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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2559
บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ณ ห้องบอลรูม 2-3 , โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
เลขานุ การบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าขณะนี้เวลา 10.02 น. ขอเริม่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2559 และขณะนี้มผี ถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 169 ราย และมีผรู้ บั มอบฉันทะมาประชุม
จํานวน 43 ราย รวมจํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 212 ราย รวมจํานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 227,533,129 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 47.97 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั โดยในส่วนนี้ไม่นับรวมจํานวนหุน้ ของ
บริษทั ได้ซ้อื คืนมาจํานวน 25,700,000 หุน้ ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียง ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษทั ข้อที่ 38
ก่อนเริม่ การประชุมประธานฯได้กล่าวต้อนรับ และมอบหมายให้ นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สขุ
กรรมการ เป็ นผูแ้ นะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯและชีแ้ จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนให้ผู้
ถือหุน้ ทราบ โดยในวาระต่าง ๆ ขอให้นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุ การบริษทั เป็ นผูด้ ําเนินการ
ประชุม
นายสมพงษ์
บริษทั ดังต่อไปนี้

เมธาสถิตย์สขุ กรรมการบริษทั ขอแนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของ

คณะกรรมการบริ ษทั
ดร.ไนยวน
คุณไพรัตน์
คุณพรชัย
คุณฮารกิชนิ
คุณสุรชัย
คุณสมยศ
คุณทินกร
พลเอกฐิตวิ จั น์
คุณกัญชลิกา

ชิ
วิวฒ
ั น์บวรวงษ์
พิศาลอนุ กลู กิจ
ทันวานี
รติทอง
เจียมจิรงั กร
สีดาสมมบูรณ์
กําลังเอก
แสงปริญญา

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ และรองผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การบริษทั

ผูส้ อบบัญชี
คุณวันนิสา งามบัวทอง

ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558
บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
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ที่ปรึกษากฎหมาย
คุณชาญชัย
เนติมงคล
คุณณัฏฐ์ณรงค์ รอดชูชน่ื

ทีป่ รึกษากฎหมาย
นิตกิ รของบริษทั

และขอแนะนําผูบ้ ริหารของบริษทั ฯทีม่ าประชุมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายฮิโรอะกิ
นายซึเนโอะ
คุณวรรณา
คุณมัธวรรณศ์
คุณอัฏฐพร
คุณพิมพ์ภทั รา
คุณหทัยรัตน์
คุณสุธรรม

อิจริ ิ
คาคุตะ
พลแก้ว
ศรีศกั ดา
แสงปริญญา
สมพงษ์รตั นกุล
อ่อนหิรญ
ั
คงอ่อน

รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยประสานงานและคุณภาพ
ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝา่ ยประสานงานต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยนําเข้า-ส่งออกและจัดซือ้
ผูจ้ ดั การฝา่ ยธุรการและบุคคล
ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สขุ ได้แจ้งเรือ่ งการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่าในการ
ลงคะแนนเสียงหากมีผไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดขอให้ยกมือและลงมติในวาระนัน้ ในเอกสารที่
ทางบริษทั แจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียน ทางเจ้าหน้าทีจ่ ะเข้าไปเก็บมติของท่านเพือ่ นํามาลงมติในวาระ
นัน้ ๆ ด้วยระบบ Barcode โดยรหัสการโหวตทีแ่ จกให้ทกุ ท่านจะสามารถ Link กับข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ ได้
ทัง้ หมด และจะนําจํานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ /ผูแ้ ทนไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงแล้วถือเป็ นคะแนนเสียงในวาระนัน้
หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุ การบริษทั จะสรุปมติในวาระนัน้ ๆ ตามคะแนน
เสียงทีไ่ ด้มกี ารลงคะแนนไว้ก่อนหน้า ซึ่งทางเจ้าหน้าทีไ่ ด้ทําการเก็บข้อมูลมติต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลแล้ว
ตอนทีท่ า่ นนําหนังสือมอบฉันทะมาแสดงรวมกับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม รวมทัง้ สําหรับในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทีไ่ ด้มอบอํานาจให้กรรมการหรือผูแ้ ทนท่านอื่นลงคะแนนตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
สําหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ทางบริษทั ฯได้แจกเอกสารลงคะแนน
เป็ นรายบุคคลตัง้ แต่ตอนลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้น/ผูแ้ ทนบางท่าน ได้จดั ส่งคืนให้เจ้าหน้ าที่ เพื่อรวบรวม
คะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนทีเ่ หลือจะทําการประมวลผลในการพิจารณาวาระนัน้
ลําดับถัดไปขอมอบหมายให้คณ
ุ กัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุ การบริษทั ดําเนินการประชุม
ซึง่ ทางเลขานุ การบริษทั ฯ
แจ้งว่าในปีน้ีบริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ /ผูแ้ ทนลงทะเบียนได้จนถึงการ
ประชุมจะสิน้ สุด โดยขอเริม่ การประชุมตามวาระดังนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558

