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สารบญัเอกสารแนบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
 

      
 
เอกสารแนบ 1   สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2558  วนัที 21 เมษายน  2558      

เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2558 ในรปูแบบ CD-ROM และสรุปขอ้มลูทางการเงิน       

เอกสารแนบ 3 นโยบายการจา่ยเงินปันผลและขอ้มลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลปี 2556 - 2558               

เอกสารแนบ 4 สารสนเทศเกียวกบัการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัและการจาํหน่ายไปซึงสินทรพัย ์  
  และความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เอกสารแนบ 5 รายนามและประวติัของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือแต่งตังดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระเพิม  
  และคุณสมบติัของกรรมการอสิระ 

เอกสารแนบ 6 รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตังแทนกรรมการ    
ทีตอ้งออกตามวาระ และขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ

   
เอกสารแนบ 7 รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอยีดค่าสอบบญัชี และรายชือบริษทัยอ่ยทีใชผู้ส้อบบญัชี  

รายเดียวกนั            

เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉนัทะ                     
                 
เอกสารแนบ 9    หลกัฐานทีตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม ขันตอนการลงทะเบียน 
  และขันตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง

เอกสารแนบ 10   ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้                  

เอกสารแนบ 11 แผนทีสถานทีจดัการประชุมผูถื้อหุน้                   
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ที MFEC/CSOT/0007/2559 
วนัที 8 เมษายน 2559 

เรือง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2559 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)  ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้   ครังที 

1/2559  ในวนัจนัทรที์ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. (เริมลงทะเบียน เวลา 09.30 น.)  ณ หอ้งประชุม ชัน 39  
อาคารซนัทาวเวอร ์ B  เลขที 123  ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพือ
พิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2558  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2558    ไดจ้ดัขึ นเมือวนัที 21 เมษายน 2558  
และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที
กฎหมายกาํหนด  รวมทังไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทแลว้   โดยมีสาํเนารายงานการประชุมตาม
เอกสารแนบ 1  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 
1/2558  เมือวนัที 21 เมษายน 2558  ซึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

 
วาระที 2  คณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 และขอ้ 34  คณะกรรมการเสนอ
รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึงปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 และสรุป
ขอ้มลูทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2   
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงาน
ประจาํปีใหที้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระที 3   พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2558  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพือใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 33 
และขอ้ 34  คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิ นสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2558 เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนุมติั  โดยงบ
การเงินไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 และสรุปขอ้มลูทางการเงิน ไดผ่้านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้  รายละเอียดปรากฎอยูใ่นรายงาน
ประจาํปี 2558 และสรุปขอ้มลูทางการเงินตามเอกสารแนบ 2   
ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไร
ขาดทุน สาํหรบัปีสิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ซึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 
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วาระที 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกาํไรเพือการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ในปี 2558 บริษัทมีกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เป็นเงิน 196.53 ลา้นบาท มีกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ สิ นปี 2558 เป็นเงิน  423.00 ลา้นบาท  และมี
สภาพคล่องของกระแสเงินสดเพยีงพอ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้าม 
พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดัและตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 36. ซึงหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน
นอกจากเงินกาํไร  ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล    และนอกจากนี ตาม
พรบ.มหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 37.  บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็น
ทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองนี จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท   โดยในปี 2558 นี  บริษัทฯ ได้
จดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ จึงเห็นชอบไม่ตอ้งพิจารณาจดัสรร
เงินเพิมเติมไวเ้ป็นทุนสาํรองแต่ประการใด 

ทังนี ตามนโยบายในการพิจารณาจ่ายปันผล  กาํหนดจ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไร
สุทธิของบริษัท    โดยมีอตัราการจา่ยปันผลทีผ่านมา ตามเอกสารแนบ 3  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2558 และจ่ายเงินปันผลดงันี  

o ไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย  เนืองจากบริษัทมีสาํรองครบถว้นตามกฎหมายแลว้ 

o จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.33 บาท  (สามสิบสามสตางค)์  ซึงคิด
เป็นรอ้ยละ 74 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2558     โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที 
9 พฤษภาคม 2559   และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยฯ์  โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 10 พฤษภาคม 2559    และกาํหนดจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 23 พฤษภาคม 2559      ทังนี เงินปันผลจะจา่ยจากกาํไรสะสมทีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20   

