


     
    

     
 
 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 

บริษัท เอม็.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
 
 
 
 
 

 
วนัท่ี 7 เมษายน 2560  เวลา 10.30-12.30 น. 

ณ.ห้อง Ballroom 2-3 , โรงแรมคอนราด , กรุงเทพฯ 
 
 

เร่ิมลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
เพ่ือความสะดวกกรุณานําแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค๊ดมาด้วย 

 
 
 
 

** สิทธิเข้าร่วมประชมุ เฉพาะผู้แทนหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านัน้ **  

(งดแจกของชําร่วย เพ่ือเป็นไปตามการขอความร่วมมือของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) 
 
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
70 หมู ่2 ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท์ 035-372961-6 โทรสาร 035-372967-8 
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  24    กมุภาพนัธ์   2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1.  สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
  2.  รายงานประจําปี และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยสิน้สดุ  
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
  3.   เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  4  ( เงินปันผล ) 

4.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  5  ( กรรมการ ) 
5.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  6 ( ผู้สอบบญัชี ) 
6.  ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ 
7.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
8. เอกสารลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2560  ในวนัท่ี 7 เมษายน  2560 
เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด , กรุงเทพ ฯ เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 

  วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวันที่  
    5 เมษายน 2559 (หน้าที่ 6-17)  

   วตัถปุระสงค์และเหตผุล  MCS ได้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัตัง้แตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้สง่
ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
พร้อมทัง้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) แล้ว 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็ควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2559 
   วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ี 
   สําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ซึง่ปรากฎอยูใ่นรายงานประจําปี 2559  
   ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ควรให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของ 
   คณะกรรมการบริษัทประจําปี   2559 
   การลงมติ  วาระนีไ้มมี่การลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ 
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 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
   สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่
กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจําปี
สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัท 
   และบริษัทยอ่ยสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผา่น 
   การรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 

                       หน่วย :  บาท 

รายการ งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 เพิ่มขึน้ (ลดลง)              % 

รายได้รวม 5,735,282,987 3,653,712,895  2,081,570,092 56.97 

ค่าใช้จ่าย 4,360,524,581 2,959,049,063  1,401,475,518 47.36 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 1,225,781,513  615,707,413  610,074,100  99.09  

กาํไรส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ 1,229,262,149 618,222,687  611,039,462 98.84 

กาํไรต่อหุ้น 2.60 1.24  1.33 107.26 

 
   การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี 
   สทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
   ( หน้าที่ 18 ) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา ๑๑๕ การ
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอด
ขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  
เว้นแตจ่ะมีข้อบงัคบักําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในเร่ืองหุ้นบริุมสทิธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เม่ือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ทําได้ คณะกรรมการอาจ 
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเหน็ วา่บริษัทมีกําไรสมควร
พอท่ีจะทําเช่นนัน้และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป การจ่ายเงินปันผลนัน้ให้กระทําภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

   หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณา 
   คําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย 
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   ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจําปี  2559  อีกหุ้นละ                
   0.48 บาท เน่ืองจากมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 

  ผลการดาํเนินงาน 
 

วันที่จ่าย 
 

BOI NON BOI รวม 
  บาท : หุ้น บาท : หุ้น บาท : หุ้น 
ปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 1  6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 59)   9-ก.ย.-59 0.33 0.11 0.44 
ปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 2   3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 59) 13-ธ.ค.-59 0.26 0.18 0.44 

รวม 0.59 0.29 0.88 
 
   ซึง่รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสําหรับผลประกอบการ   ปี 2559 ในอตัราหุ้นละ  

 1.36 บาท โดยกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล            
    ในวนัท่ี  24  เมษายน  2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9  พฤษภาคม 2560 

การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
     วาระที่ 5     พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและกาํหนด 
   ค่าตอบแทน ( หน้าที่ 20-23 ) 
   วตัถปุระสงค์และเหตผุล พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ข้อ 20 “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 
เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น
ตําแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกเข้า
มาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได้ ” และ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 “กรรมการมีสทิธิได้รับ
คา่ตอบแทนอนัได้แก่ เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บําเหน็จ และโบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะใดๆตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง” 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ   
1.   เหน็สมควรแต่งตัง้ ดร.ไนยวน ชิ, ดร.สมพงษ์ เมธาสถิตย์สขุ และ ดร.สรุชยั รติทอง กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ  
2. เหน็สมควรให้เสนอในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทในปี 2560 ในจํานวนรวมไมเ่กิน 11.64 ล้านบาท โดยคา่ตอบแทน
ดงักลา่วคิดจาก 1.0% ของกําไรสทุธิในปีท่ีผา่นมา   
การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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 วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดเงนิค่าตอบแทน ( หน้าที่ 24 ) 

   วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจําปี  
   2560 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
   อนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควร แต่งตัง้ นายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 4891  หรือนางสาวสลุลติ อาดสวา่ง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7517 

   หรือนายสวุฒัน์  มณีกนกสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8134  
   หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6838 จากบริษัท สอบบญัชี  
   ธรรมนิติ  จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี  2560  และกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 

 ไมเ่กินปีละ 4,000,000 บาท ( ส่ีล้านบาทถ้วน ) 
   การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
   มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
 
 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา 
และสถานท่ีดงักลา่ว 
 
    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                   
     
 
      ( ดร.ไนยวน  ชิ ) 
                                                                                                           ประธานกรรมการ 
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( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

 

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

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

 
เลขานุการบรษิทัแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าขณะน้ีเวลา 10.02 น. ขอเริม่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจาํปี 2559 และขณะนี้มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 169 ราย และมผีูร้บัมอบฉนัทะมาประชุม 
จาํนวน 43 ราย รวมจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทงั ้สิน้ 212 ราย รวมจาํนวนหุน้ทัง้ สิน้ 227,533,129 หุน้ คดิเป็น 
รอ้ยละ 47.97 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัโดยในสว่นนี้ไมน่บัรวมจาํนวนหุน้ของ 
บรษิทัไดซ้ือ้คนืมาจาํนวน 25,700,000 หุน้ ทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีง ถอืวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ 
บรษิทัขอ้ที ่38 
 

ก่อนเริม่การประชุมประธานฯไดก้ลา่วตอ้นรบั และมอบหมายให ้นายสมพงษ์ เมธาสถติยสุ์ข 
กรรมการ เป็นผูแ้นะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯและชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนให ้
ผูถ้อืหุน้ทราบ โดยในวาระต่าง ๆ ขอใหน้างสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้าํเนินการ 
ประชุม 
 

นายสมพงษ์ เมธาสถติยส์ุข กรรมการบรษิทั ขอแนะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารของ 
บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมการบริษทั 
 
ดร.ไนยวน  ช ิ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
คณุไพรตัน์  ววิฒัน์บวรวงษ์  กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการ 
คณุพรชยั  พศิาลอนุกลูกจิ  กรรมการ และรองผูอ้าํนวยการอาวุโส 
คณุฮารกชินิ  ทนัวานี  กรรมการ 
คณุสรุชยั  รตทิอง  กรรมการ 
คณุสมยศ  เจยีมจริงักร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณุทนิกร  สดีาสมมบรูณ์  กรรมการตรวจสอบ 
พลเอกฐติวิจัน์ กําลงัเอก  กรรมการตรวจสอบ 
คณุกญัชลกิา  แสงปรญิญา  เลขานุการบรษิทั 
 
