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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

ประชมุเม่ือวนัท่ี  5 เมษายน 2559 
ณ ห้องบอลรมู 2-3 , โรงแรมคอนราด กรงุเทพฯ   

 
 เลขานุการบรษิทัแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ขณะน้ีเวลา 10.02 น.  ขอเริม่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจาํปี 2559 และขณะน้ีมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 169 ราย  และมผีูร้บัมอบฉนัทะมาประชุม
จาํนวน 43 ราย รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 212 ราย รวมจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 227,533,129 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 47.97 ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัโดยในส่วนน้ีไม่นับรวมจํานวนหุน้ของ
บรษิทัไดซ้ื้อคนืมาจํานวน 25,700,000 หุน้ ทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีง ถอืว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้ที ่38  
 
 ก่อนเริม่การประชุมประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรบั และมอบหมายให ้นายสมพงษ์  เมธาสถติยส์ขุ  
กรรมการ เป็นผูแ้นะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯและชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหผู้้
ถอืหุน้ทราบ โดยในวาระต่าง ๆ ขอใหน้างสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้ําเนินการ
ประชุม 
 
  นายสมพงษ์  เมธาสถติยส์ขุ กรรมการบรษิทั ขอแนะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

 
คณะกรรมการบริษทั 
 
ดร.ไนยวน  ช ิ    ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     
คณุไพรตัน์   ววิฒัน์บวรวงษ์   กรรมการ  และกรรมการผูอ้าํนวยการ 
คุณพรชยั   พศิาลอนุกลูกจิ   กรรมการ และรองผูอ้าํนวยการอาวโุส  
คุณฮารกชินิ   ทนัวานี    กรรมการ 
คุณสรุชยั     รตทิอง กรรมการ 
คุณสมยศ   เจยีมจริงักร   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณทนิกร   สดีาสมมบรูณ์   กรรมการตรวจสอบ 
พลเอกฐติวิจัน์   กาํลงัเอก                                กรรมการตรวจสอบ   
คุณกญัชลกิา  แสงปรญิญา   เลขานุการบรษิทั 
 
ผูส้อบบญัชี 
 
คุณวนันิสา  งามบวัทอง ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2558 
   บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ จาํกดั 



หน้าที ่2/14 



ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 
คุณชาญชยั    เนตมิงคล ทีป่รกึษากฎหมาย 
คุณณฏัฐณ์รงค ์ รอดชชูืน่  นิตกิรของบรษิทั 
 
และขอแนะนําผูบ้รหิารของบรษิทัฯทีม่าประชุมดงัน้ี 
         
1. นายฮโิรอะก ิ    อจิริ ิ รองผูอ้าํนวยการฝา่ยประสานงานและคุณภาพ 
2. นายซเึนโอะ     คาคุตะ ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. คณุวรรณา      พลแกว้               ผูจ้ดัการอาวโุส  ฝา่ยประสานงานต่างประเทศ      
4. คุณมธัวรรณศ ์   ศรศีกัดา ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
5. คุณอฏัฐพร       แสงปรญิญา ผูจ้ดัการฝา่ยนําเขา้-สง่ออกและจดัซือ้ 
6. คุณพมิพภ์ทัรา   สมพงษ์รตันกุล ผูจ้ดัการฝา่ยธุรการและบุคคล 
7. คุณหทยัรตัน์     อ่อนหริญั          ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน 
8. คุณสธุรรม     คงอ่อน ผูจ้ดัการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 นายสมพงษ์ เมธาสถติยส์ขุ ไดแ้จง้เรือ่งการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ วา่ในการ
ลงคะแนนเสยีงหากมผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใดขอใหย้กมอืและลงมตใินวาระนัน้ในเอกสารที่
ทางบรษิทัแจกใหทุ้กทา่นตอนลงทะเบยีน ทางเจา้หน้าทีจ่ะเขา้ไปเกบ็มตขิองทา่นเพือ่นํามาลงมตใินวาระ
นัน้ ๆ ดว้ยระบบ Barcode โดยรหสัการโหวตทีแ่จกใหท้กุทา่นจะสามารถ Link กบัขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ได้
ทัง้หมด และจะนําจาํนวนหุน้ของผูถ้อืหุน้/ผูแ้ทนไปหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงแลว้ถอืเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้  
 
 หากไม่มผีูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง เลขานุการบรษิทัจะสรุปมตใินวาระนัน้ ๆ ตามคะแนน
เสยีงทีไ่ดม้กีารลงคะแนนไวก้่อนหน้า ซึ่งทางเจา้หน้าทีไ่ดท้ําการเกบ็ขอ้มลูมตต่ิาง ๆ ไวใ้นฐานขอ้มูลแลว้
ตอนทีท่า่นนําหนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดงรวมกบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม รวมทัง้สาํหรบัในสว่นของผูถ้อืหุน้
ทีไ่ดม้อบอาํนาจใหก้รรมการหรอืผูแ้ทนทา่นอื่นลงคะแนนตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ  
 
