแทนดงักลา่ว ไดม้ีการพิจารณาเปรียบเทียบอตัรากบัสาํนักงานตรวจสอบบญัชีอื�นๆแลว้เป็น
อตัราที�เหมาะสม     

ซึ�งขอ้มูลผูส้อบบญัชีและอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชีไดจ้ดัส่งใหแ้กผู่ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือนัดประชุม
ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7. แลว้    

ประธานที�ประชุม  สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อยา่งไร 

 เมื�อไมม่ผูีใ้ดสอบถาม  จึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงมติ   

เลขานุการบริษัท   แถลงว่าในระหวา่งการประชุมไมม่ีผูม้าประชุมเพิ�ม    

มตทิี�ประชุม   ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติ แต่งตั(ง นายธนะวุฒิ  พิบูลยส์วสัดิB   ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 
6699 หรือ นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 7517 หรือ นายพีระเดช  พงษ์
เสถียรศักดิB    ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที�  4752     จากบริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จาํกดั  เป็นผู ้
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2560  และกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1,390,000 บาท   ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

                               จาํนวนเสียงที�มาประชุมเพิ�มและมีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 
จาํนวนเสียงซึ�งไมม่ีสิทธิออกเสียง ไมม่ี 

มติขา้งมาก จาํนวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 170,369,581                 99.9897 
2.ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
3.งดออกเสียง 17,500 0.0103 
รวมจาํนวนเสียง 170,387,081               100.0000 

วาระที� 8 .  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

ประธานที�ประชุม กลา่วเพิ�มเติมวา่ ในวาระนี( กาํหนดไวเ้พื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยัอื�นเพิ�มเติม และเพื�อให ้
คณะกรรมการไดชี้( แจงขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามในเรื�องต่าง ๆ   โดยจะไมม่ีการนําเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�
ประชุมพิจารณาอนุมติั  และจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี(    ทั(งนี( มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามอื�นใด
เพิ�มเติมหรือไมอ่ย่างไร 

ขอ้เสนอแนะ นายประพจน์  วฒันสุวรรณ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนอง เสนอแนะวา่ บริษัทไมค่วรยกเลิกการทาํธุรกรรม
กบัภาครฐัทั(งหมด   อนัจะทาํใหเ้สียโอกาสทางธุรกิจในการนําเสนอผลงานทางนวตักรรม รวมถึงการ
ใหบ้ริการที�เป็นประโยชน์ต่อภาครฐั ซึ�งถือเป็นการช่วยพฒันาประเทศอีกดว้ย 

คาํถามที� 8 ผูถื้อหุน้อื�นซึ�งมาดว้ยตนเอง  สอบถามเพิ�มเติมว่า  บริษัทฯ ไดร้บัประโยชน์จากรายไดป้ระเภทขายตั �ว
อย่างไร  และกรณีลูกคา้ธนาคารซึ�งใหบ้ริการดา้นธุรกรรม    บริษัทจะไดร้บัรายไดใ้นลกัษณะส่วน
แบ่งเพิ�มหรือไม่อย่างไร   สาํหรับแนวคิด Transform ของบริษัทจะดําเนินการอย่างไรเพื�อทําใหก้าร
เติบโตขององคก์รเป็นไปอยา่งยั �งยนื 

คาํตอบที� 8 ประธานกรรมการบริหาร  ชี( แจงวา่ จากนโยบายการใหบ้ริการลูกคา้โดยเน้นการใหค้าํปรึกษาและช่วย
สรา้ง Business Model ใหม่แก่ลูกคา้อาทิเช่นระบบขายตั �ว  ซึ�งบริษัทร่วมมือกบัสยามกีฬา  ทําระบบ
การจองตั �ว  บริษัทไดร้บัประโยชน์เป็นสว่นแบง่จากรายไดต่้อ Ticket /ราย      
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 สาํหรบักรณีการใหบ้ริการลูกคา้ในกลุ่มการเงินการธนาคารอาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย บริษัทไดร้บั
รายไดใ้นลักษณะค่าจา้งงาน   มิไดร้บัเป็นส่วนแบ่งรายไดจ้ากธุรกรรมของธนาคาร    ซึ�งกลยุทธ์การ 
Transform เพื�อการเติบโตขององค์กรอย่างยั �งยืนบนแนวคิด Win-Win เพื�อขับเคลื�อนธุรกิจใหม ่ 
ส่งเสริมสนับสนุนผลกัดันใหพ้นักงานที�มีความรู ้ความสามารถ เติบโตเป็นเจา้ของธุรกิจ (New Start 
Up Company) ร่วมกับ MFEC ในสัดส่วนพนักงานถือหุน้ 30% : MFEC ถือหุ ้น 70%  และให้การ
สนับสนุนดา้นการเงิน , Technical Partner ฯลฯ 

