MFEC/CSOT/0013/2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรือ่ ง
เรียน

แจ้งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
้ ่ 1/2561
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที
้ ่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. โดยทีป่ ระชุมฯมีมติสาคัญดังนี้
ข้อ 1.

อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่ สู้ อบบัญชี
ของบริษทั ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นาเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ ่อไป

ข้อ 2.

ั จากผลกาไรสุทธิของบริษทั ประจาปี2560 รอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 1 มกราคม
อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินสดปนผล
ั
2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั โดยจ่ายเงินสดปนผลในอั
ตรา 0.25 บาทต่อหุน้
ั
ซึง่ ตามนโยบายการจ่ายปนผลของบริ
ษทั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสารองตาม
กฎหมาย
ั
ั
กาหนดจ่ายเงินปนผลแก่
ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนผลใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ั
ทัง้ นี้ ในการจัดสรรเงินสดปนผลให้
แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ จะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ
ั
10 ของเงินปนผลที
ไ่ ด้รบั ซึง่ บริษทั จะจ่ายจากกาไรสุทธิทเี่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยให้
นาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ ่อไป

ข้อ 3. อนุ ม ตั ิแต่ งตัง้ กรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2561
ตามที่บริษทั ฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผูม้ คี ุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั แต่ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ ือหุ้นท่านใดนาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่ อเข้ารับการ
พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2561 มีมติเห็นควรเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
ท่านเดิม ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์ อนั เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั ซึง่ ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1) นายอนันต์ ลี้ตระกูล
กรรมการอิสระ จานวนปีซงึ่ ดารงตาแหน่งในบริษทั 5 ปี
2) นายสุชาติ
ธรรมาพิทกั ษ์กลุ กรรมการอิสระ จานวนปีซงึ่ ดารงตาแหน่งในบริษทั 13 ปี
3) ศ.ดร.อุทยั
ตันละมัย
กรรมการอิสระ จานวนปีซงึ่ ดารงตาแหน่งในบริษทั 2 ปี
และเสนอพิจารณากาหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุดย่อยประจาปี 2561
เป็นจานวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท

ทัง้ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิ เสนอแต่งตัง้ กรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกาหนดออก
ตามวาระทัง้ 3 ท่ าน กลับ เข้ามาดารงต าแหน่ ง กรรมการ/กรรมการอิส ระของบริษ ัท อีกวาระหนึ่ ง ตาม
ข้อบังคับข้อ 13. และกาหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุดย่อยประจาปี
2561 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท โดยให้นาเสนอต่อทีผ่ ถู้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ ่อไป
ส าหรับ อัต ราค่ าตอบแทนประจ าปี 2561 ข้า งต้ น ไม่ ร วมค่ า ตอบแทนของนายคิโ ยทากะ นาคามู ร ะ
กรรมการ ซึ่งเป็ นตัวแทนจากบริษทั TIS และขอสละสิทธิ ์ค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริษทั ด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
ญี่ปุ่น และไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจาก
บริษทั มีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริห ารซึ่งดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่ อยของ
บริษทั ควบคู่
ั บนั ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการปจจุ
1. นายศิรศิ กั ดิ ์ ถิรวัฒนางกูร
ประธานกรรมการบริษทั

ข้อ 4.

2. นายคิโยทากะ นาคามูระ

รองประธานกรรมการบริษทั

3. นายศิรวิ ฒ
ั น์

วงศ์จารุกร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายธนกร

ชาลี

กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ งและบรรษัทภิบาล

5. นายอนันต์

ลี้ตระกูล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายสุชาติ

ธรรมาพิทกั ษ์กลุ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ศ.ดร.อุทยั

ตันละมัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและบรรษัทภิบาล

8. รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสีย่ งและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9. ดร.ชาญ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ธาระวาส

อนุ มตั ิการแต่งตัง้ นายธนะวุฒ ิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6699, นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7517 และนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 4752
แห่งบริษ ัท สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชีข องบริษ ัทประจาปี 2561 โดยกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญ ชีและค่าบริการจัดทางบการเงินรวมไม่เกิน 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบ
บัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,330,000 บาท และค่าบริการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็ น
จานวนเงิน 60,000 บาท)

ข้อ 5.

อนุ มตั ิทารายการเปลี่ยนแปลงชื่อ ผูป้ ระกอบกิจการและลดทุ นจดทะเบียนของบริษทั โมเดอร์นฟอร์ม อิน ทิ
เกรชั ่น เซอร์วสิ เซส จากัด โดยจะเปลี่ยนชือ่ ผูป้ ระกอบการเป็น บริษทั พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด และลดทุน
จดทะเบีย น จ านวน 34,130,000 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม 64,130,000 บาท คงเหลือ ทุ นจดทะเบีย น
30,000,000 บาท เพื่อให้มกี ระแสเงินสดทีใ่ ช้หมุนเวียนและดาเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ ส่วนเงินลงทุนที่
มีการลดทุนจดทะเบียนจานวน 34,130,000 บาท จะคืนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามกฎหมายต่อไป

ข้อ 6.

อนุมตั ใิ ห้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เริม่ ประชุมเวลา
10.30 น. ณ.ห้องประชุมชัน้ 39 เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุ มตั ิกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ม ีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2560 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 โดยให้มรี ะเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560
พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ั
พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรเพื่อการจ่ายเงินปนผลแก่
ผถู้ อื หุน้
พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการประจาปี 2561
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2561
พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิรศิ กั ดิ ์ ถิรวัฒนางกูร
ประธานกรรมการบริษทั