 สาํหรบัวาระที ่5 การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ทางบรษิทัฯไดแ้จกเอกสารลงคะแนน
เป็นรายบุคคลตัง้แต่ตอนลงทะเบยีน ซึ่งผู้ถือหุ้น/ผูแ้ทนบางท่าน ได้จดัส่งคนืให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวม
คะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ โดยสว่นทีเ่หลอืจะทาํการประมวลผลในการพจิารณาวาระนัน้ 
 
 ลาํดบัถดัไปขอมอบหมายใหค้ณุกญัชลกิา แสงปรญิญา เลขานุการบรษิทั ดาํเนินการประชุม 
ซึง่ทางเลขานุการบรษิทัฯ แจง้วา่ในปีน้ีบรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้/ผูแ้ทนลงทะเบยีนไดจ้นถงึการ
ประชุมจะสิน้สดุ โดยขอเริม่การประชุมตามวาระดงัน้ี 
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วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 
  
 เลขานุการฯเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 
ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่ 1 เมษายน 2558 ทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืเชญิประชุมในเอกสารประกอบการพจิารณา
วาระที ่ 1  หน้าที ่5-22 ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลว่งหน้าก่อนการประชุมในครัง้น้ีแลว้ 

 
 และทางเลขานุการฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถาม/แก้ไข
ขอ้ความในรายงาน ในวาระน้ีหรอืไม ่  
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ผูแ้ทน สอบถามหรอืขอใหแ้กไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมฯ 
 
มติท่ีประชมุ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี
 
 เหน็ดว้ย 227,533,129 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -    
 งดออกเสยีง   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -    
 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2558 
  
 เลขานุการฯไดข้อใหด้ร.ไนยวน ช ิประธานกรรมการเป็นผูร้ายงานความกา้วหน้าในปี 2558 
ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
 
 ประธานฯแจง้วา่ในปีทีผ่า่นมาผลประกอบการของบรษิทัฯกาํไรทีไ่ดร้บัถอืวา่คอ่นขา้งด ี ซึง่
กาํไรทีเ่กดิขึน้ในปี 2558 ไมไ่ดเ้กดิจากปี 2558 ทาํด ีแต่เกดิขึน้มาจาก 2 ปจัจยัหลกัๆ คอื 
 

1. บรษิทัฯไดเ้ขา้ไปขอใบรบัรอง (Certificate) ระดบั S ของประเทศญีปุ่น่ตัง้แต่ 5 ปีก่อน ทาํใหร้าคา
ขายทีบ่รษิทัฯขายไดส้งูกวา่ราคางานทัว่ไป   เน่ืองจากการออกแบบจะมคีวามซบัซอ้นกวา่จงึตอ้ง
ใชโ้รงงานทีม่ใีบรบัรองระดบั S โดยเดอืนทีผ่า่นมาบรษิทัฯไดข้อต่ออายใุบรบัรอง (Renew 
Certificate) ต่ออกี 5 ปี   

2. อตัราแลกเปลีย่นปีทีผ่า่นมารวมถงึ ณ.ปจัจุบนั ทาํใหบ้รษิทัฯไดร้บัรายไดม้ากขึน้  โดยสาํหรบัในอกี 
2-3 ปีขา้งหน้าโครงการต่างๆ บรษิทักไ็ดร้บัไวเ้กอืบหมดแลว้ ซึ่งถ้าเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ
ตัง้เป้าหมายไวค้ดิวา่ผลประกอบการของบรษิทัฯน่าจะเป็นทีพ่งึพอใจ 
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โดยในปีทีผ่า่นมาบรษิทัฯ มเีรือ่งหลกั ๆ ทีต่อ้งการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบดงัต่อไปน้ี 
  

(1) เรือ่งการรว่มทนุกบั POSCO ที ่Dalian เน่ืองจากเศรษฐกจิในปีทีผ่า่นมาทาํใหบ้รษิทัเหลก็อยา่ง 
POSCO ประสบปญัหาหนกัทาํใหโ้รงงานของบรษิทัฯทีท่าํรว่มกบั POSCO ไมค่อ่ยเป็นไปตามที่
บรษิทัฯไดต้ัง้ใจไว ้ ซึง่ปจัจบุนัทางบรษิทัฯไดข้อลดสดัสว่นการถอืหุน้ลงจาก 49% เหลอืเพยีง 
19.58% โดยในอนาคตจะดาํเนินการดว้ยกนัต่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสถานการณ์ ทางบรษิทัฯตอ้งการ
จะอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจอกีครัง้วา่การลงทุนในครัง้น้ี นอกเหนือจากจะขยายตลาดไปยงัทีอ่ื่น ๆ 
แลว้ จุดประสงคส์าํคญักค็อื การกระจายความเสีย่งเรือ่ง Supplier เหลก็ เน่ืองจากแต่เดมิบรษิทัฯ
ซือ้กบั Supplier ทีญ่ีปุ่น่เป็นหลกัทาํใหร้าคาอาจจะตอ้งขึน้อยูก่บัผูข้าย  โดยการทีเ่ขา้ไปลงทุน
รว่มกบั POSCO ซึง่เป็นบรษิทัผลติเหลก็และสง่ขายทัว่โลกแมก้ระทัง่ในญีปุ่น่ ทาํใหบ้รษิทัฯ
สามารถเปรยีบเทยีบราคาเหลก็ระหวา่ง 2 บรษิทัและเลอืกใชท้ีถู่กทีส่ดุได ้ โดยหากเหลก็ 1 
กโิลกรมับรษิทัฯสามารถซือ้ไดถู้ก 5 เยน (JPY) ซึง่ถา้ใน 1 ปี บรษิทัฯซือ้เหลก็ 40,000 ตนั จะ
สามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยไดป้ระมาณ 200 ลา้นเยน (JPY) หรอืคดิเป็นเงนิไทย ณ.ปจัจุบนัจะ
เทา่กบั 64 ลา้นบาท ดงันัน้ประโยชน์ทีบ่รษิทัฯไดร้บัจากการลงทุนในครัง้น้ีจะเป็นการซือ้วตัถุดบิที่
ถูกลงมากกวา่ 
 

