


     
    

     
 
 

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2559 

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

 
วนัท่ี 5 เมษายน 2559  เวลา 10.00-12.30 น. 

ณ.ห้อง Ballroom 2-3 , โรงแรมคอนราด , กรุงเทพฯ 
 
 

เร่ิมลงทะเบยีน เวลา 8.30-9.50 น. 
เพ่ือความสะดวกกรุณานําแบบฟอร์มลงทะเบียนทีมี่บาร์โค๊ดมาด้วย 

 
 
 
 
 

** สทิธิเข้าร่วมประชมุ เฉพาะผู้แทนหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านัน้ ** (งดแจกของชําร่วย) 
 
บริษัท เอม็.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
70 หมู ่2 ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท์ 035-372961-6 โทรสาร 035-372967-8 
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  29    กมุภาพนัธ์   2559 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1.  สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
  2.  รายงานประจําปี และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยสิน้สดุ  
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  3.   เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  4  ( เงินปันผล ) 

4.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  5  ( กรรมการ ) 
5.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี  6 ( ผู้สอบบญัชี ) 
6.  ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ 
7.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2559  ในวนัท่ี 5 เมษายน  2559 
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด , กรุงเทพ ฯ เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 

  วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 1 
    เมษายน 2558 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็ควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2558 
   ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ควรให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของ 
   คณะกรรมการบริษัทประจําปี   2558 

หน่วย :  บาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 2,678,625,650  1,716,581,059  962,044,591  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,114,618,830  941,199,023  173,419,807  

รวมสนิทรัพย์ 3,793,244,480  2,657,780,082  1,135,464,398  

หนีส้นิ 1,426,147,085  588,791,454  837,355,631  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,367,097,395  2,068,988,628  298,108,767  

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,793,244,480  2,657,780,082  1,135,464,398  
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 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
   สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
   ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัท 
   และบริษัทยอ่ยสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2558 ซึง่ได้ผา่น 
   การรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 

      หน่วย :  บาท 

รายการ งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 

รายได้รวม 3,653,712,895  1,066,466,344  2,587,246,551  242.60  

ค่าใช้จ่าย 2,959,049,063  938,959,392  2,020,089,671  215.14  

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี 615,707,413  81,063,451  534,643,962  659.54  

กาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ 618,222,687  85,993,843  532,228,844  618.92  

กาํไรต่อหุ้น 1.24  0.16  1.08  675.00  

 
 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
   ( หน้าที่ 23 ) 
   ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรจ่ายเงินปันผลประจําปี  2558   อีกหุ้นละ                  
          0.45 บาท  เน่ืองจากมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท                           
   เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 ซึง่รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสําหรับผลประกอบการ                 

   ปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท โดยกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิใน 
   การรับเงินปันผลในวนัท่ี  18  เมษายน  2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  

   29 เมษายน 2559  
 
     วาระที่ 5     พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกาํหนด 
   ค่าตอบแทน ( หน้าที่ 24-29 ) 
   ความเหน็ของคณะกรรมการ   
                                                 1.   เหน็สมควรแตง่ตัง้ คณุสมยศ เจียมจิรังกร, คณุทินกร สีดาสมบรูณ์  และ 
                                               พลเอกฐิติวจัน์ กําลงัเอก กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

2. เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัให้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการไมเ่กินปีละ  
    9,800,000 บาท โดยให้การจดัสรรเงินดงักลา่วอยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ  
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 วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดเงนิค่าตอบแทน ( หน้าที่ 30 ) 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควร แตง่ตัง้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผู้สอบบญัชี   
 รับอนญุาต เลขท่ี  4752  หรือนายธนะวฒิุ พิบลูย์สวสัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  6699  
 หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  6838 จากบริษัท สอบบญัชี 
 ธรรมนิติ  จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี  2559  และกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 
 ไมเ่กินปีละ 5,000,000 บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน ) 

 
วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 

 
 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา 
และสถานท่ีดงักลา่ว 
 
    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                   
     
 
        ( ดร.ไนยวน  ชิ ) 
                                                                                                                   ประธานกรรมการ 
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( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2558 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

