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MFEC/CSOT/0004/2558 

        วนัที� 21 เมษายน 2558 

เรื�อง  แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั0 งที� 1/2558 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั0 งที� 1/2558 ซึ�ง
ประชุมเมื�อวนัองัคารที� 21 เมษายน 2558 ระหวา่งเวลา 10.30 น. ถึง 12.10 น. โดยมีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 88
ราย และผูม้อบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 126 ราย รวมเป็นจาํนวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ
ฉนัทะทั0งสิ0น 133 คน   นบัเป็นหุน้สามญัจาํนวน 207,510,117 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 47.01 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ โดยที�
ประชุมไดมี้มติที�สาํคญั ดงันี0  

ขอ้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั0 งที� 1/2557   เมื�อวนัที�  21  เมษายน  2557  ดว้ยคะแนน
เสียง เป็นเอกฉนัท ์ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี0  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 214,578,018 - - 
ร้อยละ 100.0000 - - 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก  จาํนวน 7,067,901 หุน้ 

ขอ้ 2. มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 
    

ขอ้ 3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
ประจาํปี สิ0นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี0  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 215,581,504 - 4,100 
ร้อยละ 99.9981 - 0.0019 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก  จาํนวน 1,007,586 หุน้ 

ขอ้ 4. อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2557 จากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจนถึงวนัที� 
31 ธนัวาคม 2557 โดยจะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุที� 29 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดีที� 30 เมษายน 2558  ใน
อตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบหา้สตางค)์ (เป็นการจ่ายจากผลการดาํเนินงานที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัรา 0.24 บาทต่อหุน้   และจ่ายจากผลการดาํเนินงานที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
อตัราร้อยละ 20 ในอตัรา 0.26 บาทต่อหุน้)        โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที� 15 พฤษภาคม 2558  ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี0  
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 219,777,639 - 100 
ร้อยละ 100.0000 - 0.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก  จาํนวน 4,192,135 หุน้ 

 

  ขอ้ 5.      อนุมติัการเลือกตั0งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  กลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ�ง จาํนวน 3 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี0  
(1)  นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษก์ลุ   กรรมการอิสระ (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง)  
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 220,212,139 100 6,100 
ร้อยละ 99.9972 0.0000 0.0028 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก  จาํนวน 440,600 หุน้   

                         (2)  นายอนนัต ์ ลี0ตระกลู     กรรมการ (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 220,212,239 - 6,100 
ร้อยละ 99.9972 - 0.0028 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก   

 (3)  นายอภิรักษ ์ วรรณสาธพ    กรรมการ (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 220,204,139 8,100 6,100 
ร้อยละ 99.9936 0.0037 0.0028 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก   

 ดงันั0น คณะกรรมการของบริษทัจะประกอบดว้ย 
      (1)  นายอดิเรก    ปฏิทศัน ์   ประธานกรรมการ 
              (2)  นายศิริวฒัน ์ วงศจ์ารุกร  รองประธานกรรมการ 
 (3)  นายศิริศกัดิX  ถิรวฒันางกรู  กรรมการ 
 (4)  นายธีระชยั  กีรติเตชากร  กรรมการ 
 (5)  นายคิโยทากะ  นาคามูระ   กรรมการ 
 (6)  นายไพฑูรย ์   ศิริฉตัรชยักลุ  กรรมการ  
 (7)  นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (8)  นายอนนัต ์      ลี0ตระกลู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                               (9)  นายอภิรักษ ์ วรรณสาธพ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
       และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
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 ขอ้ 6   อนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั0งหมด
ของผูที้�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี0  
    ค่าตอบแทนประธานกรรมการ               264,ZZZ    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื�นท่านละ                 192,ZZZ    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ               264,ZZZ    บาทต่อปี 
 ค่าตอบแทนและค่าพาหนะประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง   324,ZZZ    บาทต่อปี 
 (สาํหรับประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งไดรั้บการพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบควบคู่ไปดว้ยนั0น  จึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดาํรงตาํแหน่งในหนา้ที�ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 221,587,569 - 4,100 
ร้อยละ 99.9981 - 0.0019 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก  จาํนวน 1,373,330 หุน้   
 

 ขอ้ 7. อนุมติัแต่งตั0งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2558 ดงันี0  
                ชื�อ                     เลขที�ใบรับอนุญาต          สาํนกังาน 
    ([)  นางสาววนันิสา  งามบวัทอง                6368            บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจาํกดั 
 (\)  นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิX                     6699                  บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจาํกดั 
 (])  นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง                  7517                                บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจาํกดั 
 โดยกาํหนดค่าบริการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการจดัทาํงบการเงินรวม   1,230,ZZZ บาท ดว้ยคะแนนเสียง 
ขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี0  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 221,589,085 - 10,100 
ร้อยละ 99.9954 - 0.0046 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก  จาํนวน 7,516  หุน้   

 ขอ้ 8. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 441,500,555 บาท เป็นจาํนวน 441,453,555 
บาท แบ่งออกเป็น 441,453,555 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท    ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 221,595,085 - 4,100 
ร้อยละ 99.9981 - 0.0019 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก   
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 ขอ้ 9. อนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4.เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
จาํนวน (เสียง) 221,595,085 - 4,100 
ร้อยละ 99.9981 - 0.0019 

  หมายเหตุ : ในวาระนี0  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ0นอีก   

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 
     ในนาม บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

                 
      นายอดิเรก  ปฏิทศัน ์

                         ประธานกรรมการบริษทั 