(2) เกีย่วกบัโรงงาน MCS Steel-Xiamen ทีป่ระเทศจนี เน่ืองจากการลงทุนกบั POSCO ที ่Dalian 
ไมเ่ป็นไปอยา่งทีต่ ัง้ใจไว ้ ดงันัน้การทีบ่รษิทัฯรบัโอนหุน้คนืมาจากการขายโรงงานทีจ่นี (เน่ืองจาก
ทางบรษิทัจนีไมส่ามารถนําเงนิมาจา่ยไดต้ามกาํหนด) ถอืวา่เป็นเรือ่งดขีองบรษิทัฯเน่ืองจาก
โรงงานดงักลา่วในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯไดใ้ชใ้หผ้ลติชิน้งานบางสว่น โดยทาํหน้าทีเ่ป็นผูร้บัเหมารบั
งานบางสว่นของ MCS ไปทาํ และจากการจา้งโรงงงานนี้ทาํงานบรษิทัฯไดร้บักาํไรประมาณ 60 
ลา้นบาทสาํหรบัโครงการน้ี 
 

(3) สาํหรบัโรงงาน NASU ทีป่ระเทศญีปุ่น่ทีท่างบรษิทัฯเพิง่เขา้ไปซือ้เมือ่เดอืนกนัยายน 2558 ที่
ผา่นมา โดยโรงงานน้ีจะเขา้มาชว่ยเป็นศนูยก์ลางการทาํงานของบรษิทัทีป่ระเทศญีปุ่น่ ซึง่บรษิทัฯ
มคีวามตอ้งการโรงงานทีป่ระเทศญีปุ่น่อยูแ่ลว้ เน่ืองจากบรษิทัฯสง่ชิน้งานเกอืบจะ 100% ไปที่
ญีปุ่น่ โดยในอดตีบรษิทัฯ ไดจ้า้งให ้MCS Steel-Japan ชว่ยทาํหน้าทีใ่นสว่นน้ี แต่วา่ MCS Steel-
Japan กต็อ้งจา้งผูร้บัเหมาทีญ่ีปุ่น่ทาํงานเชน่กนั เน่ืองจากไมม่โีรงงาน แต่เป็นเพยีงออฟฟิตทีท่าํ
หน้าทีป่ระสานงานเทา่นัน้ ทาํใหเ้กดิความไมส่ะดวกและมคีา่ใชจ้า่ยค่อนขา้งสงู ในอดตีบรษิทัฯ
บรษิทัฯมคีวามคดิวา่ตอ้งการซือ้โรงงานทีญ่ีปุ่น่ไวช้ว่ยงานในสว่นน้ี แต่ไมม่โีรงงานญีปุ่น่รายใด
ตอ้งการจะขายโรงงานใหก้บั MCS เน่ืองจาก MCS เป็นบรษิทัต่างชาตแิละถอืเป็นคูแ่ขง่ของ
โรงงานญีปุ่น่อยูแ่ลว้ โดยครัง้น้ีทีไ่ดม้โีอกาสซือ้โรงงานน้ี ถอืเป็นโอกาสของ MCS ทีจ่ะมศีนูยก์ลาง
ทีญ่ีปุ่น่ชว่ยดแูลงานของบรษิทัฯ โรงงาน NASU ตัง้แต่ทีเ่ขา้ไปซือ้มาโรงงานทีก่ม็ปีญัหาอยูแ่ลว้ 
และไมไ่ดด้ตีัง้แต่แรกเมือ่เป็นเชน่นัน้จงึตอ้งขายใหค้นอื่น โดยปจัจุบนับรษิทัฯสง่พนกังานประมาณ 
10 ทา่นเขา้ไปทาํงานทีโ่รงงานดงักลา่ว และมแีผนทีจ่ะสง่เขา้ไปเพิม่อกีประมาณ 10 ทา่น ก่อน
สงกรานตน้ี์ โดยบรษิทัฯจะตอ้งใชเ้วลาอกีสกัระยะเพือ่ปรบัปรุงโรงงานดงักลา่วใหส้ามารถชว่ย
อาํนวยประโยชน์ของบรษิทัฯไดม้ากทีส่ดุ 
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(4) เกีย่วกบัอตัรากาํไรของบรษิทัฯ ซึง่มผีูถ้อืหุน้หลายทา่นสอบถามวา่ทาํไมอตัรากาํไรไมไ่ดเ้ทา่แต่