ผู้สอบบญัชี 
คณุวนันิสา  งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2558 
  บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 
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ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 
คุณชาญชยั  เนตมิงคล   ทีป่รกึษากฎหมาย 
คุณณฏัฐณ์รงค ์ รอดชชูื่น  นิตกิรของบรษิทั 
 
และขอแนะนําผูบ้รหิารของบรษิทัฯทีม่าประชุมดงัน้ี 
 
1. นายฮโิรอะก ิ อจิริ ิ  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายประสานงานและคุณภาพ 
2. นายซเึนโอะ  คาคุตะ   ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. คุณวรรณา  พลแกว้   ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ 
4. คุณมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
5. คุณอฏัฐพร  แสงปรญิญา   ผูจ้ดัการฝ่ายนําเขา้-สง่ออกและจดัซือ้ 
6. คุณพมิพภ์ทัรา  สมพงษ์รตันกุล   ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและบุคคล 
7. คุณหทยัรตัน์  อ่อนหริญั   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
8. คุณสธุรรม  คงอ่อน   ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 นายสมพงษ์ เมธาสถติยส์ขุ ไดแ้จง้เรื่องการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ วา่ในการลงคะแนนเสยีง
หากมผีูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใดขอใหย้กมอืและลงมตใินวาระนัน้ในเอกสารทีท่างบรษิทัแจกใหทุ้กท่าน
ตอนลงทะเบยีน ทางเจา้หน้าทีจ่ะเขา้ไปเกบ็มตขิองทา่นเพือ่นํามาลงมตใินวาระนัน้ ๆ ดว้ยระบบ Barcode โดยรหสัการ
โหวตทีแ่จกใหทุ้กท่านจะสามารถ Link กบัขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ไดท้ัง้หมด และจะนําจาํนวนหุน้ของผูถ้อืหุน้/ผูแ้ทนไปหกั
ออกจากจาํนวนเสยีงทงั ้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงแลว้ถอืเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ 
 
 หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง เลขานุการบรษิทัจะสรปุมตใินวาระนัน้ ๆ ตามคะแนนเสยีงทีไ่ดม้ี
การลงคะแนนไว้ก่อนหน้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการเก็บขอ้มูลมตต่ิาง ๆ ไว้ในฐานขอ้มูลแลว้ตอนที่ท่านนําหนังสอื
มอบฉนัทะมาแสดงรวมกบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม รวมทงั ้สาํหรบัในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดม้อบอํานาจใหก้รรมการหรอื
ผูแ้ทนทา่นอื่นลงคะแนนตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 
 สําหรบัวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ทางบริษัทฯได้แจกเอกสารลงคะแนนเป็น
รายบุคคลตัง้แต่ตอนลงทะเบยีน ซึง่ผูถ้อืหุน้/ผูแ้ทนบางท่าน ไดจ้ดัสง่คนืใหเ้จา้หน้าที ่เพื่อรวบรวมคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยสว่นทีเ่หลอืจะทาํการประมวลผลในการพจิารณาวาระนัน้ 
 
 ลําดบัถดัไปขอมอบหมายให้คุณกญัชลกิา แสงปรญิญา เลขานุการบรษิทั ดําเนินการประชุมซึ่งทาง
เลขานุการบรษิทัฯ แจง้วา่ในปีน้ีบรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้/ผูแ้ทนลงทะเบยีนไดจ้นถงึการประชุมจะสิน้สดุ โดยขอ
เริม่การประชุมตามวาระดงัน้ี 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 
 
 เลขานุการฯเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2558 ที่ปรากฏอยู่ในหนังสอืเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 1 
หน้าที ่5-22 ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมในครัง้น้ีแลว้ 
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 และทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถาม/แกไ้ขขอ้ความใน
รายงาน ในวาระน้ีหรอืไม ่
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ผูแ้ทน สอบถามหรอืขอใหแ้กไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมฯ 
 
มติท่ีประชมุ  รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 
 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 
 
 ประธานฯแจง้ว่าในปีทีผ่่านมาผลประกอบการของบรษิทัฯกําไรทีไ่ดร้บัถอืว่าค่อนขา้งด ีซึ่งกําไรที่
เกดิขึน้ในปี 2558 ไมไ่ดเ้กดิจากปี 2558 ทาํด ีแต่เกดิขึน้มาจาก 2 ปัจจยัหลกัๆ คอื 
 

1. บรษิทัฯไดเ้ขา้ไปขอใบรบัรอง (Certificate) ระดบั S ของประเทศญีปุ่่ นตัง้แต่ 5 ปีก่อน ทาํใหร้าคาขายทีบ่รษิทั
ฯ ขายไดส้งูกว่าราคางานทัว่ไป เน่ืองจากการออกแบบจะมคีวามซบัซอ้นกว่าจงึตอ้งใชโ้รงงานทีม่ใีบรบัรอง
ระดบั S โดยเดอืนทีผ่า่นมาบรษิทัฯไดข้อต่ออายใุบรบัรอง (Renew Certificate) ต่ออกี 5 ปี 

2. อตัราแลกเปลี่ยนปีทีผ่่านมารวมถงึ ณ.ปัจจุบนั ทําใหบ้รษิทัฯไดร้บัรายไดม้ากขึน้ โดยสาํหรบัในอกี 2-3 ปี 
ขา้งหน้าโครงการต่างๆ บรษิทักไ็ดร้บัไวเ้กอืบหมดแลว้ ซึ่งถา้เป็นไปตามที่บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายไวค้ดิว่าผล
ประกอบการของบรษิทัฯน่าจะเป็นทีพ่งึพอใจ 

 
โดยในปีทีผ่า่นมาบรษิทัฯมเีรือ่งหลกัๆ ทีต่อ้งการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบดงัต่อไปน้ี 
 