เลขานุ การฯเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558
ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 หน้าที่ 5-22 ทีจ่ ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมในครัง้ นี้แล้ว
และทางเลขานุ ก ารฯได้ส อบถามว่ามีผู้ถือ หุ้น / ผู้แ ทนท่ า นใดต้อ งการจะสอบถาม/แก้ไ ข
ข้อความในรายงาน ในวาระนี้หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ /ผูแ้ ทน สอบถามหรือขอให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฯ

มติ ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ตามทีเ่ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 227,533,129
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2558

เลขานุ การฯได้ขอให้ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ายงานความก้าวหน้าในปี 2558
ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
ประธานฯแจ้งว่าในปีทผ่ี า่ นมาผลประกอบการของบริษทั ฯกําไรทีไ่ ด้รบั ถือว่าค่อนข้างดี
กําไรทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2558 ไม่ได้เกิดจากปี 2558 ทําดี แต่เกิดขึน้ มาจาก 2 ปจั จัยหลักๆ คือ

ซึง่

1. บริษทั ฯได้เข้าไปขอใบรับรอง (Certificate) ระดับ S ของประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ 5 ปีก่อน ทําให้ราคา
ขายทีบ่ ริษทั ฯขายได้สงู กว่าราคางานทัวไป
่
เนื่องจากการออกแบบจะมีความซับซ้อนกว่าจึงต้อง
ใช้โรงงานทีม่ ใี บรับรองระดับ S โดยเดือนทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯได้ขอต่ออายุใบรับรอง (Renew
Certificate) ต่ออีก 5 ปี
2. อัตราแลกเปลีย่ นปีทผ่ี า่ นมารวมถึง ณ.ปจั จุบนั ทําให้บริษทั ฯได้รบั รายได้มากขึน้ โดยสําหรับในอีก
2-3 ปี ขา้ งหน้าโครงการต่างๆ บริษทั ก็ได้รบั ไว้เกือบหมดแล้ว ซึ่งถ้าเป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ฯ
ตัง้ เป้าหมายไว้คดิ ว่าผลประกอบการของบริษทั ฯน่าจะเป็ นทีพ่ งึ พอใจ
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โดยในปีทผ่ี า่ นมาบริษทั ฯ มีเรือ่ งหลัก ๆ ทีต่ อ้ งการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบดังต่อไปนี้
(1)

เรือ่ งการร่วมทุนกับ POSCO ที่ Dalian เนื่องจากเศรษฐกิจในปีทผ่ี า่ นมาทําให้บริษทั เหล็กอย่าง
POSCO ประสบปญั หาหนักทําให้โรงงานของบริษทั ฯทีท่ าํ ร่วมกับ POSCO ไม่คอ่ ยเป็ นไปตามที่
บริษทั ฯได้ตงั ้ ใจไว้ ซึง่ ปจั จุบนั ทางบริษทั ฯได้ขอลดสัดส่วนการถือหุน้ ลงจาก 49% เหลือเพียง
19.58% โดยในอนาคตจะดําเนินการด้วยกันต่อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สถานการณ์ ทางบริษทั ฯต้องการ
จะอธิบายให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจอีกครัง้ ว่าการลงทุนในครัง้ นี้ นอกเหนือจากจะขยายตลาดไปยังทีอ่ ่นื ๆ
แล้ว จุดประสงค์สาํ คัญก็คอื การกระจายความเสีย่ งเรือ่ ง Supplier เหล็ก เนื่องจากแต่เดิมบริษทั ฯ
ซือ้ กับ Supplier ทีญ
่ ป่ี นุ่ เป็นหลักทําให้ราคาอาจจะต้องขึน้ อยูก่ บั ผูข้ าย โดยการทีเ่ ข้าไปลงทุน
ร่วมกับ POSCO ซึง่ เป็ นบริษทั ผลิตเหล็กและส่งขายทัวโลกแม้
่
กระทังในญี
่ ป่ นุ่ ทําให้บริษทั ฯ
สามารถเปรียบเทียบราคาเหล็กระหว่าง 2 บริษทั และเลือกใช้ทถ่ี ูกทีส่ ดุ ได้ โดยหากเหล็ก 1
กิโลกรัมบริษทั ฯสามารถซือ้ ได้ถูก 5 เยน (JPY) ซึง่ ถ้าใน 1 ปี บริษทั ฯซือ้ เหล็ก 40,000 ตัน จะ
สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยได้ประมาณ 200 ล้านเยน (JPY) หรือคิดเป็ นเงินไทย ณ.ปจั จุบนั จะ
เท่ากับ 64 ล้านบาท ดังนัน้ ประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯได้รบั จากการลงทุนในครัง้ นี้จะเป็ นการซือ้ วัตถุดบิ ที่
ถูกลงมากกว่า