ก่อน โดยแต่เดมิอตัรากาํไรอยูท่ีป่ระมาณ 20-30% และณ.ปจัจุบนับรษิทัฯไมไ่ดม้อีตัรกาํไรสงู
เชน่นัน้ ซึง่สาํหรบับรษิทัฯไมไ่ดม้องวา่อตัรากาํไรเทา่ไหรท่ีด่ ี แต่มองทีจ่าํนวนทีท่าํมากกว่า 
เพราะวา่หากอตัรากาํไรสงูแต่วา่จาํนวนงานมจีาํนวนน้อยยอดเงนิทีไ่ดร้บักน้็อยเชน่กนั แต่หาก
อตัรากาํไรอยูใ่นระดบัหน่ึง แต่จาํนวนทีท่าํต่อเน่ืองและมจีาํนวนมากพอ กาํไรทีไ่ดก้จ็ะมากกวา่เดมิ
เชน่กนั 

 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ ผูแ้ทนสอบถามในวาระนี้เพิม่เตมิ ทางเลขานุการฯ จงึขอมตใินวาระน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัช ีสิน้สดุ ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 
 เลขานุการฯไดข้อใหคุ้ณมธัวรรณศ ์  ศรศีกัดา ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ อธบิายใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบเกี่ยวกบังบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย โดยคุณมธัวรรณศ์ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
รบัทราบผลประกอบการครา่ว ๆ ดงัน้ี 
 
 ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเท่ากบั 3,653.71 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,587.25 ลา้นบาทจาก
ปี 2557  โดยบรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย 3,586.71 ลา้นบาท ทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่นๆ เท่ากบั 29.91 ลา้นบาท 
โดยบรษิทัฯ มตีน้ทุนขายและบรกิารเท่ากบั 2,310.42 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 415.72 ลา้นบาท 
และมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 188.01 ลา้นบาท และในปี 2558 บรษิทัฯมอีตัรากําไรขัน้ตน้เท่ากบั 
35.58% 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



หน้าที ่6/14 



โดยทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไม ่  
 
คาํถามจากคุณภาณุวฒัน์  เวชยนัตว์วิฒัน์  ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  

1. ในรายงานประจาํปีในปีน้ีแจง้วา่มน้ํีาหนกัสง่มอบงานประมาณ 48,866 ตนั ซึง่ 
น้ําหนกังานทีส่ง่มอบในปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม ่

 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
1.   งานทีส่ง่มอบปี 2558 ถอืวา่เป็นไปตามทีบ่รษิทัฯไดค้าดหมายไว ้
 

2. งานทีส่ง่มอบจาํนวน 48,866 ตนั หากคดิเป็นคา่ลว่งเวลาทีต่อ้งจา่ยใหพ้นกังาน 
คดิเป็นกี ่% 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
2.   บรษิทัฯมนีโยบายจา่ยคา่ตอบแทนตามจาํนวนงานทีท่าํดงันัน้หากตอ้งการใหอ้ธบิายวา่เป็นคา่

ลว่งเวลาเท่าไหรจ่ะไมส่ามารถบอกได ้
 

3. รายไดจ้ากการขายในปี 2558 อยูท่ีป่ระมาณกีบ่าท ต่อตนั 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
3.   ราคาขายของงานทีส่ง่มอบในปี 2558 อยูท่ีป่ระมาณ 250,000 บาท ต่อตนั 

 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ ผูแ้ทนสอบถามในวาระน้ีอกี ทางเลขานุการฯจงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ  
 
มติท่ีประชมุ อนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุ ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ตามทีเ่สนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
 
 เหน็ดว้ย  223,678,729 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  96.97  
 ไมเ่หน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -    
 งดออกเสยีง      6,998,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   3.03 
 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4  พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2558 และแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัการจ่ายปนัผล
ระหว่างกาล 
 
  เลขานุการฯได ้ แจง้ทีป่ระชมุเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปนัผล โดยรายละเอยีดต่างๆ  ขอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาเอกสารทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืเชญิประชุมในเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่ 4 หน้าที ่ 23 ที่
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ครัง้น้ีแลว้   
 
 โดยแจง้วา่ ในปี 2558 บรษิทัมกีาํไรสทุธทิัง้สิน้ (งบเฉพาะกจิการ) จาํนวน 654.41 ลา้นบาท โดย
ขออนุมตัจิา่ยปนัผลสาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาทคดิเป็น 51.92% ซึง่เป็นไป
ตามนโยบายของบรษิทัฯทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธ ิ (งบเฉพาะกจิการ)  ซึง่บรษิทัฯ
ไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ต่อหุน้ เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2558 โดยจา่ย
จากสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (NON-BOI) จาํนวน 0.08 บาท ต่อหุน้ และเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุน (BOI) จาํนวน 0.17 บาท ต่อหุน้ โดยในทีป่ระชุมครัง้น้ีทางคณะกรรมการฯมคีวามเหน็
เสนอใหม้กีารจา่ยเพิม่ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท ต่อหุน้ โดยจา่ยจากสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 
(NON-BOI) จาํนวน 0.15 บาท ต่อหุน้ และเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) จาํนวน 0.30 บาท 
ต่อหุน้ โดยบรษิทัจะปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่18 เมษายน 2559 และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผลใน
วนัที ่ 29 เมษายน 2559    
 