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้และเห็นวา่อตัราจา่ยปันผลขา้งตน้เป็นอตัราทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ เมือเปรียบเทียบกบัอตัราจ่ายปันผลในปีทีผ่านมา 

วาระที 5 พิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัและรายการจาํหน่ายไปซึงสินทรพัยโ์ดยการขายหุน้
สามญั  และการสละสิทธิในการซื อหุน้สามญัเพิมทุนในบริษทั พรอมทน์าว จาํกดั (บริษทัยอ่ย)   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  สืบเนืองจาก TIS Inc. เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทซึงถือหุน้ในบริษัท จาํนวน 
77,983,675 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 17.67 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทังหมดของบริษัทและบริษัท ทีไอ เอส
ไอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั   (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท TIS”)       มีความประสงคจ์ะเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท 
พรอมทน์าว จาํกดั (“พรอมท์นาว”) โดยจะเขา้ซื อหุน้จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของพรอมท์นาวซึงรวมถึงหุน้
ของพรอมท์นาวทีบริษัทถือครองอยู่และจองซื อหุน้เพิมทุนรวมกนัเป็นจาํนวน 110,400 หุน้ทีราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 1,467 บาท นัน 
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o  บริษัทซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของพรอมทน์าว โดยปัจจุบนัถือหุน้ในพรอมทน์าวรอ้ยละ  ของ
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทังหมดของพรอมทน์าว มีความประสงคที์จะจาํหน่ายหุน้สามญับางส่วน
ทีถือครองอยูใ่นพรอมทน์าวจาํนวน 53,200 หุน้ คิดเป็นมลูค่า 78,044,400 บาท  และสละสิทธิใน
การจองซื อหุน้สามัญเพิมทุนตามสัดส่วนของบริษัทฯ อีกจาํนวน , หุน้ จากจาํนวนหุน้
สามญัเพิมทุนทังหมดทีพรอมท์นาวจะเพิมทุนคือ , หุน้ มลูค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ  
บาท โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ , บาท ทังนี  ผูหุ้น้เดิมของพรอมทน์าวมีความประสงคที์จะ
สละสิทธิในการจองซื อหุน้สามญัเพิมทุนตามสดัส่วนเช่นเดียวกนั พรอมทน์าวจึงสามารถนําหุน้
สามญัเพิมทุนส่วนทีเหลือจากการสละสิทธิดังกล่าวของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของพรอมท์นาวและ
บริษัทจาํนวนรวม , หุน้ จดัสรรใหก้บักลุ่มบริษัท TIS โดยกลุ่มบริษัท TIS จะเขา้ซื อหุน้
จาํนวนดงักล่าวทังหมดนันในราคาเสนอขายเดียวกนักบัราคาทีซื อหุน้จากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ 
พรอมทน์าวและบริษัทฯ ซึงเท่ากบั 1,467 บาทต่อหุน้ 

o  การขายหุน้ของพรอมทน์าวทีบริษัทฯ ถือครองอยูแ่ละการสละสิทธิในการซื อหุน้สามญัเพิมทุนใน
พรอมท์นาวตามสดัส่วนของบริษัทฯ จาํนวนรวม 73,600 หุน้ ถือว่าเป็นการจาํหน่ายไปซึง
สินทรพัยแ์ละการสละสิทธิประโยชน์ทีเกียวเนืองกบัทรพัยสิ์นของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีมีนัยสาํคญั
ทีเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ที บจ/ป 21-01 เรือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษัทจด 
ทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศการไดม้าหรือจาหน่าย
ไป”) ขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิงตอบแทนซึงมีขนาดสูงสุดจะมีมลูค่าตํ ากว่ารอ้ยละ 15 
ของสินทรพัยร์วมตามงบการเงินรวมของบริษัท ทังนี  บริษัทจึงไม่ตอ้งทาํรายงานและเปิดเผยการ
ขอ้มลูต่อตลาดหลักทรพัยห์ลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ตามประกาศการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไป 