คาํถามที� 9 นายธํารง อนันตท์วีผล  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง  ขอใหฝ่้ายบริหารใหร้ายละเอียดประเภทของ
รายไดใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  และลกัษณะของรายไดป้ระเภท Professional Service เป็นการ
ใหบ้ริการในดา้นใด 

คาํตอบที� 9 ประธานกรรมการบริหาร    ชี( แจงประเภทรายไดข้องธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1)System Integration  2) Managed Service  3)  Professional Service  ซึ�งโดยรวมใหบ้ริการลูกคา้
แบ่งออก 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มแรกใหบ้ริการเทคโนโลยีซึ�งเริ�มเขา้สู่ภาวะถดถอย    กลุ่มที�สอง
ใหบ้ริการลูกคา้หลัก อาทิเช่น AIS, KBANK ฯลฯ  และกลุ่มที�สามใหบ้ริการลูกคา้กลุ่มใหม่ อาทิเช่น 
Start Up  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มของธุรกิจซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม 

 สาํหรบับริการใหค้าํปรึกษา Professional Service บริษัทจะเน้นการใหค้าํปรึกษานําเอาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ทาํใหเ้กิด New Business และเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้  อนัจะทาํใหลู้กคา้มีความสามารถใน
การแขง่ขนั  ซึ�งรายไดข้ององค์กรจะอยูใ่นลกัษณะ Revenue Sharing  

คาํถามที� 10 นายธงชยั  พรหมลิขิตกุล  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจและ การ
คาดการณผ์ลประกอบการประจาํปี 2560  ของฝ่ายบริหาร 

คาํตอบที� 10 ประธานกรรมการบริหาร ใหร้ายละเอียดวา่ บริษัทยงัคงมีแผนซึ�งจะมีกาํไรเติบโตเพิ�มขึ( น 10-15% 
เช่นเดียวกบัปี 2559 ที�ผ่านมา แมว้า่สถานการณปั์จจุบนัมีการแขง่ขนัที�รุนแรงและเทคโนโลยซึี�ง
ปรบัเปลี�ยนอย่างรวดเร็ว  จึงพิจารณาใชก้ลยุทธเ์น้นการลงทุนในธุรกิจที�มีแนวโน้มเติบโต และร่วม
ลงทุนกบั New Start Up ใหม่ ๆ  

คาํถามที� 11 นายธงชยั  พรหมลิขิตกุล  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามประเด็นผลประโยชน์ซึ�งองคก์รไดร้บัจาก
การลงทุนของ TIS Inc. ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

คาํตอบที� 11 ประธานกรรมการบริหาร ใหร้ายละเอียดว่า TIS Inc. ซึ�งเขา้ถือลงทุนใน MFEC และ Promptnow เนื�อง
ดว้ยมีแผนในการขยายตลาดมาประเทศในทวีปเอเชียและประเทศไทย นําเอาเทคโนโลยจีากประเทศ
ญี�ปุ่นมาถ่ายทอด   โดยในอนาคตมีแนวโนม้จะเกิดความร่วมมือกบับริษัทในเครือของ TIS ในประเทศ
ไทยร่วมกบับริษัทในกลุม่ MFEC Group อนัจะเพิ�มรายไดแ้ละเสริมสรา้งความเข็มแข็งทางธุรกิจ 

 เมื�อไมม่ีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 เมื�อเวลา 12.20 น. 

  

       
                                                                                                       ( นายศิริศกัดิB  ถิรวฒันางกูร )
                          ประธานที�ประชุม 

 