(1) เรื่องการรว่มทุนกบั POSCO ที ่Dalian เน่ืองจากเศรษฐกจิในปีทีผ่่านมาทําใหบ้รษิทัเหลก็อย่าง POSCO 
ประสบปัญหาหนกัทาํใหโ้รงงานของบรษิทัฯทีท่าํรว่มกบั POSCO ไมค่อ่ยเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ไดต้ัง้ใจไว ้ซึง่
ปัจจุบนัทางบรษิทัฯไดข้อลดสดัสว่นการถอืหุน้ลงจาก 49% เหลอืเพยีง 19.58% โดยในอนาคตจะดาํเนินการ
ดว้ยกนัต่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสถานการณ์ ทางบรษิทัฯตอ้งการจะอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจอกีครัง้วา่การลงทุนใน
ครัง้น้ี นอกเหนือจากจะขยายตลาดไปยงัที่อื่นๆ แลว้ จุดประสงค์สาํคญักค็อื การกระจายความเสีย่งเรื่อง 
Supplier เหลก็ เน่ืองจากแต่เดมิบรษิทัฯซื้อกบั Supplier ทีญ่ี่ปุ่ นเป็นหลกัทําใหร้าคาอาจจะตอ้งขึน้อยู่กบั
ผูข้าย โดยการทีเ่ขา้ไปลงทุนร่วมกบั POSCO ซึ่งเป็นบรษิทัผลติเหลก็และสง่ขายทัว่โลกแมก้ระทัง่ในญี่ปุ่ น 
ทําให้บรษิทัฯสามารถเปรยีบเทยีบราคาเหล็กระหว่าง 2 บรษิทัและเลอืกใช้ที่ถูกที่สุดได้ โดยหากเหล็ก 1 
กโิลกรมับรษิทัฯสามารถซื้อได้ถูก 5 เยน (JPY) ซึ่งถ้าใน 1 ปี บรษิทัฯซื้อเหลก็ 40,000 ตนั จะสามารถ
ประหยดัค่าใชจ้่ายไดป้ระมาณ 200 ลา้นเยน (JPY) หรอืคดิเป็นเงนิไทย ณ.ปัจจุบนัจะเท่ากบั 64 ลา้นบาท 
ดงันัน้ประโยชน์ทีบ่รษิทัฯไดร้บัจากการลงทุนในครัง้น้ีจะเป็นการซือ้วตัถุดบิทีถ่กูลงมากกวา่ 
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(2) เกี่ยวกบัโรงงาน MCS Steel-Xiamen ทีป่ระเทศจนี เน่ืองจากการลงทุนกบั POSCO ที ่Dalian ไม่เป็นไป

อย่างที่ตัง้ใจไว้ ดงันัน้การที่บรษิัทฯรบัโอนหุ้นคนืมาจากการขายโรงงานที่จนี (เน่ืองจากทางบรษิทัจนีไม่
สามารถนําเงนิมาจ่ายได้ตามกําหนด) ถอืว่าเป็นเรื่องดขีองบรษิทัฯเน่ืองจากโรงงานดงักล่าวในปีที่ผ่านมา 
บรษิทัฯไดใ้ชใ้หผ้ลติชิ้นงานบางสว่น โดยทําหน้าทีเ่ป็นผูร้บัเหมารบังานบางสว่นของ MCS ไปทํา และจาก
การจา้งโรงงงานน้ีทาํงานบรษิทัฯไดร้บักาํไรประมาณ 60 ลา้นบาทสาํหรบัโครงการน้ี 

 
(3) สาํหรบัโรงงาน NASU ที่ประเทศญี่ปุ่ นที่ทางบรษิทัฯเพิง่เขา้ไปซื้อเมื่อเดอืนกนัยายน 2558 ทีผ่่านมา โดย

โรงงานน้ีจะเขา้มาช่วยเป็นศนูยก์ลางการทาํงานของบรษิทัทีป่ระเทศญี่ปุ่ น ซึง่บรษิทัฯมคีวามตอ้งการโรงงาน
ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แลว้ เน่ืองจากบรษิทัฯส่งชิ้นงานเกอืบจะ 100% ไปที่ญี่ปุ่ น โดยในอดตีบรษิทัฯ ไดจ้า้งให ้
MCS Steel-Japan ช่วยทําหน้าทีใ่นสว่นน้ี แต่วา่ MCS Steel-Japan กต็อ้งจา้งผูร้บัเหมาทีญ่ี่ปุ่ นทํางาน
เช่นกนั เน่ืองจากไม่มโีรงงาน แต่เป็นเพยีงออฟฟิตทีท่ําหน้าทีป่ระสานงานเท่านัน้ ทําใหเ้กดิความไม่สะดวก
และมคี่าใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงูในอดตี บรษิทัฯมคีวามคดิวา่ตอ้งการซือ้โรงงานทีญ่ี่ปุ่ นไวช้่วยงานในสว่นน้ี แต่ไมม่ี
โรงงานญี่ปุ่ นรายใดตอ้งการจะขายโรงงานใหก้บั MCS เน่ืองจาก MCS เป็นบรษิทัต่างชาตแิละถอืเป็นคู่แขง่
ของโรงงานญีปุ่่ นอยูแ่ลว้ โดยครัง้น้ีทีไ่ดม้โีอกาสซือ้โรงงานน้ี ถอืเป็นโอกาสของ MCS ทีจ่ะมศีนูยก์ลางทีญ่ี่ปุ่น
ช่วยดแูลงานของบรษิทัฯโรงงาน NASU ตัง้แต่ทีเ่ขา้ไปซือ้มาโรงงานทีก่ม็ปัีญหาอยู่แลว้และไมไ่ดด้ตีัง้แต่แรก
เมื่อเป็นเช่นนัน้จงึตอ้งขายใหค้นอื่น โดยปัจจุบนับรษิทัฯสง่พนกังานประมาณ 10 ท่านเขา้ไปทาํงานทีโ่รงงาน
ดงักล่าว และมแีผนทีจ่ะสง่เขา้ไปเพิม่อกีประมาณ 10 ท่าน ก่อนสงกรานต์น้ีโดยบรษิทัฯจะตอ้งใชเ้วลาอกีสกั
ระยะเพื่อปรบัปรงุโรงงานดงักลา่วใหส้ามารถชว่ยอาํนวยประโยชน์ของบรษิทัฯไดม้ากทีส่ดุ 

 
(4) เกี่ยวกบัอตัรากําไรของบรษิทัฯ ซึ่งมผีูถ้อืหุน้หลายท่านสอบถามว่าทําไมอตัรากําไรไม่ไดเ้ท่าแต่ก่อนโดยแต่

เดมิอตัรากําไรอยู่ทีป่ระมาณ 20-30% และ ณ ปัจจุบนับรษิทัฯไม่ไดม้อีตัรกําไรสงูเช่นนัน้ ซึ่งสาํหรบับรษิทัฯ
ไมไ่ดม้องวา่อตัรากําไรเทา่ไหรท่ีด่ ีแต่มองทีจ่าํนวนทีท่าํมากกวา่เพราะวา่หากอตัรากาํไรสงูแต่วา่จาํนวนงานมี
จํานวนน้อยยอดเงนิที่ได้รบัก็น้อยเช่นกนั แต่หากอตัรากําไรอยู่ในระดบัหน่ึง แต่จํานวนที่ทําต่อเน่ืองและมี
จาํนวนมากพอ กาํไรทีไ่ดก้จ็ะมากกวา่เดมิเชน่กนั 
 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ ผูแ้ทนสอบถามในวาระน้ีเพิม่เตมิ ทางเลขานุการฯ จงึขอมตใินวาระน้ี 
 
มติท่ีประชมุ รบัทราบ 
 
วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 
 เลขานุการฯได้ขอให้คุณมธัวรรณศ์ ศรศีกัดา ผู้จดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ อธบิายให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เกี่ยวกบังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯและบรษิัทย่อย โดยคุณมธัวรรณศ์ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบผล
ประกอบการครา่ว ๆ ดงัน้ี 
 
 ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเทา่กบั 3,653.71 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,587.25 ลา้นบาทจากปี 2557 โดย
บรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย 3,586.71 ลา้นบาท ที่เหลอืเป็นรายไดอ้ื่นๆ เท่ากบั 29.91 ลา้นบาทโดยบรษิทัฯ มตี้นทุน
ขายและบรกิารเท่ากบั 2,310.42 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 415.72 ลา้นบาทและมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร
เทา่กบั 188.01 ลา้นบาท และในปี 2558 บรษิทัฯมอีตัรากาํไรขัน้ตน้เทา่กบั 35.58% 
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โดยทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไม ่
 
คาํถามจากคุณภาณุวฒัน์ เวชยนัตว์วิฒัน์ ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
 
 1. ในรายงานประจําปีในปีน้ีแจง้วา่มน้ํีาหนกัสง่มอบงานประมาณ 48,866 ตนั ซึง่น้ําหนกังานทีส่ง่
มอบในปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม ่
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
1. งานทีส่ง่มอบปี 2558 ถอืวา่เป็นไปตามทีบ่รษิทัฯไดค้าดหมายไว ้

 
 2. งานทีส่ง่มอบจาํนวน 48,866 ตนั หากคดิเป็นคา่ลว่งเวลาทีต่อ้งจา่ยใหพ้นกังานคดิเป็นกี ่% 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
2.  บรษิทัฯมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามจาํนวนงานทีท่าํดงันัน้หากตอ้งการใหอ้ธบิายวา่เป็นค่าล่วงเวลาเท่าไหร่
จะไมส่ามารถบอกได ้
 
 3. รายไดจ้ากการขายในปี 2558 อยูท่ีป่ระมาณกีบ่าท ต่อตนั 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
3.  ราคาขายของงานทีส่ง่มอบในปี 2558 อยูท่ีป่ระมาณ 250,000 บาท ต่อตนั 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ ผูแ้ทนสอบถามในวาระน้ีอกี ทางเลขานุการฯจงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
มติท่ีประชมุ   อนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สุด 
ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
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 เหน็ดว้ย   223,678,729              เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  96.97 
 ไมเ่หน็ดว้ย   0             เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
 งดออกเสยีง  6,998,100              เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  3.03 
 
ของจาํนวนเสยีงทัง้ หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4  พจิารณาจา่ยเงนิปันผลสาํหรบัปี 2558 และแจง้ทีป่ระชุมทราบเกีย่วกบัการจา่ยปันผลระหวา่งกาล 
 
 เลขานุการฯได ้ แจง้ทีป่ระชุมเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผล โดยรายละเอยีดต่างๆขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา
เอกสารทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืเชญิประชุมในเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่ 4 หน้าที ่ 23 ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ครัง้น้ี
แลว้ 
 
                   โดยแจ้งว่า ในปี 2558 บรษิทัมกีําไรสุทธทิัง้สิ้น (งบเฉพาะกิจการ) จํานวน 654.41 ล้านบาท โดยขอ
อนุมตัิจ่ายปันผลสําหรบัผลประกอบการประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทคิดเป็น 51.92% ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของบรษิทัฯทีจ่ะจ่ายเงนิปัน ผลไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธ ิ(งบเฉพาะกจิการ) ซึง่บรษิทัฯไดจ้่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ต่อหุ้น เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2558 โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รบัการ
สง่เสรมิการลงทุน (NON-BOI) จาํนวน 0.08 บาท ต่อหุน้ และเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) จาํนวน 0.17 
บาท ต่อหุน้ โดยในทีป่ระชุมครัง้น้ีทางคณะกรรมการฯมคีวามเหน็เสนอใหม้กีารจ่ายเพิม่ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท ต่อหุน้ 
โดยจา่ยจากสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน(NON-BOI) จาํนวน 0.15 บาท ต่อหุน้ และเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
การลงทุน (BOI) จํานวน 0.30 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัจะปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่18 เมษายน 2559 และ
กาํหนดจา่ยเงนิ  ปันผลในวนัที ่29 เมษายน 2559 
 

ผลประกอบการปี 2558          BOI     NON-
BOI 

   บาท/หุน้ 

เงนิปันผลระหวา่งกาล          0.17     0.08        0.25 
จา่ยเพิม่          0.30     0.15        0.45 
รวม          0.47     0.23        0.70 

คดิเป็น 51.92% ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษ ี
 
 ทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไม ่ และไมม่ี
ผูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
มติท่ีประชมุ  อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ดงัน้ี 
 
 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  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระพรอ้มกาํหนดเงนิคา่ตอบแทน 
 
 เลขานุการฯไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่4 (คณะกรรมการ) ขอ้ที ่20 ได้
กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
ทัง้หมด หากไมส่ามารถจะแบง่ออกใหพ้อดกีบัจาํนวน 1 ใน 3 ใหพ้จิารณาใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุกบัจาํนวน 1 ใน 3 ขณะน้ี
บรษิทัมกีรรมการทัง้หมด 9 ทา่น และในปีน้ีมกีรรมการจาํนวน 3 ทา่นทีต่อ้งออกตามวาระ คอื 
 1) นายสมยศ เจยีมจริงักร 
 2) นายทนิกร สดีาสมบรูณ์ 
 3) พลเอกฐติวิจัน์ กาํลงัเอก 
 
 ซึง่ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 2/2559 เมือ่วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2559 เหน็ชอบใหเ้สนอ
แต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกี 1 วาระ โดยรายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ทา่นปรากฏอยู่
ในเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5 หน้าที ่24-27 ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้าก่อนการประชุมครัง้น้ีแลว้ 
 
 เกีย่วกบัคา่ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการฯในปี 2559 เสนอใหจ้า่ยเป็นเงนิจาํนวนรวมไมเ่กนิปี
ละ 9.8 ลา้นบาท โดยคาํนวณจาก 1.5% ของกาํไรสทุธขิองบรษิทัฯในปีก่อน (งบเฉพาะกจิการ) โดยใหจ้ดัสรรอยูใ่น          
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการ ซึง่รายละเอยีดต่าง ๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่5 หน้าที ่29 
 
 ทางเลขานุการฯ แจง้วา่ก่อนการลงมตแิต่งตัง้ คณะกรรมการรายบุคคล กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระน้ี
ทัง้ 3 ทา่นขออนุญาตออกจากหอ้งประชุม เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนเสยีงอยา่งเป็นอสิระ 
 
 ทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไมแ่ละไมม่ผีูใ้ด
สอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ 
 
มติท่ีประชมุ  ทีป่ระชุมมมีตดิงัน้ี 
 

1. เลอืกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯอกีวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสยีง
ดงัน้ี 

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 
 
ของจาํนวนเสยีงทัง้ หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

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 
 
ของจาํนวนเสยีงทัง้ หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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3) พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก 

 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. อนุมตัใิหจ้า่ยค่าตอบแทนกรรมการกรรมการตรวจสอบและเลขานุการฯ โดยจา่ยเป็นเงนิจาํนวนรวมไม่
เกนิปีละ 9.80 ลา้นบาท โดยใหจ้ดัสรรอยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยคา่เบีย้ประชุมครัง้ละ 
15,000 บาท สาํหรบัครงัท้ีเ่ขา้รว่มประชุมและทางประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
เงนิเดอืนสงูกวา่กรรมการทา่นอื่น 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 
 