ผลประกอบการปี 2558 BOI NON-BOI บาท / หุน้ 

เงนิปนัผลระหวา่งกาล 0.17 0.08 0.25 
จา่ยเพิม่ 0.3 0.15 0.45 
รวม 0.47 0.23 0.7 

       คดิเป็น 51.92 % ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษ ี

 
ทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไม ่และ

ไมม่ผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
มติท่ีประชมุ   อนุมตัจิา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอ  
 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
 
 เหน็ดว้ย  223,678,729 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  96.97  
 ไมเ่หน็ดว้ย   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  -    
 งดออกเสยีง      6,998,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  3.03 
           
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระพรอ้มกาํหนดเงนิ
คา่ตอบแทน 
 
  เลขานุการฯไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่ 4 (คณะกรรมการ) 
ขอ้ที ่ 20 ไดก้าํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 
ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด หากไมส่ามารถจะแบง่ออกใหพ้อดกีบัจาํนวน 1 ใน 3 ใหพ้จิารณาให้
ใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัจาํนวน 1 ใน 3 ขณะน้ีบรษิทัมกีรรมการทัง้หมด 9 ทา่น  และในปีน้ีมกีรรมการจาํนวน 3 
ทา่นทีต่อ้งออกตามวาระ คอื 
 1)  นายสมยศ  เจยีมจริงักร 
 2)  นายทนิกร  สดีาสมบรูณ์ 
 3)  พลเอกฐติวิจัน์  กาํลงัเอก 
 
 ซึง่ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์ 2559 เหน็ชอบให้
เสนอแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกี 1 วาระ โดยรายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 
3 ทา่นปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่ 5 หน้าที ่ 24-27 ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้าก่อน
การประชุมครัง้น้ีแลว้   
 
  เกีย่วกบัคา่ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการฯในปี 2559 เสนอใหจ้า่ยเป็นเงนิจาํนวน
รวมไมเ่กนิปีละ 9.8 ลา้นบาท โดยคาํนวณจาก 1.5% ของกาํไรสทุธขิองบรษิทัฯในปีก่อน (งบเฉพาะกจิการ) 
โดยใหจ้ดัสรรอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ ซึ่งรายละเอยีดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที ่5 หน้าที ่29 
 
 ทางเลขานุการฯ แจง้วา่ก่อนการลงมตแิต่งตัง้คณะกรรมการรายบุคคล กรรมการทีม่สีว่นได้
เสยีในวาระน้ีทัง้ 3 ทา่นขออนุญาตออกจากหอ้งประชุม เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนเสยีงอยา่ง
เป็นอสิระ 
 
 ทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไม ่
และไมม่ผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
มติท่ีประชมุ  ทีป่ระชุมมมีตดิงัน้ี 

 

1. เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯอกีวาระหน่ึงดว้ย 
คะแนนเสยีงดงัน้ี 
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1)   นายสมยศ  เจียมจิรงักร 
 

 เหน็ดว้ย   199,919,129.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  86.66  
 ไมเ่หน็ดว้ย   23,779,700.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  10.31  
 งดออกเสยีง       6,998,100.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    3.03 
           
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

2) นายทินกร  สีดาสมบรูณ์ 
 

เหน็ดว้ย   199,919,129.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  86.66 
ไมเ่หน็ดว้ย     23,779,700.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  10.31  
งดออกเสยีง       6,998,100.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    3.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

3) พลเอกฐิติวจัน์  กาํลงัเอก 
 

เหน็ดว้ย   199,919,219.00   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  86.66  
ไมเ่หน็ดว้ย     23,779,700.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  10.31  
งดออกเสยีง       6,998,100.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    3.03 
 

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

2. อนุมตัใิหจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการ,กรรมการตรวจสอบและเลขานุการฯ โดยจา่ยเป็นเงนิ
จาํนวนรวมไมเ่กนิปีละ 9.80 ลา้นบาท โดยใหจ้ดัสรรอยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการซึง่
ประกอบดว้ยคา่เบีย้ประชุมครัง้ละ 15,000 บาท สาํหรบัครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและทางประธาน
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะมเีงนิเดอืนสงูกวา่กรรมการทา่นอืน่ 25% 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

 
เหน็ดว้ย         199,919,129.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  86.66  
ไมเ่หน็ดว้ย     23,779,700.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  10.31  
งดออกเสยีง       6,998,100.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    3.03 