ประชมุเม่ือวนัท่ี  1 เมษายน 2558 
ณ ห้องบอลรมู 2-3 , โรงแรมคอนราด กรงุเทพฯ   

 
 เลขานุการคณะกรรมการแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ขณะน้ีเวลา 9.32 น.  ขอเริม่การประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจําปี 2558 และขณะน้ีมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน    183 ราย  และมผีูร้บัมอบฉนัทะมา
ประชุมจาํนวน 149 ราย รวมจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 332 ราย รวมจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 217,221,060 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 43.44 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ถอืวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้ที ่38  
 
 ก่อนเริม่การประชุมประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรบั และมอบหมายให ้นายสมพงษ์  เมธาสถติย์สุข  
กรรมการเป็นผูแ้นะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯและชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบ โดยในวาระต่าง ๆ ขอให้นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท เป็น
ผูด้าํเนินการประชุม 
 
  นายสมพงษ์  เมธาสถติยส์ขุ  ไดแ้นะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริษทั 
 

1. ดร.ไนยวน ช ิ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. คุณสมพงษ์  เมธาสถติยส์ขุ   กรรมการ   
3. คุณไพรตัน์  ววิฒัน์บวรวงษ์ กรรมการ  และกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. คุณพรชยั  พศิาลอนุกลูกจิ กรรมการ และรองผูอ้าํนวยการอาวโุส 
5. คุณฮารกชินิ  ทนัวานี กรรมการ 
6. คุณสมยศ  เจยีมจริงักร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกจิ  กรรมการตรวจสอบ 
8. คุณทนิกร  สดีาสมมบรูณ์         กรรมการตรวจสอบ 
9. คุณสรุชยั รตทิอง                   กรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหมแ่ทนกรรมการทีล่าออก 
10. คุณกญัชลกิา แสงปรญิญา        เลขานุการคณะกรรมการและ 

                      เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ผูส้อบบญัชี 
 
คุณนิสากร ทรงมณ ี ตวัแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2557 
    บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั 
คุณวลิาสนีิ กฤษณามระ ตวัแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2557 
   บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 
คุณชาญชยั      เนตมิงคล  ทีป่รกึษากฎหมาย 
คุณกรกนก       ป่านปุณณัง นิตกิรของบรษิทัฯ  
 
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเข้าร่วมประชมุ 
         
1. Mr.Hiroaki   Ijiri รองผูอ้าํนวยการฝา่ยประสานงานและคุณภาพ 
2. Mr.Tsuneo  Kakuta ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. คุณบุญยวฒัน์ วฒันวงษ์ ทีป่รกึษาฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
4. คุณมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
5. คุณวรรณา  พลแกว้           ผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยประสานงานต่างประเทศ 
6. คุณอฏัฐพร  แสงปรญิญา ผูจ้ดัการฝา่ยนําเขา้-สง่ออกและจดัซือ้ 

   อยูอ่าํนวยความสะดวกบรเิวณดา้นนอก 
7. คุณหทยัรตัน์  อ่อนหริญั ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน 
8. คุณสธุรรม     คงอ่อน                        ผูจ้ดัการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 นายสมพงษ์ เมธาสถติยส์ขุ ไดแ้จง้เรือ่งการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ วา่ในการ
ลงคะแนนเสยีงหากมผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใดขอใหย้กมอืและลงมตใินวาระนัน้ในเอกสารทีท่าง
บรษิทัแจกใหทุ้กทา่นตอนลงทะเบยีน ทางเจา้หน้าทีจ่ะเขา้ไปเกบ็มตขิองทา่นเพือ่นํามาลงมตใินวาระนัน้ ๆ ดว้ย
ระบบ Barcode โดยรหสัการโหวตทีแ่จกใหทุ้กทา่นจะสามารถ Link กบัขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ไดท้ัง้หมด และจะนํา
จาํนวนหุน้ของผูถ้อืหุน้/ผูแ้ทนไปหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
แลว้ถอืเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้  
 