ของจาํนวนเสยีงทัง้ หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี สาํหรบัปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนเลขานุการฯไดข้อใหท้าง        
คุณสมยศ เจยีมจริงักร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัช ีสาํหรบัปี 2559 
 
 ทางคณุสมยศ ไดแ้จง้วา่ สาํหรบัในปี 2559 เหน็วา่สาํหรบัผูส้อบบญัชรีายเดมิทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่น   ปี 
2558 มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่่อในปี 2559 ดงันัน้จงึเหน็สมควรขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้บรษิทั 
สอบบญัชธีรรมนิต ิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2559 อกี 1 ปีโดยมคีา่ตอบแทนการสอบบญัช ี
จํานวนรวมไมเ่กนิ 5,000,000 บาทรายละเอยีดต่างๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่ 6 หน้าที ่ 30 
ในหนงัสอืเชญิประชมุทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ครัง้นี้แลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
 ทางเลขานุการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามในวาระนี้ โดยมผีูถ้อืหุน้และผูแ้ทนสอบถาม
ดงัต่อไปน้ี 
 
คาํถามจากคุณภาณุวฒัน์ เวชยนัตว์วิฒัน์ ผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

1. อยากสอบถามทางบรษิทัฯวา่เมือ่การประชุมปีก่อนทราบวา่ คา่สอบบญัชขีองปี 2557 ม ี
จา่ยใหก้บัผูส้อบบญัชปีระมาณ 4.5 ลา้นบาท เหตุใดปีนี้คา่สอบบญัชถีงึเพิม่ขึน้เป็น 5 ลา้นบาท ตวัเลขทีเ่สนอมา
นัน้คดิอยา่งไร และจาํนวนชัว่โมงการทาํงานของการตรวจสอบสามารถบอกไดห้รอืไม่วา่ใชก้ีช่ ัว่โมงการทํางาน 
เนื่องจากตนเองมโีอกาสไปเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหนึ่ง ซึง่มา Market Cap มากกว่า MCS และมคี่า
ตรวจสอบบญัชเีพยีง 1.8 ลา้นบาท ทัง้ ๆ ทีม่บีรษิทัฯ ยอ่ยหลายบรษิทัในตา่งประเทศเชน่เดยีวกนั 
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เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงันี้ 
1. คา่สอบบญัชจีาํนวน 5 ลา้นบาททีข่อผูถ้อืหุน้ในปีนี้ประกอบไปดว้ย 
 1) คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯจาํนวน 4 ลา้นบาท 
 2) คา่สอบบญัชกีรณีทีต่อ้งเขา้ไปตรวจสอบบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 1 ลา้นบาท (กรณไีมจ่า้ง 
 ผูส้อบบญัชใีนตา่งประเทศ) 
 
 ซึง่ทางเลขานุการฯ ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่คา่สอบบญัชทีีส่งูนัน้ เนื่องจากบรษิทัฯ จดัทาํงบการเงนิ 
แบบ Functional Currency ทาํใหจ้ะตอ้งมกีารจดัทํางบการเงนิถงึ 3 ครัง้ คอื ทาํเป็นสกุลเงนิบาทครัง้แรกตาม
ทีต่ ัง้ของบรษิทัทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทย และเปลีย่นเป็นงบตามสกุลเงนิญีปุ่่ นทีเ่งนิสกุลเงนิหลกัของกจิการ และ
เปลีย่นกลบัมาเป็นสกุลบาทอกีครงั ้ ณ วนัสิน้งวด เพือ่นําเสนอต่อผูถ้อืหุน้ ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบ
มากขึน้กวา่งบการเงนิทัว่ไป 
 
ทางประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิดงัน้ี 
 ค่าตรวจสอบบญัชดีงักล่าวทางคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้คดิว่าเหมาะสม ไม่ไดแ้จง้ว่าถูกหรอืแพง
เกนิไป แต่ค่าตรวจสอบดงักล่าวทางคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเหมาะกบัการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั    
ณ ปัจจุบนัทีห่าได ้ซึง่สาํหรบัค่าตรวจสอบบญัชทีีท่างผูถ้อืหุน้แจง้มานัน้ทางบรษิทัฯ ขอเบอรต์ดิต่อกบัคุณภาณุวฒัน์ไว้
ก่อน เพื่อจะสอบถามขอ้มูลและจะเรยีกบรษิทัฯดงักล่าวให้มาเสนอค่าตรวจสอบของบรษิทัฯ โดยรายละเอียดน้ีทาง 
บรษิทัฯ จะขอแจ้งให้ทราบในการประชุมในปีหน้า ซึ่งตนเองไม่เชื่อว่าค่าสอบบญัชทีี่ทางคณะกรรมการเสนอนัน้สูง
เกนิไป เพราะวา่คา่สอบบญัชมีรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัประเภทธุรกจิของกจิการ 
 
ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิดงัน้ี 
 เน่ืองจากการคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชเีป็นหน้าทีโ่ดยตรงของทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ทีท่างผูถ้อื
หุ้นแจง้ว่าขอใหแ้จง้รายละเอยีดค่าสอบบญัชรีายชัว่โมงว่าเป็นเท่าไหร่นัน้ซึ่งรายละเอยีดขนาดนัน้ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบคงจะแจง้ใหท้ราบในตอนน้ีไมไ่ด ้แต่ทางคณะกรรมการตรวจสอบขอยนืยนัวา่ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอมาน้ีไมไ่ดส้งู
กวา่คา่สอบบญัชใีนบรษิทัอื่นในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะธุรกจิคลา้ยคลงึกนัมากนกั เน่ืองจากตนเองกม็ปีระสบการณ์
เป็นกรรมการตรวจสอบใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนอื่นคา่สอบบญัชทีีเ่สนอมาในปีน้ีถอืไดว้า่มคีวามสมเหตุสมผล 
 
มคีาํถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
 2. คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ทีข่ออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้จาํนวน 620,000 บาท ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
 
ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
2. คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ประกอบไปดว้ย 
 1) คา่ทีพ่กั 
 2) คา่อาหาร 
 3) คา่เบีย้เลีย้ง 
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 3. กรณีตอ้งตรวจสอบบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 1,000,000 บาททีข่อไวต้อ้งจา่ยหรอืไม ่
 
ทางเลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
 
3.  งบประมาณ 1 ลา้นบาทซึง่ปกตโิดยทัว่ไปบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศจะตอ้งจดัทาํงบการเงนิใหก้บับรษิทัแมใ่น
ประเทศไทยตอ้งการ โดยตอ้งมคีวามเหน็ของผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิดงักลา่ว แต่จากการทีส่อบถามทาง
ญีปุ่่ นแลว้ การจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานสากลตามทีบ่รษิทัฯตอ้งการและมหีน้ารายงานของผูส้อบบญัชดีว้ยนัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นจะมคีา่ใชจ้า่ยสงูมากเน่ืองจากบรษิทัฯในญีปุ่่ นไมไ่ดจ้ดัทาํงบการเงนิตามรปูแบบดงักลา่ว ซึง่หากวา่บรษิทั
ยอ่ยไมส่ามารถจา้งผูต้รวจสอบบญัชใีนญีปุ่่ นทาํตามความตอ้งการดงักลา่วไดท้างบรษิทัฯจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งจา้งบรษิทั
ตรวจสอบบญัชใีนประเทศไทยโดยจะใชง้บประมาณ 1 ลา้นบาทน้ี ซึง่จะตอ้งจา่ยเงนิสว่นน้ีหรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัวา่คา่
สอบบญัชทีีต่่างประเทศสงูมากเกนิไปหรอืไม ่
 