(2)

เกีย่ วกับโรงงาน MCS Steel-Xiamen ทีป่ ระเทศจีน เนื่องจากการลงทุนกับ POSCO ที่ Dalian
ไม่เป็ นไปอย่างทีต่ งั ้ ใจไว้ ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯรับโอนหุน้ คืนมาจากการขายโรงงานทีจ่ นี (เนื่องจาก
ทางบริษทั จีนไม่สามารถนําเงินมาจ่ายได้ตามกําหนด)
ถือว่าเป็ นเรือ่ งดีของบริษทั ฯเนื่องจาก
โรงงานดังกล่าวในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯได้ใช้ให้ผลิตชิน้ งานบางส่วน โดยทําหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั เหมารับ
งานบางส่วนของ MCS ไปทํา และจากการจ้างโรงงงานนี้ทาํ งานบริษทั ฯได้รบั กําไรประมาณ 60
ล้านบาทสําหรับโครงการนี้

(3)

สําหรับโรงงาน NASU ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ทีท่ างบริษทั ฯเพิง่ เข้าไปซือ้ เมือ่ เดือนกันยายน 2558 ที่
ผ่านมา โดยโรงงานนี้จะเข้ามาช่วยเป็ นศูนย์กลางการทํางานของบริษทั ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ซึง่ บริษทั ฯ
มีความต้องการโรงงานทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ อยูแ่ ล้ว เนื่องจากบริษทั ฯส่งชิน้ งานเกือบจะ 100% ไปที่
ญีป่ นุ่ โดยในอดีตบริษทั ฯ ได้จา้ งให้ MCS Steel-Japan ช่วยทําหน้าทีใ่ นส่วนนี้ แต่วา่ MCS Steel่ ป่ี นุ่ ทํางานเช่นกัน เนื่องจากไม่มโี รงงาน แต่เป็ นเพียงออฟฟิตทีท่ าํ
Japan ก็ตอ้ งจ้างผูร้ บั เหมาทีญ
หน้าทีป่ ระสานงานเท่านัน้ ทําให้เกิดความไม่สะดวกและมีคา่ ใช้จา่ ยค่อนข้างสูง ในอดีตบริษทั ฯ
บริษทั ฯมีความคิดว่าต้องการซือ้ โรงงานทีญ
่ ป่ี นุ่ ไว้ชว่ ยงานในส่วนนี้ แต่ไม่มโี รงงานญีป่ นุ่ รายใด
ต้องการจะขายโรงงานให้กบั MCS เนื่องจาก MCS เป็ นบริษทั ต่างชาติและถือเป็ นคูแ่ ข่งของ
โรงงานญีป่ นุ่ อยูแ่ ล้ว โดยครัง้ นี้ทไ่ี ด้มโี อกาสซือ้ โรงงานนี้ ถือเป็ นโอกาสของ MCS ทีจ่ ะมีศนู ย์กลาง
ทีญ
่ ป่ี นุ่ ช่วยดูแลงานของบริษทั ฯ โรงงาน NASU ตัง้ แต่ทเ่ี ข้าไปซือ้ มาโรงงานทีก่ ม็ ปี ญั หาอยูแ่ ล้ว
และไม่ได้ดตี งั ้ แต่แรกเมือ่ เป็นเช่นนัน้ จึงต้องขายให้คนอื่น โดยปจั จุบนั บริษทั ฯส่งพนักงานประมาณ
10 ท่านเข้าไปทํางานทีโ่ รงงานดังกล่าว และมีแผนทีจ่ ะส่งเข้าไปเพิม่ อีกประมาณ 10 ท่าน ก่อน
สงกรานต์น้ี
โดยบริษทั ฯจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพือ่ ปรับปรุงโรงงานดังกล่าวให้สามารถช่วย
อํานวยประโยชน์ของบริษทั ฯได้มากทีส่ ดุ
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(4)