 หากไม่มผีู้ไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสยีง เลขานุการคณะกรรมการจะสรุปมติในวาระนัน้ ๆ ตาม
คะแนนเสยีงทีไ่ดม้กีารลงคะแนนไวก้่อนหน้า ซึ่งทางเจา้หน้าทีไ่ดท้ําการเกบ็ขอ้มูลมตต่ิาง ๆ ไวใ้นฐานขอ้มูล
แลว้ตอนทีท่า่นนําหนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดงรวมกบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม รวมทัง้สาํหรบัในสว่นของผูถ้อืหุน้
ทีไ่ดม้อบอาํนาจใหก้รรมการหรอืผูแ้ทนทา่นอื่นลงคะแนนตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ  
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 สาํหรบัวาระที ่6 การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ทางบรษิทัฯไดแ้จกเอกสารลงคะแนนเป็น
รายบุคคลตัง้แต่ตอนลงทะเบยีน โดยใชเ้อกสารเป็นกระดาษสมี่วงเพื่อใหเ้หน็ชดัเจนกว่าวาระอื่น ๆ  ซึ่งผูถ้อื
หุ้น/ผู้แทนบางท่าน ได้จดัส่งคนืให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนที่เหลอืจะทําการ
ประมวลผลในการพจิารณาวาระนัน้ 
 
 ลาํดบัถดัไปขอมอบหมายใหคุ้ณกญัชลกิา แสงปรญิญา เลขานุการคณะกรรมการ ดาํเนินการ
ประชุม 
 
วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2557 
  
 เลขานุการคณะกรรมการเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2557 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่4 เมษายน 2557 ทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืเชญิประชุมในเอกสารประกอบการ
พจิารณาวาระที ่ 1  หน้าที ่5-19 ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลว่งหน้าก่อนการประชุมในครัง้น้ีแลว้ 

 
 และทางเลขานุการคณะกรรมการไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนท่านใดต้องการจะสอบถาม/
แกไ้ขขอ้ความในรายงาน ในวาระน้ีหรอืไม ่  
 
คาํถามจาก ผูถ้อืหุน้ นายกอบกจิ กติตโิสภากุล ดงัน้ี 

1. คุณสมพงษ์ เมธาสถติยส์ขุ น่าจะดาํรงตาํแหน่งเป็นคณะกรรมการอยูแ่ลว้แต่ทาํไมในรายงานน้ีตอนที่
แนะนํากรรมการไมม่ชีือ่คุณสมพงษ์ เมธาสถติยส์ขุ  มกีารพมิพต์กหลน่หรอืเปลา่ 
 

ทางเลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี  
1. เน่ืองจากคุณสมพงษ์ เมธาสถติยส์ขุเป็นผูแ้นะนํากรรมการ จงึไมไ่ดก้ลา่วแนะนําอกีครัง้ อยา่งไรในปีหน้าจะ
แกไ้ขใหค้รบถว้น 
 
มขีอ้เสนอแนะจากทางผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

2. ตอ้งการใหบ้รษิทัขยายระยะเวลาลงทะเบยีนใหม้ากขึน้มากกวา่น้ี เน่ืองจากตนเองมาชา้ไปไมถ่งึ 1 
นาท ีไมส่ามารถลงทะเบยีนไดแ้ลว้  

 
ทางเลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
2. ทางบรษิทัฯ จะรบัเรือ่งดงักลา่วไปพจิารณา ในปีต่อไป 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ผูแ้ทน สอบถามเพิม่เตมิอกี ทางเลขานุการคณะกรรมการ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ 
ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
 คุณสมใจ อมรกติตกุิล ผูถ้อืหุน้ 1 ทา่น ยกมอืของดออกเสยีงในวาระน้ี โดยใหเ้หตุผลวา่ เน่ืองจาก
ตนเองไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมในปีทีผ่า่นมา จงึไมส่ามารถออกเสยีงไดว้า่เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัรายงานของปี
ทีแ่ลว้ 

 



 8



 
มติท่ีประชมุ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 ตามทีเ่สนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 215,675,560 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.289 
ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง   1,545,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.711 

 
 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2557 
  
 เลขานุการคณะกรรมการไดข้อใหป้ระธานฯรายงานความกา้วหน้าในปี 2557 ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 
 
