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MFEC/OT/117/2555 

        วนัท่ี 26 เมษายน 2555 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2555 ระหวา่งเวลา 10.30 น. ถึง 12.50 น. โดยมีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 
28 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 71 ราย รวมเป็นจาํนวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบ
ฉนัทะทั้งส้ิน 30 คน   นบัเป็นหุน้สามญัจาํนวน 238,164,035 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 54 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ โดยท่ีประชุม
ไดมี้มติท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ขอ้ 1. รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554   เม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2554     
เห็นดว้ย  238,194,035  เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100   ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม    

  ขอ้ 2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2554    และรายงานประจาํปีของ

คณะกรรมการ   
เห็นดว้ย  238,219,035  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100    ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

    

 ขอ้ 3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนของบริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
ประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้  

 เห็นดว้ย  238,349,035 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 ขอ้ 4. อนุมติัใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2554 เป็นสาํรองตามกฎหมายอีกจาํนวน 9.99 ลา้นบาท   เดิม
มีเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 28.69  ลา้นบาท   ภายหลงัการอนุมติัจดัสรรรวมเป็นเงินสาํรองทั้งส้ิน 38.68  ลา้นบาท 

 เห็นดว้ย  238,349,035  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100    ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 ขอ้ 5. อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2554 จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 โดยจะกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 8 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพธุท่ี 9 พฤษภาคม 2555  ในอตัราหุน้ละ 0.33 
บาท (สามสิบสามสตางค)์ (ทั้งน้ีเป็นการจ่ายจากผลกาํไรของธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัรา 0.17 บาทต่อหุน้ และจ่ายจากผลกาํไรจากธุรกิจอ่ืน (Non BOI) ในอตัรา 0.16 บาทต่อหุน้  
โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 ของเงินปันผลจากธุรกิจอ่ืน (Non BOI))  โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัจนัทร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2555 

เห็นดว้ย  238,349,035 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100    ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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 ขอ้ 6. แต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 
 6.1  กรรมการท่ีออกตามวาระ มีดงัน้ี 
 (1)  นายสุชาติ    ธรรมาพิทกัษก์ลุ  
                         (2)  นายสุรชยั    สนธิรติ 
 (3)  นายอนนัต ์  ล้ีตระกลู 

  6.2  แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งการออกตามวาระกลบัเขา้มารับตาํแหน่งใหม่ ดงัน้ี    
(1)  นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษก์ลุ            
       เห็นดว้ย 238,349,035  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100    ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

                         (2)  นายสุรชยั  สนธิรติ 
  เห็นดว้ย 238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 (3)  นายอนนัต ์ ล้ีตระกลู 
  เห็นดว้ย  238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัจะประกอบดว้ย 
      (1)  นายเจริญ     อุษณาจิตต ์  ประธานกรรมการ 
              (2)  นายอดิเรก   ปฏิทศัน์   รองประธานกรรมการ 
 (3)  นายศิริวฒัน์   วงศจ์ารุกร  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 (4)  นายธีระชยั  กีรติเตชากร  กรรมการ 
 (5)  นายศิริศกัด์ิ     ถิรวฒันางกรู  กรรมการ 
 (6)  นายไพฑูรย ์   ศิริฉตัรชยักลุ  กรรมการ  
 (7)  นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (8)  นายสุรชยั       สนธิรติ กรรมการอิสระ,ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
   และกรรมการตรวจสอบ 
                               (9)  นายอนนัต ์ ล้ีตระกลู    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 6.3   อนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
    ค่าตอบแทนประธานกรรมการ               216,000    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนกรรมการท่านอ่ืน                 144,000    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ               216,000    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนและค่าพาหนะประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง   258,000    บาทต่อปี 
 (สาํหรับประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบควบคู่ไปดว้ยนั้น  จึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดาํรงตาํแหน่งในหนา้ท่ีประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง) 

เห็นดว้ย  238,349,035  เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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 ขอ้ 7. แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2555 ดงัน้ี 
                ช่ือ                     เลขท่ีใบรับอนุญาต          สาํนกังาน 
    (1)  นางสาววนันิศา  งามบวัทอง                 6368            บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจาํกดั 
 (2)  นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ                    6699   
 (3)  นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง                  7517  
 โดยกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 880,000 บาท ค่าบริการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับบริษทัยอ่ยกลุ่มใหม่ 
ประกอบดว้ยบริษทั โมทีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน), บริษทั บิซิเนสแอพพิเคชัน่ จาํกดั และกลุ่มบริษทัซอฟตส์แควร์จาํนวน
เงิน 170,000 บาท  และค่าตอบแทนจากการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ (สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ)  35,000 บาทต่อบตัรส่งสเริมการลงทุน  

เห็นดว้ย 238,369,035  เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 

 ขอ้ 8. อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) สาํหรับบุคคลใน
วงจาํกดั (PP) จากเดิมจาํนวน 441,500,555 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน  484,500,555 บาท  โดยออกหุน้สามญัใหม่
จาํนวน  43,000,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  มีอาํนาจพิจารณากาํหนด
วตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน  รายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุน  รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นและสมควรท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ี  โดยรวมถึงการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เห็นดว้ย 238,369,035  เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100    ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
โดยมีมติอนุมติัในวาระน้ีเกินกวา่ 3 ใน 4  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 9. อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน  484,500,555 บาท (ส่ีร้อยแปดสิบส่ีลา้นหา้แสนหา้ร้อยหา้สิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น  484,500,555 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบส่ีลา้นหา้แสนหา้ร้อยหา้สิบหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั 484,500,555 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบส่ีลา้นหา้แสนหา้ร้อยหา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ “ไม่มี”  

เห็นดว้ย 238,369,035  เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100   ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
โดยมีมติอนุมติัในวาระน้ีเกินกวา่ 3 ใน 4  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ 10. อนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่

เกิน 43,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
ทั้งน้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  มีอาํนาจ

พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวกไ็ด ้ รวมถึงมีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขาย วนัและ
เวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  โดยการจดัสรรหุน้เพิ่ม
ทุนดงักล่าวให้ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคร้ังถดัไป  หรือภายในวนัท่ี
กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

เห็นดว้ย 238,369,035  เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100   ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 
     ในนาม บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

 

      นายเจริญ อุษณาจิตต ์
                         ประธานกรรมการบริษทั 