  4. คา่สอบบญัชเีฉพาะบรษิทัในประเทศไทยเป็นยอดเงนิทีเ่ทา่ไหร ่
 
ทางเลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
4.  บรษิทัฯขอผูถ้อืหุน้คอืไมเ่กนิ 4 ลา้นบาทซึง่รวมในสว่นของการจดัทาํงบการเงนิรวมและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆแลว้แต่ไม่
รวมถงึการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย (เพือ่ออกความเหน็หน้างบการเงนิของบรษิทัยอ่ย) ซึง่โดยปกตทิางบรษิทั
ยอ่ยจะตอ้งจดัทาํงบการเงนิทีม่หีน้าความเหน็ของผูส้อบบญัชมีาและทางบรษิทัฯจะนํางบการเงนิดงักลา่วมาจดัทาํเป็น
งบการเงนิรวมเพือ่ใหท้างผูต้รวจสอบบญัชตีรวจสอบ 
 
 ทางเลขานุการฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไม ่ และไมม่ผีูใ้ด
สอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
มตทิีป่ระชุม  แต่งตัง้ ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
 
 เหน็ดว้ย   231,624,529.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.76 
 ไมเ่หน็ดว้ย   0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
 งดออกเสยีง         567,000.00  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.24 
  
 ของจาํนวนเสยีงทัง้ หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7  เรือ่งอื่น ๆ 
 
  ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอใหพ้จิารณาวาระอื่นใด ทางเลขานุการฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ / ผูแ้ทน ซกัถามใน
ประเดน็ต่าง ๆ 
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คาํถามจากคุณธรรมรตัน์ โอภาสเสถยีร ตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุน ดงัน้ี 
 
  1.  บรษิทั MCS มแีนวทางการต่อตา้นคอรปัชน่ั อยา่งไร เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนับรษิทัฯยงัไมไ่ดเ้ขา้รว่ม
โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ หรอื CAC 
 
เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 

1. บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขา้รว่มโครงการดงักลา่วในปีน้ี และเมือ่ปีทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ฝ่าย 
ตรวจสอบภายในอยา่งเป็นทางการ ซึง่การตรวจสอบของฝ่ายดงักลา่วครอบคลุมเรือ่งทุจรติดว้ย และบรษิทัฯ ยงัเปิด 
 
โอกาสใหผู้ท้ีพ่บเหน็สิง่ผดิปกต ิและอาจก่อใหเ้กดิการทุจรติสามารถแจง้เบาะแสผา่นชอ่งทางต่างๆ 
 
ประธานฯชีแ้จงเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
1. ตัง้แต่ 10 ปีก่อนบรษิทัฯ ไดก้ารเซน็ตส์ญัญากบัรา้นคา้ทีท่าํธุรกจิกบับรษิทัฯ วา่หากมกีารทุจรติเกดิขึน้ระหวา่ง
พนกังานและรา้นคา้ดงักลา่วทางบรษิทัฯจะไมจ่า่ยคา่สนิคา้หรอืบรกิาร และจะดาํเนินคดคีวามเอาผดิกบัคนทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งจรงิจงัดว้ย ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมัน่ ใจไมว่า่กรณีดงักลา่วจะไมเ่กดิขึน้ 
 
คาํถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
  2. ขอสอบถามเกีย่วกบัปรมิาณการสง่มอบงานของปีน้ี 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
2. ปรมิาณงานทีส่ง่มอบในปีน้ีทางบรษิทัฯคาดวา่จะสง่มอบชิน้งานไดป้ระมาณ 49,000 ตนั ซึง่เป็นชิน้งานเฉพาะทีผ่ลติ
จากโรงงานทีป่ระเทศไทย ไมร่วมในสว่นทีผ่ลติจากโรงงานในต่างประเทศ 
 
  3. ในรายงานประจาํปีของบรษิทัฯมเีขยีนไวว้า่งานโดยสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ ประมาณ 70% เป็นของ 
Kajima Corporation บรษิทัฯ มแีนวคดิเรือ่งการกระจายความเสีย่งเกีย่วกบัลกูคา้หลกัอยา่งไร 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
3. เน่ืองจากบรษิทัฯ มแีนวคดิทีว่า่หากลกูคา้รายใด มกีารจองงานก่อน กาํลงัการผลติทีผ่ลติวา่งนัน้กจ็ะทาํใหก้บัลกูคา้
รายนัน้ ซึง่ ณ ปัจจุบนัและในอดตีทาง Kajima เป็นลกูคา้ทีแ่จง้โครงการใหบ้รษิทัฯ ทาํก่อนดงันัน้งานโดยสว่นใหญ่
บรษิทัฯ จงึทาํใหก้บั Kajima เป็นหลกั 
 
  4. บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิอะไรหรอืไม ่เน่ืองจากเหน็วา่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีค่อ่นขา้งมาก 
และในอนาคตกม็กีารรบังานไวล้ว่งหน้าหลายปี 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
4. สาํหรบัแผนในการลงทุนตอนน้ีทางคณะกรรมการยงัไมไ่ดต้ดัสนิใจ ซึง่ถา้มคีวามคบืหน้าทางบรษิทัฯจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบ 
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คาํถามจาก ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
 
  5. งานโอลมิปิคในปี 2020 ทีจ่ะจดัขึน้ทีก่รงุโตเกยีวประเทศญีปุ่่ น ทาง MCS มโีอกาสทีจ่ะไดร้บังานเพิม่
หรอืไม ่
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
5. เน่ืองจากงานโอลมิปิค เป็นงานของประเทศญีปุ่่ น ดงันัน้ราคางานทีท่าํเพือ่ใหก้บัประเทศของตนเองอาจจะไมส่งูมาก 
ซึง่ ณ วนัน้ีทางบรษิทัฯ กม็คีุยกนัอยูแ่ต่วา่จะไดท้าํหรอืไมน่ัน้ยงัไมม่ขีอ้สรปุ โดยสาํหรบัโครงการน้ีงานโครงสรา้งเหลก็ 
 
คาดวา่จะเริม่กลางปี 2017 ถงึปี 2019 เน่ืองจากงานโครงสรา้งจะตอ้งเสรจ็ก่อนเพือ่ใหง้านสว่นอื่นๆ ทาํต่อ ซึง่หากวา่
ราคาและแผนงานไมต่รงกนัทีบ่รษิทัฯทาํไดบ้รษิทัฯกอ็าจจะไมไ่ดท้าํงานในสว่นน้ี 
 