 
          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีสาํหรบัปี 2559 และกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
  เลขานุการฯไดข้อใหท้างคุณสมยศ เจยีมจริงักร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจง้ใหท้ี่
ประชุมรบัทราบเกีย่วกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีสาํหรบัปี 2559 
 
 ทางคุณสมยศ ไดแ้จง้วา่ สาํหรบัในปี 2559 เหน็วา่สาํหรบัผูส้อบบญัชรีายเดมิทีป่ฏบิตัหิน้าที่
ในปี 2558 มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่่อในปี 2559 ดงันัน้จงึเหน็สมควรขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา
แต่งตัง้ บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2559 อกี  1 ปีโดยมี
คา่ตอบแทนการสอบบญัช ีจาํนวนรวมไมเ่กนิ 5,000,000 บาทรายละเอยีดต่างๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการ
พจิารณาวาระที ่6 หน้าที ่30 ในหนงัสอืเชญิประชุมทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ครัง้น้ีแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  
  
 ทางเลขานุการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามในวาระนี้ โดยมผีูถ้อืหุน้และผูแ้ทน
สอบถามดงัต่อไปน้ี  
 
คาํถามจากคุณภาณุวฒัน์  เวชยนัตว์วิฒัน์  ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  
 

1. อยากสอบถามทางบรษิทัฯวา่เมือ่การประชุมปีก่อนทราบวา่ คา่สอบบญัชขีองปี 2557 ม ี
จา่ยใหก้บัผูส้อบบญัชปีระมาณ 4.5 ลา้นบาท เหตุใดปีน้ีคา่สอบบญัชถีงึเพิม่ขึน้เป็น 5 ลา้นบาท ตวัเลขที่
เสนอมานัน้คดิอยา่งไร และจาํนวนชัว่โมงการทาํงานของการตรวจสอบสามารถบอกไดห้รอืไมว่า่ใชก้ีช่ ัว่โมง
การทาํงาน เน่ืองจากตนเองมโีอกาสไปเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหน่ึง ซึง่มา Market Cap มากกวา่ 
MCS และมคีา่ตรวจสอบบญัชเีพยีง 1.8 ลา้นบาท ทัง้ๆ ทีม่บีรษิทัฯ ยอ่ยหลายบรษิทัในต่างประเทศ
เชน่เดยีวกนั 

 
เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
1.   คา่สอบบญัชจีาํนวน 5 ลา้นบาททีข่อผูถ้อืหุน้ในปีน้ีประกอบไปดว้ย 

1) คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯจาํนวน 4 ลา้นบาท 
2) คา่สอบบญัชกีรณทีีต่อ้งเขา้ไปตรวจสอบบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 1 ลา้นบาท (กรณไีมจ่า้ง

ผูส้อบบญัชใีนต่างประเทศ) 
 

 ซึง่ทางเลขานุการฯ ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่คา่สอบบญัชทีีส่งูนัน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ จดัทาํงบการเงนิ
แบบ Functional Currency ทาํใหจ้ะตอ้งมกีารจดัทาํงบการเงนิถงึ 3 ครัง้ คอื ทาํเป็นสกุลเงนิบาทครัง้แรก
ตามทีต่ัง้ของบรษิทัทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทย และเปลีย่นเป็นงบตามสกุลเงนิญีปุ่น่ทีเ่งนิสกุลเงนิหลกัของ
กจิการ และเปลีย่นกลบัมาเป็นสกุลบาทอกีครัง้ ณ วนัสิน้งวด เพือ่นําเสนอต่อผูถ้อืหุน้ ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาใน
การตรวจสอบมากขึน้กวา่งบการเงนิทัว่ไป 
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ทางประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิดงัน้ี 
 คา่ตรวจสอบบญัชดีงักลา่วทางคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้คดิวา่เหมาะสม ไมไ่ดแ้จง้วา่ถูก
หรอืแพงเกนิไป   แต่คา่ตรวจสอบดงักลา่วทางคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่เหมาะกบัการตรวจสอบ
งบการเงนิของบรษิทั ณ.ปจัจุบนัทีห่าได ้ ซึง่สาํหรบัคา่ตรวจสอบบญัชทีีท่างผูถ้อืหุน้แจง้มานัน้ทางบรษิทัฯ 
ขอเบอรต์ดิต่อกบัคุณภาณุวฒัน์ไวก้่อน เพือ่จะสอบถามขอ้มลู และจะเรยีกบรษิทัฯดงักลา่วใหม้าเสนอคา่
ตรวจสอบของบรษิทัฯ โดยรายละเอยีดน้ีทางบรษิทัฯจะขอแจง้ใหท้ราบในการประชุมในปีหน้า ซึง่ตนเองไม่
เชือ่วา่คา่สอบบญัชทีีท่างคณะกรรมการเสนอนัน้สงูเกนิไป เพราะวา่คา่สอบบญัชมีรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั 
ขึน้อยูก่บัประเภทธุรกจิของกจิการ 
 
ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิดงัน้ี 
 เน่ืองจากการคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชเีป็นหน้าทีโ่ดยตรงของทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ทีท่างผูถ้อืหุน้แจง้วา่ขอใหแ้จง้รายละเอยีดคา่สอบบญัชรีายชัว่โมงวา่เป็นเทา่ไหรน่ัน้ซึง่รายละเอยีดขนาดนัน้
ทางคณะกรรมการตรวจสอบคงจะแจง้ใหท้ราบในตอนน้ีไมไ่ด ้ แต่ทางคณะกรรมการตรวจสอบขอยนืยนัวา่
คา่สอบบญัชทีีเ่สนอมาน้ีไมไ่ดส้งูกวา่คา่สอบบญัชใีนบรษิทัอื่นในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะธุรกจิ
คลา้ยคลงึกนัมากนกั เน่ืองจากตนเองกม็ปีระสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
คา่สอบบญัชทีีเ่สนอมาในปีน้ีถอืไดว้า่มคีวามสมเหตุสมผล 
 
มคีาํถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

         2. คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ทีข่ออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้จาํนวน 620,000 บาท ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
 
ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
2. คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ประกอบไปดว้ย 

1) คา่ทีพ่กั 
2) คา่อาหาร 
3) คา่เบีย้เลีย้ง 

 
3. กรณตีอ้งตรวจสอบบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 1,000,000 บาททีข่อไวต้อ้งจา่ยหรอืไม ่

 
ทางเลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
3. งบประมาณ 1 ลา้นบาทซึง่ปกตโิดยทัว่ไปบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศจะตอ้งจดัทาํงบการเงนิใหก้บับรษิทั

แมใ่นประเทศไทยตอ้งการ โดยตอ้งมคีวามเหน็ของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิดงักลา่ว แต่
จากการทีส่อบถามทางญีปุ่น่แลว้ การจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานสากลตามทีบ่รษิทัฯตอ้งการและมี
หน้ารายงานของผูส้อบบญัชดีว้ยนัน้ในประเทศญีปุ่น่จะมคีา่ใชจ้า่ยสงูมากเน่ืองจากบรษิทัฯในญีปุ่น่
ไมไ่ดจ้ดัทาํงบการเงนิตามรปูแบบดงักลา่ว ซึง่หากวา่บรษิทัยอ่ยไมส่ามารถจา้งผูต้รวจสอบบญัชใีน
ญีปุ่น่ทาํตามความตอ้งการดงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งจา้งบรษิทัตรวจสอบบญัชใีน
ประเทศไทยโดยจะใชง้บประมาณ 1 ลา้นบาทน้ี ซึง่จะตอ้งจา่ยเงนิสว่นน้ีหรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัวา่คา่สอบ
บญัชทีีต่่างประเทศสงูมากเกนิไปหรอืไม ่
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4. คา่สอบบญัชเีฉพาะบรษิทัในประเทศไทยเป็นยอดเงนิทีเ่ทา่ไหร ่ 
 
ทางเลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
4. บรษิทัฯขอผูถ้อืหุน้คอืไมเ่กนิ 4 ลา้นบาทซึง่รวมในสว่นของการจดัทาํงบการเงนิรวมและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ

แลว้แต่ไมร่วมถงึการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย (เพือ่ออกความเหน็หน้างบการเงนิของบรษิทัยอ่ย) 
ซึง่โดยปกตทิางบรษิทัยอ่ยจะตอ้งจดัทาํงบการเงนิทีม่หีน้าความเหน็ของผูส้อบบญัชมีาและทางบรษิทัฯ
จะนํางบการเงนิดงักลา่วมาจดัทาํเป็นงบการเงนิรวมเพือ่ใหท้างผูต้รวจสอบบญัชตีรวจสอบ 
  
ทางเลขานุการฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไม ่และไมม่ ี

ผูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
มติท่ีประชมุ  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนตามทีเ่สนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
 
 เหน็ดว้ย  231,624,529.00 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.76  
 ไมเ่หน็ดว้ย       0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
 งดออกเสยีง                  567,000.00 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7     เรือ่งอื่น ๆ  
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอใหพ้จิารณาวาระอื่นใด ทางเลขานุการฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ / ผูแ้ทน 
ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ 
 
คาํถามจากคุณธรรมรตัน์  โอภาสเสถยีร ตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุน ดงัน้ี  
 

1. บรษิทั MCS มแีนวทางการต่อตา้นคอรปัชัน่อยา่งไร เน่ืองจากณ.ปจัจุบนับรษิทัฯยงัไมไ่ด ้
เขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ หรอื CAC  

 
เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
1. บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจที่จะเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวในปีน้ี และเมื่อปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ ซึ่งการตรวจสอบของฝ่ายดงักล่าวครอบคลุมเรื่องทุจรติดว้ย และ
บรษิทัฯยงัเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่พบเหน็สิง่ผดิปกต ิและอาจก่อให้เกดิการทุจรติสามารถแจง้เบาะแสผ่าน
ชอ่งทางต่างๆ   
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ประธานฯชีแ้จงเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
1. ตัง้แต่ 10 ปีก่อนบรษิทัฯ ไดก้ารเซน็ตส์ญัญากบัรา้นคา้ทีท่าํธุรกจิกบับรษิทัฯ วา่หากมกีารทุจรติเกดิขึน้