o  นอกจากนี  การทาํรายการของบริษัทกบักลุ่มบริษัท TIS และการทาํรายการของพรอมทน์าวซึง
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท กบั กลุ่มบริษัท TIS จึงถือเป็นการทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนั  

o  ขนาดรายการสาํหรบัรายการทีเกียวโยงกนัจะพจิารณาจากจาํนวนหุน้ 53,200 หุน้ทีบริษัทฯ เสนอ
ขายใหก้ลุ่มบริษัท TIS และจากจาํนวนหุน้ 34,000 หุน้จากการเขา้ซื อหุน้สามญัเพิมทุนทีพรอมท์
นาวเสนอขายใหก้ลุ่มบริษัท TIS ทังจาํนวนภายหลงัการสละสิทธิดังกล่าวของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม
ทังหมดของพรอมท์นาวและบริษัท ซึงจะมีขนาดรายการเท่ากับ 78,044,400 บาท และ 
49,878,000 บาท ตามลาํดบั นอกจากนี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 พรอมทน์าวมีภาระเงินกูย้ืม
ระยะสันและดอกเบี ยคงคา้งกบับริษัท เท่ากบั 4,033,425 บาท ดงันัน มลูค่ารวมสุทธิของการเขา้
ทาํรายการในครังนี เมือนับรวมรายการเงินกูร้ะยะสันและดอกเบี ยคงคา้งทีมีกบับริษัท จะเท่ากบั 
131,955,825 บาท 

o   การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ที ทจ. 21/2551 เรือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที บจ/ป 22-01 เรือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของ
บริษัทจดทะเบียน ในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกนั”) โดย
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เกณฑที์ใชใ้นการกาํหนดมูลค่ารวมของรายการมาจากเกณฑม์ูลค่าสินทรัพยที์มีตัวตนสุทธิของ 
บริษัทซึงจะมีขนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 10.18 ของมลูค่าสินทรพัยที์มีตวัตนสุทธิของบริษัท
ซึงมากกว่า 20 ลา้นบาท หรือ มากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยที์มีตวัตนสุทธิของบริษัท  

o  ดังนันตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน บริษัทจึงมีหน้าทีต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขออนุมติัการเขา้ทาํรายการ
จากทีประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทังแต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือใหค้วามเห็นต่อการเขา้ทํา 
รายการดงักล่าว ซึงตอ้งไดร้ับมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถื้อหุน้ทีมี
ส่วนไดเ้สีย 

ซึงมีรายละเอียดสารสนเทศการจาํหน่ายไปซึงสินทรพัยต์ามบญัชี และรายการเกียวโยงกนัพรอ้มความเห็น
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฎตามเอกสารแนบ 4  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการ (โดยไม่นับรวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียคือ นาย คิโยทากะ 
นาคามรูะ เนืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษัทในกลุ่มบริษัท TIS) ไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวในครังนี อย่าง
รอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเขา้ทํารายการทีเกียวโยงกนัและ
รายการจาํหน่ายไปซึงสินทรพัยโ์ดยการขายหุน้สามญั และการสละสิทธิในการซื อหุน้สามญัเพิมทุนใน พร
อมทน์าว จาํกดั รวมทังการเขา้ทาํสญัญาหรือเอกสารทีเกียวขอ้ง โดยบริษัทจะยงัคงนโยบายการลงทุนใน
พรอมทน์าวและยงัคงเป็นหนึงในผูถื้อหุน้รายใหญ่ในพรอมทน์าว โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ ภายหลงัการทาํ
รายการทีรอ้ยละ 20 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ และจะส่งผลใหพ้รอมทน์าวมีสถานะกลายเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัท 