  6. ในเวบ็ไซด ์จดัหางานบรษิทัฯ มรีบัพนกังานชา่งเชื่อมเพิม่ จาํนวน 50 คน จาํนวนคนทีร่บัเพิม่ในสว่น
น้ีมาทดแทนคนเดมิ หรอืวา่รบัเพิม่เพือ่เพิม่กาํลงัการผลติ และปัจจุบนับรษิทัฯมชี่างเชื่อมประมาณกีท่า่น 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
6. มบีางสว่นรบัมาเพือ่ทดแทนพนักงานเดมิ เน่ืองจากช่างเชื่อมจะตอ้งใชส้ายตาในการเชื่อมงานเมือ่อายุ 45 ปี ประสทิธภิาพการ
ทาํงานกจ็ะลดลงทาํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมรีบัเพิม่เพือ่มาทดแทนคนเดมิอย่างสมํ่าเสมอ โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มช่ีางเชื่อมทีท่าํงานอยู่
ประมาณ 90 ทา่น 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ เพิม่เตมิ ทางเลขานุการฯ จงึกลา่วปิดประชุม 
 
 
ปิดประชมุเวลา 12.02 น. 
 

 
 
 
   ลงชือ่                          ประธานทีป่ระชุม 
                                      (  ดร.ไนยวน   ช ิ ) 
                                                                        ประธานคณะกรรมการ  
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   ( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 ) 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ(งบเฉพาะกิจการ)หลงัหกัภาษีและ
สํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดย
ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน การ
ขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท 


ความเหน็ของคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรจ่ายปันผลประจําปี 2559 อีกหุ้นละ 0.48 บาท    (เป็นส่วนท่ีได้รับการสง่เสริมของ BOI จํานวน 
0.40 บาท และสว่นท่ีไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ Non-BOI จํานวน 0.08 บาท)      เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลรอบ 6 เดือน ไปแล้วตามรายละเอียดด้านลา่งนี ้ 
 

  ผลการดาํเนินงาน 
 

วันที่จ่าย 
 

BOI NON BOI รวม 
  บาท : หุ้น บาท : หุ้น บาท : หุ้น 
ปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 1  6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 59)   9-ก.ย.-59 0.33 0.11 0.44 
ปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 2   3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 59) 13-ธ.ค.-59 0.26 0.18 0.44 

รวม 0.59 0.29 0.88 
 
ซึง่รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสําหรับผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.36 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 
643,279,912 บาท หรือร้อยละ 55.28 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี (งบเฉพาะกิจการ)  ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 


 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด ในประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ สําหรับเงินปันผลในปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้
 1) เงินปันผลจํานวน  0.37  บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสะสมสว่นท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราร้อยละ 20           
ผู้ ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 
 2) เงินปันผลจํานวน  0.99  บาทตอ่หุ้น    จ่ายจากกําไรสะสมสว่นท่ีได้รับยกเว้นภาษีจาก สทิธิประโยชน์สง่เสริม
การลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขอเครดิตภาษีได้ และไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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 ทัง้นี ้ในอดีตบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2555-2559  ( งบการเงินเฉพาะกิจการ )  ตาม
รายละเอียดด้านลา่ง 
 

 
 
ปี 

 
 

เงนิปันผลต่อหุ้น :  ปี 

 
อัตราเงนิปันผล 
เทียบ กาํไรสุทธิ 

บาท (%) 

2555 0.18 52.82 
2556 0.20 28.25 
2557                   0.20  80.65 
2558 0.70 51.92 
2559 1.36** 55.28 

 
 

 ** จํานวนเงินปันผลดงักลา่ว รวมเงินปันผลท่ีจะเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ท่ีเสนอให้จ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 
0.48 บาท/หุ้น โดยกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี  24  เมษายน  2560  
และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2560                       
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( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 )  

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 
 
( 1 )  
 
ช่ือ-สกลุ ดร. ไนยวน ชิ 
อาย ุ 64 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ        4 วาระ  
วฒิุการศกึษา ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น   
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 25 ปี 2547 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอม็.ซี.เอส.สตีล จํากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ Tanaka Welding Center Co., Ltd. 
การถือหุ้นของบริษัท       10,000,000 หุ้น สดัสว่น 2% 
 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
ข้อพิพาททางกฎหมาย      ไมมี่คดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุ ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 1 ครัง้ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
วิธีการสรรหา เน่ืองจากในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการท่ีจะแตง่ตัง้เข้ามา ดงันัน้ทางคณะกรรมการ 

ได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ เน่ืองจากทา่น
นีเ้ป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและช่วยงานบริษัท มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535  

หมายเหต ุ   ไมมี่การดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะทําให้เกิดความ 
   ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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( 2 )  
 

ช่ือ-สกลุ ดร.สมพงษ์ เมธาสถิตย์สขุ 
อาย ุ 64 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ        4 วาระ 
วฒิุการศกึษา   

 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏีบณัฑิตกิติมศกัด์ิ  
สาขาวิชาการจดัการ  มหาวิทยาลยัธนบรีุ 

 MINI MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ รุ่นท่ี 30 
 ปริญญาตรี สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 19 ปี 2547 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เอม็.ซี.เอส.สตีล จํากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ Tanaka Welding Center Co., Ltd.                
การถือหุ้นของบริษัท       6,000,000 หุ้น  สดัสว่น 1.2% 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมมี่คดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุ ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 1 ครัง้ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
วิธีการสรรหา เน่ืองจากในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการท่ีจะแตง่ตัง้เข้ามา ดงันัน้ทางคณะกรรมการ 

ได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ เน่ืองจากทา่น
นีเ้ป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและช่วยงานบริษัท มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535  

หมายเหต ุ ไมมี่การดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะทําให้เกิด 
   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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( 3 ) 
 
 
ช่ือ-สกลุ ดร.สรุชยั รติทอง   
อาย ุ 54 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ        1 วาระ 
วฒิุการศกึษา  

 Ph.D. in Polymer Science University of Connecticut, U.S.A. 
 M.S. in Polymer Science University of Connecticut, U.S.A. 
 B.S. in Chemical Engineering West Virginia University, U.S.A. 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125 ปี 2559 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เอม็.ซี.เอส.สตีล จํากดั (มหาชน) 
กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยี จํากดั 
การถือหุ้นของบริษัท       34,600,000 หุ้น  สดัสว่น 6.92% 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมมี่คดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุ ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จาก 11 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 1 ครัง้ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
วิธีการสรรหา เน่ืองจากในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือกรรมการท่ีจะแตง่ตัง้เข้ามา ดงันัน้ทางคณะกรรมการ 

ได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ เน่ืองจากทา่น
นีเ้ป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารสามารถมาช่วยงานบริษัทได้ 

หมายเหต ุ ไมมี่การดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะทําให้เกิด 
   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
สําหรับปี 2560 เสนอให้จ่ายในจํานวนรวมไมเ่กิน 11,640,000 บาทตอ่ปี คา่ตอบแทนดงักลา่วคิดจาก 1.0%  ของกําไรสทุธิ
โดยจดัสรรเป็น 2 สว่น คือ 