เกีย่ วกับอัตรากําไรของบริษทั ฯ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ หลายท่านสอบถามว่าทําไมอัตรากําไรไม่ได้เท่าแต่
ก่อน โดยแต่เดิมอัตรากําไรอยูท่ ป่ี ระมาณ 20-30% และณ.ปจั จุบนั บริษทั ฯไม่ได้มอี ตั รกําไรสูง
เช่นนัน้
ซึง่ สําหรับบริษทั ฯไม่ได้มองว่าอัตรากําไรเท่าไหร่ทด่ี ี แต่มองทีจ่ าํ นวนทีท่ าํ มากกว่า
เพราะว่าหากอัตรากําไรสูงแต่วา่ จํานวนงานมีจาํ นวนน้อยยอดเงินทีไ่ ด้รบั ก็น้อยเช่นกัน แต่หาก
อัตรากําไรอยูใ่ นระดับหนึ่ง แต่จาํ นวนทีท่ าํ ต่อเนื่องและมีจาํ นวนมากพอ กําไรทีไ่ ด้กจ็ ะมากกว่าเดิม
เช่นกัน

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทนสอบถามในวาระนี้เพิม่ เติม ทางเลขานุ การฯ จึงขอมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิน้ สุด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เลขานุ การฯได้ขอให้คุณมัธวรรณศ์ ศรีศกั ดา ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน อธิบายให้ผถู้ อื หุน้
ทราบเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยคุณมัธวรรณศ์ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้
รับทราบผลประกอบการคร่าว ๆ ดังนี้
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 3,653.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,587.25 ล้านบาทจาก
ปี 2557 โดยบริษทั มีรายได้จากการขาย 3,586.71 ล้านบาท ทีเ่ หลือเป็ นรายได้อ่นื ๆ เท่ากับ 29.91 ล้านบาท
โดยบริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริการเท่ากับ 2,310.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 415.72 ล้านบาท
และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 188.01 ล้านบาท และในปี 2558 บริษทั ฯมีอตั รากําไรขัน้ ต้นเท่ากับ
35.58%
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โดยทางเลขานุ การฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่
คําถามจากคุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์ววิ ฒ
ั น์ ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. ในรายงานประจําปีในปีน้ีแจ้งว่ามีน้ําหนักส่งมอบงานประมาณ 48,866 ตัน ซึง่
นํ้าหนักงานทีส่ ง่ มอบในปี 2558 เป็ นไปตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
1. งานทีส่ ง่ มอบปี 2558 ถือว่าเป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ฯได้คาดหมายไว้
2. งานทีส่ ง่ มอบจํานวน 48,866 ตัน หากคิดเป็ นค่าล่วงเวลาทีต่ อ้ งจ่ายให้พนักงาน
คิดเป็ นกี่ %
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
2. บริษทั ฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามจํานวนงานทีท่ าํ ดังนัน้ หากต้องการให้อธิบายว่าเป็ นค่า
ล่วงเวลาเท่าไหร่จะไม่สามารถบอกได้
3. รายได้จากการขายในปี 2558 อยูท่ ป่ี ระมาณกีบ่ าท ต่อตัน
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
3. ราคาขายของงานทีส่ ง่ มอบในปี 2558 อยูท่ ป่ี ระมาณ 250,000 บาท ต่อตัน
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทนสอบถามในวาระนี้อกี ทางเลขานุ การฯจึงขอให้ผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทน ลงมติ

มติ ที่ประชุม

อนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีเ่ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

223,678,729
0
6,998,100

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน



สําหรับรอบ

96.97
3.03
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วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลสําหรับปี 2558 และแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายปนั ผล
ระหว่างกาล
เลขานุการฯได้ แจ้งทีป่ ระชุมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปนั ผล โดยรายละเอียดต่างๆ ขอให้ผถู้ อื หุน้
พิจารณาเอกสารทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 หน้าที่ 23 ที่
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ครัง้ นี้แล้ว
โดยแจ้งว่า ในปี 2558 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิทงั ้ สิน้ (งบเฉพาะกิจการ) จํานวน 654.41 ล้านบาท โดย
ั
ขออนุ มตั จิ า่ ยปนผลสํ
าหรับผลประกอบการประจําปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาทคิดเป็ น 51.92% ซึง่ เป็นไป
ั
ตามนโยบายของบริษทั ฯทีจ่ ะจ่ายเงินปนผลไม่
ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึง่ บริษทั ฯ
ได้จา่ ยเงินปนั ผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท ต่อหุน้ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2558 โดยจ่าย
จากส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จํานวน 0.08 บาท ต่อหุน้ และเป็ นส่วนทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 0.17 บาท ต่อหุน้ โดยในทีป่ ระชุมครัง้ นี้ทางคณะกรรมการฯมีความเห็น
เสนอให้มกี ารจ่ายเพิม่ ในอัตราหุน้ ละ 0.45 บาท ต่อหุน้ โดยจ่ายจากส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI) จํานวน 0.15 บาท ต่อหุน้ และเป็ นส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 0.30 บาท
ต่อหุน้ โดยบริษทั จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 18 เมษายน 2559 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลใน
วันที่ 29 เมษายน 2559
ผลประกอบการปี 2558
เงินปนั ผลระหว่างกาล