ระหว่างพนักงานและรา้นคา้ดงักล่าวทางบรษิทัฯจะไม่จ่ายค่าสนิคา้หรอืบรกิาร และจะดําเนินคดคีวาม
เอาผดิกบัคนทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งจรงิจงัดว้ย ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมัน่ใจไมว่า่กรณดีงักลา่วจะไมเ่กดิขึน้ 

 
คาํถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

  2. ขอสอบถามเกีย่วกบัปรมิาณการสง่มอบงานของปีน้ี 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
2. ปรมิาณงานทีส่ง่มอบในปีน้ีทางบรษิทัฯคาดวา่จะสง่มอบชิน้งานไดป้ระมาณ 49,000 ตนั ซึง่เป็นชิน้งาน

เฉพาะทีผ่ลติจากโรงงานทีป่ระเทศไทย ไมร่วมในสว่นทีผ่ลติจากโรงงานในต่างประเทศ 
 

          3. ในรายงานประจําปีของบรษิทัฯมเีขยีนไวว้่างานโดยส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ประมาณ 70% 
เป็นของ Kajima Corporation บรษิทัฯ มแีนวคดิเรือ่งการกระจายความเสีย่งเกีย่วกบัลกูคา้หลกัอยา่งไร 

 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
3. เน่ืองจากบรษิทัฯ มแีนวคดิทีว่า่หากลกูคา้รายใด มกีารจองงานก่อน กาํลงัการผลติทีผ่ลติวา่งนัน้กจ็ะทาํ

ใหก้บัลกูคา้รายนัน้ ซึง่ณ.ปจัจุบนัและในอดตีทาง Kajima เป็นลกูคา้ทีแ่จง้โครงการใหบ้รษิทัฯ ทาํก่อน 
ดงันัน้งานโดยสว่นใหญ่บรษิทัฯ จงึทาํใหก้บั Kajima เป็นหลกั 

 
          4. บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิอะไรหรอืไม่ เน่ืองจากเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดที่
คอ่นขา้งมาก และในอนาคตกม็กีารรบังานไวล้ว่งหน้าหลายปี 

 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
4. สําหรบัแผนในการลงทุนตอนน้ีทางคณะกรรมการยงัไม่ไดต้ดัสนิใจ ซึ่งถ้ามคีวามคบืหน้าทางบรษิทัฯ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
 
คาํถามจาก ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  
 

          5. งานโอลมิปิคในปี 2020 ทีจ่ะจดัขึน้ทีก่รุงโตเกยีวประเทศญีปุ่น่ ทาง MCS มโีอกาสทีจ่ะไดร้บั
งานเพิม่หรอืไม ่

 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
5. เน่ืองจากงานโอลมิปิค เป็นงานของประเทศญี่ปุ่น ดงันัน้ราคางานที่ทําเพื่อใหก้บัประเทศของตนเอง

อาจจะไม่สูงมาก ซึ่งณ.วนัน้ีทางบรษิทัฯ ก็มคีุยกนัอยู่แต่ว่าจะได้ทําหรอืไม่นัน้ยงัไม่มขีอ้สรุป  โดย
สาํหรบัโครงการน้ีงานโครงสรา้งเหลก็คาดวา่จะเริม่กลางปี 2017 ถงึปี 2019 เน่ืองจากงานโครงสรา้ง
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จะต้องเสรจ็ก่อนเพื่อให้งานส่วนอื่นๆ ทําต่อ ซึ่งหากว่าราคาและแผนงานไม่ตรงกนัที่บรษิทัฯทําได ้
บรษิทัฯกอ็าจจะไมไ่ดท้าํงานในสว่นน้ี  

 
        6. ในเวบ็ไซด ์จดัหางานบรษิทัฯ มรีบัพนกังานชา่งเชือ่มเพิม่ จาํนวน 50 คน จาํนวนคนทีร่บัเพิม่
ในส่วนน้ีมาทดแทนคนเดิม หรือว่ารบัเพิม่เพื่อเพิม่กําลงัการผลิต และปจัจุบนับริษัทฯมีช่างเชื่อม
ประมาณกีท่า่น 

 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
6. มบีางสว่นรบัมาเพือ่ทดแทนพนักงานเดมิ เน่ืองจากช่างเชื่อมจะตอ้งใชส้ายตาในการเชื่อมงาน เมือ่อาย ุ

45 ปี ประสทิธภิาพการทํางานกจ็ะลดลงทําใหบ้รษิทัฯ ต้องมรีบัเพิม่เพื่อมาทดแทนคนเดมิอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยปจัจุบนับรษิทัฯ มชีา่งเชือ่มทีท่าํงานอยูป่ระมาณ 90 ทา่น  

 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ เพิม่เตมิ ทางเลขานุการฯ จงึกลา่วปิดประชุม 
 
ปิดประชมุเวลา  12.02 น. 
 
                                      ลงชือ่ ……………………………………  ประธานทีป่ระชุม 
                                                                 ( ดร.ไนยวน  ช ิ) 
 
 


