MFEC/CSOT/0003/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรือ่ ง
เรียน

แจ้งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
้ ่ 1/2562
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที
้ ่ 1/2562
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. โดยทีป่ ระชุมฯมีมติสาคัญดังนี้
ข้อ 1.

อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ สู้ อบบัญชี
ของบริษทั ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นาเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ ่อไป

ข้อ 2.

อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินสดปั นผลจากผลกาไรสะสมของบริษทั จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั โดยจ่ายเงินสดปั นผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุน้ ซึง่ ตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษทั ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสารองตามกฎหมาย โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ ใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ทัง้ นี้ ในการจัดสรรเงินสดปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ จะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ ายในอัตราร้อยละ
10 ของเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั (ซึง่ บริษทั จะจ่ายจากกาไรสะสมรายได้ BOI ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี้ไม่
สามารถใช้สทิ ธิทางภาษีได้เนื่องจากไม่ได้จ่ายเงินปั นผลในช่วงของการใช้สทิ ธิประโยชน์ของ BOI และจ่าย
จากกาไรสะสมทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุน้ ) โดยให้นาเสนอต่อ
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ ่อไป

ข้อ 3. อนุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562
ตามที่บริษทั ฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผูม้ คี ุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั แต่ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ ือหุ้นท่านใดนาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการ
พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562 มีม ติเห็น ควรเสนอต่ อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที่ 1/2562 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการและ
กรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็ นบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์ อัน
เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ซึง่ ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1) นายศิรศิ กั ดิ ์ ถิรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษทั
จานวนปี ซงึ่ ดารงตาแหน่งในบริษทั 7 ปี
2) นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษทั จานวนปี ซงึ่ ดารงตาแหน่งในบริษทั 4 ปี
3) รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ
จานวนปี ซงึ่ ดารงตาแหน่งในบริษทั 2 ปี
และเสนอพิจารณากาหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุดย่อยประจาปี 2562
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท
ทัง้ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิ เสนอแต่งตัง้ กรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกาหนดออก
ตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ตาม

ข้อบังคับข้อ 13. และกาหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุดย่อยประจาปี
2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท โดยให้นาเสนอต่อทีผ่ ถู้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ ่อไป
ส าหรับ อัต ราค่ าตอบแทนประจ าปี 2562 ข้า งต้ น ไม่ ร วมค่ า ตอบแทนของนายคิโ ยทากะ นาคามู ร ะ
กรรมการ ซึ่งเป็ นตัวแทนจากบริษทั TIS และขอสละสิทธิ ์ค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริษทั ด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
ญี่ปนุ่ และไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจาก
บริษทั มีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริห ารซึ่งดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่ อยของ
บริษทั ควบคู่
ข้อ 4.

อนุ มตั ิการแต่งตัง้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6838, นายพีรเดช พงษ์เถสียร
ศักดิ ์ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 4752, นายธนะวุฒ ิ พิบูล ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 6699,
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7517 , นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญ าตเลขที่ 9169, นายสุว ฒ
ั น์ มณี กนกสกุล ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 8134 และนางสาวโสรยา
ตินตะสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8658 แห่งบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษ ัท ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญ ชีแ ละค่าบริก ารจัด ท างบการเงิน รวมไม่ เกิน
1,430,000 บาท

ข้อ 5.

อนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษ ัท ข้อ 24 การประชุม ผูถ้ ือ หุ้นให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายตาม
คาสั ่ง คสช. ที่ 21/2560 มีรายละเอียดดังนี้
“ ข้อ 24 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั
การประชุม ผูถ้ ือ หุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุม ผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น การประชุม วิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุเรื่องและเหตุ ผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จ ัดให้ ม ีการประชุม ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผู้ถือ หุ้ น
ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผูถ้ ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้น ตามที่บงั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุ ม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุม ผู้ถือ หุ้ น ที่เป็ นการเรีย กประชุม โดยผู้ถือ หุ้ น ตามวรรคสองครัง้ ใด
จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 103 ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสอง
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครังนั
้ น้ ให้แก่บริษทั ”
อนุ มตั ิให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เริม่ ประชุม
เวลา10.30 น. ณ.ห้องประชุมชัน้ 39 เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุ มตั กิ าหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุ้นทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี 2562 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยให้มรี ะเบียบวาระการประชุมดังนี้

ข้อ 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรสะสมเพื่อการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้
พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการประจาปี 2562
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2562
พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั
พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายศิรศิ กั ดิ ์ ถิรวัฒนางกูร
นายศิรศิ กั ดิ ์ ถิรวัฒนางกูร
ประธานกรรมการบริษทั