1. คา่ตอบแทนรายเดือนจดัสรรอยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนสงูกวา่กรรมการร้อยละ 20   

2. คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ) ครัง้ละ 15,000 บาท / ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี
คณะกรรมการยอ่ยในสว่นนี ้   แตอ่ยา่งไรก็ตามทางคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคิด
สดัสว่น 1.5% ของกําไรสทุธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) ในกรณีกําไรของบริษัทต่ํากว่า 1,000 ล้าน และคิดสดัสว่น 1.0% 
กรณีกําไรของบริษัทมากกวา่ 1,000 ล้านบาท โดยกําหนดคา่ตอบแทนขัน้ต่ําไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาทต่อปี และหากบริษัท ฯ 
มีการจดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยให้ใช้งบประมาณรวมในสว่นนี ้โดยจดัสรรอยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

        
        ปี 

     
       จาํนวนกรรมการ 
              (ท่าน) 

      
   ค่าตอบแทน (บาท)  / ปี 

2556 8 3,000,000 
2557 9 6,000,000 
2558 9 6,000,000 
2559 9 9,800,000 
2560 9 11,640,000 
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( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 )  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 จากการประเมินการปฏิบติังานด้านการสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีรายเดิมในปี 2559 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2560 รายละเอียดดงันี ้
 

1. ให้แต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจาํกัด ดังรายนามต่อไปนี ้
 

 
ที่ 
 

ช่ือผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จาํนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท  

1 นายพจน์  อศัวสนัติชยั 4891 - หรือ 
2 นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง 7517 - หรือ 
3 นายสวุฒัน์  มณีกนกสกลุ 8134 - หรือ 
4 นางสาววนันิสา งามบวัทอง 6838 3 ปี (ปี 2552 - 2554) 

2 ปี (ปี 2558 - 2559)  
 

 
 ซึง่ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาทัง้หมดนี ้ ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสียระหวา่งบริษัท /     
บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร /    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
   
2. กาํหนดค่าสอบบัญชีรวมทัง้สิน้ 4,000,000 บาท ประกอบด้วย 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,380,000 1,440,000 

งบการเงินประจําปี 1,800,000 1,940,000 

คา่ตรวจสอบ BOI 200,000 110,000 

คา่บริการอ่ืน ๆ 620,000 510,000 

รวม (บาท) 4,000,000 4,000,000 

กรณีต้องตรวจสอบบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ  1,000,000 0 

รวมทัง้สิน้ ( บาท ) 5,000,000 4,000,000 

            
 บริษัทยอ่ยในประเทศไทย ( บริษัททานะกะ เวลดิง้ เซน็เตอร์ จํากดั ) ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบับริษัท คือ
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  แตสํ่าหรับบริษัทร่วม/บริษัทยอ่ยท่ีตัง้อยูท่ี่ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น  ณ ปัจจบุนัยงัใช้
ผู้สอบบญัชีท้องถ่ินอยู ่ เน่ืองจากข้อจํากดัทางด้านภาษา แตท่างคณะกรรมการจะดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนั
ตามกําหนดระยะเวลา 
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ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

______________________________________________________________________________ 
หมวดท่ี 4 

คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 19. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
       (1)  ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 

 (2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอื   
       หลายคนเป็นกรรมการกไ็ดแ้ต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
(3)  บุคคลผูซ้ึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เป็น   กรรมการ  
     เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่ง ได้รบัการ 

เลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3  
 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลาก

กนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้

 
ขอ้ 25. กรรมการมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนอนัได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บําเหน็จ และโบนัส หรอื

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะไดก้าํหนดเป็นคราวๆ หรอืตลอดไปจนกวา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
จะมมีตเิปลีย่นแปลง 

หมวดท่ี 5 
การประชมุผูถื้อหุ้น 

 

 ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
  การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการ  จะ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั เมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ได ้ ไมน้่อย
กวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 
10 ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม
วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
 ขอ้ 37. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่องที่
จะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่
ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพมิพ ์
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รายวนัภาษาไทยทีจ่ดัพมิพจ์าํหน่าย ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิทันัน้     เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนั ก่อน
วนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนั  สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ตอ้งอยูใ่นทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของสาํนกังานใหญ่  หรอื
สาํนกังานสาขา หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงกบัทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่   
     
 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถ้อืหุ้น ต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุม                   
ไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมหุีน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืม ี                
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ ถงึ 1 ชัว่โมงจํานวน               
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่าํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ
การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่
และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ี ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบ
องคป์ระชุม 
 
 ขอ้ 39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการ
ประชุมกไ็ด ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไป       ตามแบบที่
นายทะเบยีนกาํหนด  
  หนังสอืมอบฉนัทะน้ี จะตอ้งมอบใหป้ระธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม             
ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม  
 
 ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน                   
ที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่ม ี                 
รองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในที่
ประชุม  
 
 ขอ้ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกต ิ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณี ดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
   (ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่น

ทีส่าํคญั  
   (ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 
   (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 
           (ฉ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
   (ช) การเพิม่ทุน หรอืลดทุน ของบรษิทั หรอืการออกหุน้กู ้
  (ซ)   การควบหรอืเลกิบรษิทั 
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หลักฐานแสดงสิทธิเข้าประชุม 

 
ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก่้อนเข้าประชมุ ( แล้วแตก่รณี )  
 
ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตวัเอง  
a. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
b. บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ  

   หนงัสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ตัวจริงหรือสาํเนา 
 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 
a. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
b. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
c. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ  

หนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะท่ีรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
 

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 
a. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
b. บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ  
       หนงัสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ตัวจริงหรือสาํเนา 
c. สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 
a. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
b. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ  

หนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะท่ีรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

c. สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล ( กรณีเป็นนิติบคุคลจด
ทะเบียนตา่งประเทศ ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 
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สถานที่จัดประชุม 

 
ห้องบอลรูม 2-3 , โรงแรมคอนราด , กรุงเทพฯ 

87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

เบอร์โทรศพัท์ : 02-690-9999 แฟกซ์: 02-690-9111 
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ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
 
 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 9.00 น.

ผู้ ถือหุ้นท่ีมี
Form Barcode

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มี
Form Barcode

รับบตัรของวา่ง /
บตัร Vote 

รวบรวมจํานวนหุ้น
10.25 น.

เร่ิมประชมุ 10.30 น.

 
 
การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 
 
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ  การลงคะแนนเสยีงหากมผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใดขอให้
ยกมือและให้เอกสารมติในวาระนัน้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัทแจกให้ทุกท่านตอน
ลงทะเบยีน ทางเจา้หน้าทีจ่ะเขา้ไปเกบ็เอกสารมตขิองท่านเพื่อนํามาลงมตใินวาระนัน้ ๆ ดว้ยระบบ Barcode   
( ซ่ึงจะมีเลขท่ีของผู้ถือหุ้นท่ีแจกให้ตอนลงทะเบียน โดยจะสามารถ Link กบัจาํนวนหุ้นของแต่ละท่าน
ตอนลงทะเบียน ) และจะนําจาํนวนหุน้ของผูถ้อืหุน้/ผูแ้ทนไปหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงแลว้ถอืเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้  