ทังนี  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาประโยชน์ทีจะเกิดขึ นจากความร่วมมือกนัทางธุรกิจทีจะเกิดขึ นจากการที
เขา้มาถือหุน้ในพรอมทน์าวของกลุ่ม TIS รวมทังราคาหุน้สามญัทีกลุ่ม TIS เสนอซื อและจองหุน้สามญัเพิม
ทุน แลว้เห็นว่า การทาํรายการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ทีดีสุดของบริษัทและผูถื้อหุน้
ของบริษัท เพราะ TIS Inc. เป็นบริษัทไอทีชันนําจากประเทศญีปุ่น การทาํรายการดงักล่าวจะทําใหเ้กิด
ความร่วมมือทางธุรกิจกบัพนัธมิตรทีมีศักยภาพและความชํานาญเฉพาะทาง ช่วยส่งเสริมศกัยภาพของ
ธุรกิจเดิมและต่อยอดธุรกิจใหม่ของพรอมทน์าวอนัจะนําไปสู่การสรา้งความแข็งแกร่งและมั นคง เพิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยประโยชน์ในดา้นการพฒันาเทคโนโลยี และเพิมช่องทางในการขยายฐาน
ลูกคา้ โดยการทํารายการดังกล่าวเป็นการเพิมโอกาสใหก้บับริษัทจะไดร้ับประโยชน์จากการเติบโตทาง
ธุรกิจทีเพิมขึ นของพรอมทน์าว  และสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวอย่างยั งยืน แม ้ TIS Inc. 
ซึงเป็นบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ของบริษัททีจะถือหุน้อยู่ในพรอมทน์าวเกินกว่ารอ้ยละ 10 แต่การจดั
โครงสรา้งการถือหุน้ของพรอมท์นาวดงักล่าวเป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของบริษัทตามทีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้  
 

วาระที  6  พิจารณาอนุมตัิแตง่ตังกรรมการอิสระเพิมจาํนวน 1 ทา่น  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ย
กรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทังหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนด  หา้มมิให้
กรรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ



 

-5- 
MFEC Public Company Limited. 
Head Office : 699 Modernform Tower 27th  Floor, Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand Tel.(662) 664-5999  Fax.(662) 722-8388 
Branch : 333 LPN Building,21St Floor, Soi Choeipoung, Vibhavadee Rd., Chatujak Bangkok 10900. Thailand Tel.(662) 278-9278 Fax.(662) 278-9279

ดาํเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เวน้แต่จะแจง้ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนจะมีมติ
แต่งตัง   และตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึงใน
สามของกรรมการทังคณะ  

ดว้ยโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน (กรรมการทีเป็น
ผูบ้ริหาร 4 ท่าน, กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการอสิระ 3 ท่าน) ทังนี ประวติัและขอ้มลู
กรรมการอสิระทีนําเสนอใหแ้ต่งตังในครังนี  มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอแต่งตัง รศ.ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกุล ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอสิระเพิมอีก 1 ท่าน  โดยมีโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 
ท่าน เพือใหโ้ครงสรา้งจาํนวนคณะกรรมการมีความเหมาะสม   เสริมสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการในทุกดา้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

วาระที 7 พิจารณาอนุมตัิเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และกาํหนด 

  ค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการประจาํปี 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล     ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ . กาํหนดไวใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง
ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  ใน   ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดย
จาํนวนใกลที้สุดกบัส่วน  ใน  โดยมีรายนามกรรมการ 2  ท่าน ซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปีนี มี
รายชือดงัต่อไปนี  

. นายศิริศกัดิ           ถิรวฒันางกรู  กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร  
. นายคิโยทากะ         นาคามรูะ       กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชือบุคคลทีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  
เพือรบัการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชือกลบัมายงับริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมตามกระบวนการ รวมถึงพิจารณาผลการประเมินการ
ปฏบิติังานโดยตนเองของคณะกรรมการทีไดป้ฏบิติัหน้าที  เห็นควรเสนอเลือกตังกรรมการทัง 2 ท่าน กลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง  ทังนี ประวติัและขอ้มลูกรรมการทีเสนอใหเ้ลือกตังใน
ครังนี  มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