BOI

NON-BOI

0.17
0.08
0.3
0.15
0.47
0.23
คิดเป็ น 51.92 % ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

จ่ายเพิม่
รวม

บาท / หุน้
0.25
0.45
0.7

ทางเลขานุ การฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่ และ
ไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทน ลงมติ
มติ ที่ประชุม

อนุ มตั จิ า่ ยเงินปนั ผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2558 ตามทีเ่ สนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

223,678,729
0
6,998,100

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน



96.97
3.03
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระพร้อมกําหนดเงิน
ค่าตอบแทน
เลขานุ การฯได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ)
ข้อที่ 20 ได้กาํ หนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด หากไม่สามารถจะแบ่งออกให้พอดีกบั จํานวน 1 ใน 3 ให้พจิ ารณาให้
ใกล้เคียงทีส่ ดุ กับจํานวน 1 ใน 3 ขณะนี้บริษทั มีกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน และในปีน้ีมกี รรมการจํานวน 3
ท่านทีต่ อ้ งออกตามวาระ คือ
1) นายสมยศ เจียมจิรงั กร
2) นายทินกร สีดาสมบูรณ์
3) พลเอกฐิตวิ จั น์ กําลังเอก
ซึง่ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้
เสนอแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ โดยรายละเอียดประวัตขิ องกรรมการทัง้
3 ท่านปรากฏอยูใ่ นเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 หน้าที่ 24-27 ทีจ่ ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อน
การประชุมครัง้ นี้แล้ว
เกีย่ วกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุ การฯในปี 2559 เสนอให้จา่ ยเป็ นเงินจํานวน
รวมไม่เกินปีละ 9.8 ล้านบาท โดยคํานวณจาก 1.5% ของกําไรสุทธิของบริษทั ฯในปีก่อน (งบเฉพาะกิจการ)
โดยให้จดั สรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 หน้าที่ 29
ทางเลขานุ การฯ แจ้งว่าก่อนการลงมติแต่งตัง้ คณะกรรมการรายบุคคล กรรมการทีม่ สี ว่ นได้
เสียในวาระนี้ทงั ้ 3 ท่านขออนุ ญาตออกจากห้องประชุม เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียงอย่าง
เป็ นอิสระ
ทางเลขานุ การฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่
และไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทน ลงมติ

มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติดงั นี้

1. เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯอีกวาระหนึ่งด้วย

คะแนนเสียงดังนี้
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1) นายสมยศ เจียมจิ รงั กร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

199,919,129.00
23,779,700.00
6,998,100.00

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

86.66
10.31
3.03

ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2) นายทิ นกร สีดาสมบูรณ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

199,919,129.00
23,779,700.00
6,998,100.00

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

86.66
10.31
3.03

ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3) พลเอกฐิ ติวจั น์ กําลังเอก
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

199,919,219.00
23,779,700.00
6,998,100.00

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

86.66
10.31
3.03

ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. อนุ มตั ใิ ห้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการ,กรรมการตรวจสอบและเลขานุ การฯ

โดยจ่ายเป็ นเงิน
จํานวนรวมไม่เกินปีละ 9.80 ล้านบาท โดยให้จดั สรรอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการซึง่
ประกอบด้วยค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 15,000 บาท สําหรับครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและทางประธาน
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะมีเงินเดือนสูงกว่ากรรมการท่านอื่น 25%
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

199,919,129.00
23,779,700.00
6,998,100.00

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

86.66
10.31
3.03

ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทน

เลขานุ การฯได้ขอให้ทางคุณสมยศ เจียมจิรงั กร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ี
ประชุมรับทราบเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2559
ทางคุณสมยศ ได้แจ้งว่า สําหรับในปี 2559 เห็นว่าสําหรับผูส้ อบบัญชีรายเดิมทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ในปี 2558 มีความเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อในปี 2559 ดังนัน้ จึงเห็นสมควรขอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2559 อีก 1 ปีโดยมี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี จํานวนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทรายละเอียดต่างๆ อยูใ่ นเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระที่ 6 หน้าที่ 30 ในหนังสือเชิญประชุมทีจ่ ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ครัง้ นี้แล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทางเลขานุ การฯ
สอบถามดังต่อไปนี้

ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามในวาระนี้

โดยมีผถู้ อื หุน้ และผูแ้ ทน

คําถามจากคุณภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์ววิ ฒ
ั น์ ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. อยากสอบถามทางบริษทั ฯว่าเมือ่ การประชุมปีก่อนทราบว่า ค่าสอบบัญชีของปี 2557 มี
จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชีประมาณ 4.5 ล้านบาท เหตุใดปีน้ีคา่ สอบบัญชีถงึ เพิม่ ขึน้ เป็ น 5 ล้านบาท ตัวเลขที่
ั่
เสนอมานัน้ คิดอย่างไร และจํานวนชัวโมงการทํ
่
างานของการตรวจสอบสามารถบอกได้หรือไม่วา่ ใช้กช่ี วโมง
การทํางาน เนื่องจากตนเองมีโอกาสไปเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หนึ่ง ซึง่ มา Market Cap มากกว่า
MCS และมีคา่ ตรวจสอบบัญชีเพียง 1.8 ล้านบาท ทัง้ ๆ ทีม่ บี ริษทั ฯ ย่อยหลายบริษทั ในต่างประเทศ
เช่นเดียวกัน
เลขานุ การฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
1. ค่าสอบบัญชีจาํ นวน 5 ล้านบาททีข่ อผูถ้ อื หุน้ ในปีน้ีประกอบไปด้วย
1) ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯจํานวน 4 ล้านบาท
2) ค่าสอบบัญชีกรณีทต่ี อ้ งเข้าไปตรวจสอบบริษทั ย่อยในต่างประเทศ 1 ล้านบาท (กรณีไม่จา้ ง
ผูส้ อบบัญชีในต่างประเทศ)
ซึง่ ทางเลขานุ การฯ ได้อธิบายเพิม่ เติมว่าค่าสอบบัญชีทส่ี งู นัน้ เนื่องจากบริษทั ฯ จัดทํางบการเงิน
แบบ Functional Currency ทําให้จะต้องมีการจัดทํางบการเงินถึง 3 ครัง้ คือ ทําเป็ นสกุลเงินบาทครัง้ แรก
ตามทีต่ งั ้ ของบริษทั ทีต่ งั ้ อยูใ่ นประเทศไทย
และเปลีย่ นเป็ นงบตามสกุลเงินญีป่ นุ่ ทีเ่ งินสกุลเงินหลักของ
กิจการ และเปลีย่ นกลับมาเป็ นสกุลบาทอีกครัง้ ณ วันสิน้ งวด เพือ่ นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ทําให้ตอ้ งใช้เวลาใน
การตรวจสอบมากขึน้ กว่างบการเงินทัวไป
่
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ทางประธานฯ ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมดังนี้
ค่าตรวจสอบบัญชีดงั กล่าวทางคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วคิดว่าเหมาะสม ไม่ได้แจ้งว่าถูก
หรือแพงเกินไป แต่คา่ ตรวจสอบดังกล่าวทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะกับการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษทั ณ.ปจั จุบนั ทีห่ าได้ ซึง่ สําหรับค่าตรวจสอบบัญชีทท่ี างผูถ้ อื หุน้ แจ้งมานัน้ ทางบริษทั ฯ
ขอเบอร์ตดิ ต่อกับคุณภาณุวฒ
ั น์ไว้ก่อน เพือ่ จะสอบถามข้อมูล และจะเรียกบริษทั ฯดังกล่าวให้มาเสนอค่า
ตรวจสอบของบริษทั ฯ โดยรายละเอียดนี้ทางบริษทั ฯจะขอแจ้งให้ทราบในการประชุมในปีหน้า ซึง่ ตนเองไม่
เชือ่ ว่าค่าสอบบัญชีทท่ี างคณะกรรมการเสนอนัน้ สูงเกินไป เพราะว่าค่าสอบบัญชีมรี ายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน
ขึน้ อยูก่ บั ประเภทธุรกิจของกิจการ
ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมดังนี้
เนื่องจากการคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นหน้าทีโ่ ดยตรงของทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ทีท่ างผูถ้ อื หุน้ แจ้งว่าขอให้แจ้งรายละเอียดค่าสอบบัญชีรายชัวโมงว่
่
าเป็ นเท่าไหร่นนั ้ ซึง่ รายละเอียดขนาดนัน้
