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MFEC/OT/023/2557 

        วนัที� 21 เมษายน 2557 

เรื�อง  แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั/ งที� 1/2557 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั/ งที� 1/2557 ซึ�ง
ประชุมเมื�อวนัจนัทร์ที� 21 เมษายน 2557 ระหวา่งเวลา 10.30 น. ถึง 12.20 น. โดยมีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 78
ราย และผูม้อบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 63 ราย รวมเป็นจาํนวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ
ทั/งสิ/น 110 คน   นบัเป็นหุน้สามญัจาํนวน 207,468,180 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 47 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ โดยที�ประชุมไดมี้
มติที�สาํคญั ดงันี/  

ขอ้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั/ งที� 1/2556   เมื�อวนัที�  24  เมษายน  2556  ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี/  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 207,463,180 - 5,000 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุม  

ขอ้ 2. มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 
    

ขอ้ 3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
ประจาํปี สิ/นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556  ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี/  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 206,635,307 - 947,400 
ร้อยละ 99.54 0.00 0.46 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นอีก  จาํนวน 114,527 หุน้ 

ขอ้ �. อนุมติัปรับลดทุนสาํรองสะสมลงเป็นจาํนวนเงิน 3.01 ลา้นบาท  โดยมีทุนสาํรองสะสมคงเหลือ
ทั"งสิ"น 44.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  เพื%อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัหลกัเกณฑที์%
กาํหนดไวภ้ายใตต้ามขอ้บงัคบัของบริษทัและบทบญัญติัของกฎหมาย  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี/  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 207,653,707 - 5,000 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นอีก  จาํนวน 76,000 หุน้ 
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ขอ้ 5. อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2556 จากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจนถึงวนัที� 
31 ธนัวาคม 2556 โดยจะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุที� 30 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ที� 2 พฤษภาคม 2557  ในอตัรา
หุน้ละ 0.45บาท (สี�สิบหา้สตางค)์ (เป็นการจ่ายจากผลกาํไรของธุรกิจอื�น (Non BOI) ทั/งสิ/น โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที�
จ่ายในอตัราร้อยละ 10 ของเงินปันผลจากธุรกิจอื�น (Non BOI)  ทั/งนี/บริษทัจ่ายจากกาํไรสุทธิที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20  เป็นเงิน 0.37 บาทต่อหุน้  และจ่ายจากกาํไรสะสมที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 23  เป็นเงิน 0.08 บาท
ต่อหุน้)  โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ที� 19 พฤษภาคม 2557  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี/  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 207,653,707 - 5,000 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นอีก   

 

  ขอ้ 6.      เลือกตั/งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 ขอ้ 6.1 อนุมติัการเลือกตั/งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  กลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ�ง จาํนวน 3 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี/  

(1)  นายศิริวฒัน์   วงศจ์ารุกร   กรรมการ (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง)  
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 207,137,207 521,500 - 
ร้อยละ 99.75 0.25 0.00 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นอีก   

                         (2)  นายธีระชยั  กีรติเตชากร     กรรมการ (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 207,137,207 521,500 - 
ร้อยละ 99.75 0.25 0.00 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นอีก   

 (3)  นายไพฑูรย ์  ศิริฉตัรชยักลุ    กรรมการ (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 207,037,207 521,500 100,000 
ร้อยละ 99.70 0.25 0.05 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นอีก   
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 ดงันั/น คณะกรรมการของบริษทัจะประกอบดว้ย 
      (1)  นายอดิเรก    ปฏิทศัน ์   ประธานกรรมการ 
              (2)  นายศิริวฒัน ์ วงศจ์ารุกร  รองประธานกรรมการ 
 (3)  นายทกัษะ บุษยะโภคะ  กรรมการ 
 (4)  นายธีระชยั  กีรติเตชากร  กรรมการ 
 (5)  นายศิริศกัดิ[      ถิรวฒันางกรู  กรรมการ 
 (6)  นายไพฑูรย ์   ศิริฉตัรชยักลุ  กรรมการ  
 (7)  นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (8)  นายสุรชยั       สนธิรติ กรรมการอิสระ,ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง 
   และกรรมการตรวจสอบ 
                               (9)  นายอนนัต ์ ลี/ตระกลู    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ขอ้ 6.2   อนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั/งหมด
ของผูที้�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี/  
    ค่าตอบแทนประธานกรรมการ               264,\\\    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื�นท่านละ                 192,\\\    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ               264,\\\    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนและค่าพาหนะประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง   324,\\\    บาทต่อปี 
 (สาํหรับประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งไดรั้บการพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบควบคู่ไปดว้ยนั/น  จึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดาํรงตาํแหน่งในหนา้ที�ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 207,137,207 516,500 5,000 
ร้อยละ 99.75 0.25 0.00 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นอีก   
 

 ขอ้ 7. อนุมติัแต่งตั/งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2557 ดงันี/  
                ชื�อ                     เลขที�ใบรับอนุญาต          สาํนกังาน 
    (])  นางสาววนันิสา  งามบวัทอง                6368            บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจาํกดั 
 (^)  นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิ[                     6699                  บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจาํกดั 
 (_)  นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง                  7517                                บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจาํกดั 
 โดยกาํหนดค่าบริการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการจดัทาํงบการเงินรวม   1,103,\\\ บาท และค่าบริการ
ตรวจสอบรายไดบี้โอไอ (สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ))  40,000 บาท
ต่อบตัรส่งสเริมการลงทุน   ดว้ยคะแนนเสียง เป็นเอกฉนัท ์ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี/  
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 207,658,707 - - 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

  หมายเหตุ : ในวาระนี/  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ/นอีก   

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 
     ในนาม บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

                 
      นายอดิเรก  ปฏิทศัน ์

                         ประธานกรรมการบริษทั 