สาํหรบัค่าตอบแทนกรรมการควรใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ  รวมทัง
สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัอตัราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมทีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  และควรมีการ
ทบทวนทุกปี   ตามขอ้ 14 ของขอ้บงัคบัของบริษัท  โดยในปี 2559 ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทัเสนอใหพ้ิจารณาคงอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความ
เสียง เท่ากบัอตัราค่าตอบแทนในปีก่อน และเสนอใหพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหา/พิจารณา
ค่าตอบแทนเพิมเติมอีกส่วนหนึง ซึงอยูจ่ะพิจารณาจดัตังคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทนในปี 
2559 นี   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6               

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย     เห็นควรใหเ้สนอทีประชุม
ผูถื้อหุน้เลือกตังกรรมการซึงครบกาํหนดออกตามวาระทัง 2 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึง เนืองจากกรรมการทัง 2 ท่าน เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามพระราชบญัญติั     บริษัทมหาชนจาํกดั อีกทังเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณอ์นัเสริมสรา้ง
คุณประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด    และเห็นควรใหเ้สนอคงอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท, 
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กรรมการตรวจสอบ,กรรมการบริหารความเสียงในอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนปีก่อน รวมทังเสนอ
เพิมเติมอตัราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   เนืองจากไดพ้ิจารณาเทียบเคียงกบั
อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั  ตามขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยปี 2557   

 
วาระที 8  พิจารณาและอนุมตัแิตง่ตังผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทน  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั   และขอ้บงัคบัของ
บริษัทขอ้  29.  ซึงกาํหนดใหที้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้แต่งตังผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนทุกปี  
สาํหรบัปี 2559 นี  ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   ไดพ้ิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสม
ในการปฏบิติัหน้าทีของผูส้อบบญัชีรวมทังประเมินความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี ตลอดจนคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑที์กาํหนดแลว้จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตังผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
จาํนวน  ราย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  ดงัมีรายนามดงัต่อไปนี  

                   . นายธนะวุฒิ          พิบลูยส์วสัดิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  6699 
   . นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  7517 

             . นายพีรเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  4752 
และเห็นชอบกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ในอตัราเดียวกบัปีก่อนเป็นเงิน 1,270,000 บาท ซึงอตัรา
ดงักล่าวไดมี้การพจิารณาเปรียบเทียบอตัรากบัสาํนักงานตรวจสอบบญัชีอืนๆแลว้เป็นอตัราทีเหมาะสม 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7   

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้แต่งตังผูส้อบบญัชีจากบริษัท 
สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั จาํนวน 3 ราย เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีและกาํหนดค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทน
สาํหรบั ปี 2559 

วาระที 9  เรืองอืน ๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพือทราบ  และขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ตามวนั เวลา 
และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้     โดยบริษัทฯ กาํหนดรายชือผูที้มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559 ใน
วนัที 29 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัทยฯ์ 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 30 มีนาคม 2559     ทังนี สาํหรบัท่านทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง   ขอไดโ้ปรดแต่งตังผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน โดยท่านสามารถดาํเนินการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
หรือบุคคลอืนเขา้ประชุมแทน  และส่งหนังสือมอบฉนัทะมาถึงบริษัทก่อนเวลาเริมประชุม 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
             ในนามบริษัท เอ็ม เอฟ อ ีซี จาํกดั (มหาชน) 

                                                                     
            (นายศิริศกัดิ  ถิรวฒันางกรู) 
               ประธานกรรมการบริษัท 
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หมายเหต ุ :   1.  ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปี 2558 แบบรปูเล่ม  กรุณาติดต่อหมายเลข
โทรศพัท ์0 2664 5999 ต่อ 2713, 5331, 5881 

2. ผูถื้อหุน้สามารถดขูอ้มลูประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559 และเอกสารประกอบใน 
เว็บไซตข์องบริษทั www.mfec.co.th ไดต้ังแต่วนัที 11 เมษายน 2559 

เลขานุการบริษัท 
โทร. 0 2664 5999 ต่อ 2713, 5331, 5881 
Email address : secretary@mfec.co.th 