ทางคณะกรรมการตรวจสอบคงจะแจ้งให้ทราบในตอนนี้ไม่ได้ แต่ทางคณะกรรมการตรวจสอบขอยืนยันว่า
ค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอมานี้ไม่ได้สงู กว่าค่าสอบบัญชีในบริษทั อื่นในตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะธุรกิจ
คล้ายคลึงกันมากนัก เนื่องจากตนเองก็มปี ระสบการณ์เป็ นกรรมการตรวจสอบให้กบั บริษทั จดทะเบียนอื่น
ค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอมาในปีน้ีถอื ได้วา่ มีความสมเหตุสมผล
มีคาํ ถามจากผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
2. ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีข่ ออนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ จํานวน 620,000 บาท ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชแ้ี จงดังนี้
2. ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ประกอบไปด้วย
1) ค่าทีพ่ กั
2) ค่าอาหาร
3) ค่าเบีย้ เลีย้ ง
3. กรณีตอ้ งตรวจสอบบริษทั ย่อยในต่างประเทศ 1,000,000 บาททีข่ อไว้ตอ้ งจ่ายหรือไม่
ทางเลขานุ การฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
3. งบประมาณ 1 ล้านบาทซึง่ ปกติโดยทัวไปบริ
่
ษทั ย่อยในต่างประเทศจะต้องจัดทํางบการเงินให้กบั บริษทั
แม่ในประเทศไทยต้องการ โดยต้องมีความเห็นของผูส้ อบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว แต่
จากการทีส่ อบถามทางญีป่ นุ่ แล้ว การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานสากลตามทีบ่ ริษทั ฯต้องการและมี
หน้ารายงานของผูส้ อบบัญชีดว้ ยนัน้ ในประเทศญีป่ นุ่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยสูงมากเนื่องจากบริษทั ฯในญีป่ นุ่
ไม่ได้จดั ทํางบการเงินตามรูปแบบดังกล่าว ซึง่ หากว่าบริษทั ย่อยไม่สามารถจ้างผูต้ รวจสอบบัญชีใน
ญีป่ นุ่ ทําตามความต้องการดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯจึงมีความจําเป็ นต้องจ้างบริษทั ตรวจสอบบัญชีใน
ประเทศไทยโดยจะใช้งบประมาณ 1 ล้านบาทนี้ ซึง่ จะต้องจ่ายเงินส่วนนี้หรือไม่นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าค่าสอบ
บัญชีทต่ี ่างประเทศสูงมากเกินไปหรือไม่
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4. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษทั ในประเทศไทยเป็ นยอดเงินทีเ่ ท่าไหร่
ทางเลขานุ การฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
4. บริษทั ฯขอผูถ้ อื หุน้ คือไม่เกิน 4 ล้านบาทซึง่ รวมในส่วนของการจัดทํางบการเงินรวมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
แล้วแต่ไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ย่อย (เพือ่ ออกความเห็นหน้างบการเงินของบริษทั ย่อย)
ซึง่ โดยปกติทางบริษทั ย่อยจะต้องจัดทํางบการเงินทีม่ หี น้าความเห็นของผูส้ อบบัญชีมาและทางบริษทั ฯ
จะนํางบการเงินดังกล่าวมาจัดทําเป็ นงบการเงินรวมเพือ่ ให้ทางผูต้ รวจสอบบัญชีตรวจสอบ
ทางเลขานุ การฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่ และไม่ม ี
ผูใ้ ดสอบถาม จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทน ลงมติ
มติ ที่ประชุม
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนตามทีเ่ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

231,624,529.00
0
567,000.00

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.76
0.24

ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

เรือ่ งอื่น ๆ

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอให้พจิ ารณาวาระอื่นใด ทางเลขานุ การฯ จึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ / ผูแ้ ทน
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ
คําถามจากคุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน ดังนี้
1. บริษทั MCS มีแนวทางการต่อต้านคอรัปชันอย่
่ างไร เนื่องจากณ.ปจั จุบนั บริษทั ฯยังไม่ได้
เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC
เลขานุ การฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
1. บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี น้ี และเมื่อปี ท่ผี ่านมาบริษัทฯ ได้จดั ตัง้ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในอย่างเป็ นทางการ ซึ่งการตรวจสอบของฝ่ายดังกล่าวครอบคลุมเรื่องทุจริตด้วย และ
บริษทั ฯยังเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ่พี บเห็นสิง่ ผิดปกติ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทางต่างๆ
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ประธานฯชีแ้ จงเพิม่ เติม ดังนี้
1. ตัง้ แต่ 10 ปีก่อนบริษทั ฯ ได้การเซ็นต์สญ
ั ญากับร้านค้าทีท่ าํ ธุรกิจกับบริษทั ฯ ว่าหากมีการทุจริตเกิดขึน้
ระหว่างพนักงานและร้านค้าดังกล่าวทางบริษทั ฯจะไม่จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ และจะดําเนินคดีความ
เอาผิดกับคนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจังด้วย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมันใจไม่
่
วา่ กรณีดงั กล่าวจะไม่เกิดขึน้
คําถามจากผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
2. ขอสอบถามเกีย่ วกับปริมาณการส่งมอบงานของปีน้ี
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
2. ปริมาณงานทีส่ ง่ มอบในปีน้ีทางบริษทั ฯคาดว่าจะส่งมอบชิน้ งานได้ประมาณ 49,000 ตัน ซึง่ เป็ นชิน้ งาน
เฉพาะทีผ่ ลิตจากโรงงานทีป่ ระเทศไทย ไม่รวมในส่วนทีผ่ ลิตจากโรงงานในต่างประเทศ
3. ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯมีเขียนไว้ว่างานโดยส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประมาณ 70%
เป็ นของ Kajima Corporation บริษทั ฯ มีแนวคิดเรือ่ งการกระจายความเสีย่ งเกีย่ วกับลูกค้าหลักอย่างไร
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
3. เนื่องจากบริษทั ฯ มีแนวคิดทีว่ า่ หากลูกค้ารายใด มีการจองงานก่อน กําลังการผลิตทีผ่ ลิตว่างนัน้ ก็จะทํา
ให้กบั ลูกค้ารายนัน้ ซึง่ ณ.ปจั จุบนั และในอดีตทาง Kajima เป็ นลูกค้าทีแ่ จ้งโครงการให้บริษทั ฯ ทําก่อน
ดังนัน้ งานโดยส่วนใหญ่บริษทั ฯ จึงทําให้กบั Kajima เป็ นหลัก
4. บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมอะไรหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดที่
ค่อนข้างมาก และในอนาคตก็มกี ารรับงานไว้ลว่ งหน้าหลายปี
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
4. สําหรับแผนในการลงทุนตอนนี้ทางคณะกรรมการยังไม่ได้ตดั สินใจ ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
คําถามจาก ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
5. งานโอลิมปิคในปี 2020 ทีจ่ ะจัดขึน้ ทีก่ รุงโตเกียวประเทศญีป่ นุ่ ทาง MCS มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั
งานเพิม่ หรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
5. เนื่องจากงานโอลิมปิ ค เป็ นงานของประเทศญี่ปุ่น ดังนัน้ ราคางานที่ทําเพื่อให้กบั ประเทศของตนเอง
อาจจะไม่สูงมาก ซึ่งณ.วันนี้ทางบริษทั ฯ ก็มคี ุยกันอยู่แต่ว่าจะได้ทําหรือไม่นัน้ ยังไม่มขี อ้ สรุป โดย
สําหรับโครงการนี้งานโครงสร้างเหล็กคาดว่าจะเริม่ กลางปี 2017 ถึงปี 2019 เนื่องจากงานโครงสร้าง
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จะต้องเสร็จก่อนเพื่อให้งานส่วนอื่นๆ ทําต่อ ซึ่งหากว่าราคาและแผนงานไม่ตรงกันที่บริษทั ฯทําได้
บริษทั ฯก็อาจจะไม่ได้ทาํ งานในส่วนนี้
6. ในเว็บไซด์ จัดหางานบริษทั ฯ มีรบั พนักงานช่างเชือ่ มเพิม่ จํานวน 50 คน จํานวนคนทีร่ บั เพิม่
ในส่วนนี้ ม าทดแทนคนเดิม หรือ ว่ารับเพิม่ เพื่อ เพิม่ กําลังการผลิต และปจั จุบ นั บริษัท ฯมีช่า งเชื่อ ม
ประมาณกีท่ า่ น
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงดังนี้
6. มีบางส่วนรับมาเพือ่ ทดแทนพนักงานเดิม เนื่องจากช่างเชื่อมจะต้องใช้สายตาในการเชื่อมงาน เมือ่ อายุ
45 ปี ประสิทธิภาพการทํางานก็จะลดลงทําให้บริษทั ฯ ต้องมีรบั เพิม่ เพื่อมาทดแทนคนเดิมอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ มีชา่ งเชือ่ มทีท่ าํ งานอยูป่ ระมาณ 90 ท่าน
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพิม่ เติม ทางเลขานุ การฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 12.02 น.
ลงชือ่ …………………………………… ประธานทีป่ ระชุม
( ดร.ไนยวน ชิ )