 ประธานฯแจง้วา่ในปีทีผ่า่นมาผลประกอบการของบรษิทัฯ กาํไรทีไ่มด่อีนัน้ีมเีหตุผลหลายๆ 
ประเดน็ แต่ตอ้งเรยีนใหท้ราบวา่ปีทีผ่า่นมา ทางบรษิทัฯใชโ้อกาสทีง่านน้อยในปรบัปรุงระบบทัง้โรงงาน รวมทัง้
พนกังาน ฉะนัน้ทาํใหเ้รามโีอกาสทีปี่น้ี ณ วนัน้ีมงีานประมาณ 150,000 ตนั  ผมตอ้งบอกวา่บรษิทัทัง้บรษิทั ณ 
วนัน้ี ระบบจะดกีวา่ทีเ่ก่า ทาํใหส้ิง่ทีเ่ราไดร้บัในวนัน้ีดกีวา่ทีผ่า่นมา  
 
โดยวนัน้ีม ี2 เรือ่งทีต่อ้งขอใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ดว้ย  

(1) เรือ่งงบประมาณทีเ่พิม่ของคา่สอบบญัชขีองปี 2557 ทีข่อผูถ้อืหุน้ไว ้3 ลา้นบาท แต่วา่ทีจ่า่ยจรงิคอื
ประมาณ 4.4 ลา้นบาท  

(2) เรือ่งทีเ่ขยีนในหน้ารายงานประจาํปี วา่ในการทาํงานของผมในฐานะผูบ้รหิาร ตอ้งลาออกหรอืไม ่ 
ซึง่ทัง้ 2 เรือ่งน้ี ตอ้งขอใชเ้วลาผูถ้อืหุน้ เพือ่อธบิาย 

 
1. เรื่องงบประมาณทีเ่พิม่ของค่าสอบบญัชขีองปี 2557 งบประมาณทีข่อผูถ้อืหุน้สําหรบัค่าสอบ

บญัชปีี 2557 คอืประมาณ 3 ลา้นบาท ซึง่มเีอกสารใบแจง้หน้ีเรยีกเกบ็มาประมาณ 4.4 ลา้นบาท 
ซึง่บางสว่นทางผูบ้รหิาร ไดต้ดัสนิใจจ่ายไปแลว้  ซึง่ตามหลกัไมส่ามารถจ่ายได ้ซึ่งทางผูบ้รหิาร 
ไมไ่ดท้าํอาชพีน้ี แต่วา่ทีเ่กบ็เกนิจากสิง่ทีเ่สนอราคาไว ้60% ทีผ่า่นมา 9 ปี ทางบรษิทัฯ ไมเ่คยมี
ประสบการณ์ ซึง่วนัน้ีทางผูส้อบบญัชกีเ็ขา้มารว่มประชุมดว้ย จงึอยากใหอ้ธบิายใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ดว้ยว่าเพราะว่าอะไร  ซึ่งถา้หากทางผูถ้อืหุน้เหน็ว่าไม่เหน็ดว้ยกบัเงนิจํานวนทีจ่่ายไปมากกว่า
งบประมาณทีข่อไว ้ตนเองในฐานะผูบ้รหิารจะจ่ายสว่นทีเ่กนิจาํนวน 1.4 ลา้นบาทดว้ยตนเอง ซึง่
ทีต่นเองตดัสนิใจตอ้งจา่ยนัน้ เน่ืองจากมอีเีมลจากผูต้รวจสอบบญัชวีา่ หากไมช่าํระคา่ใชจ้่ายงวด
ก่อนจะไม่สามารถเริม่งานงวดต่อไปได ้ ซึ่งตัง้แต่ทีเ่ซน็ต์สญัญาทํางานร่วมกนั ไม่ไดบ้งัคบัให ้2 
ฝ่ายเซ็นต์  MCS เป็นบรษิทัฯจดทะเบยีนใน SET ถามว่ามไีม่จ่ายไดไ้หม คดิว่าคงไม่มี
เหตุการณ์เช่นนัน้ แต่ในฐานะผมทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ไม่มทีางเลอืก และในเวลานัน้ใหห้าใหม่กไ็ม่ทนั
แลว้ ดงันัน้ในฐานะผมทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จงึจาํเป็นทีต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่เพราะอะไร ในฐานะ
เราทีท่ํางานเวลาทีเ่สนอราคาไม่ค่อยมโีอกาสเขา้ไปเกบ็เพิม่ 50-60% อนัน้ีผูต้รวจสอบบญัชจีะ
อธิบายให้ผู้ถือหุ้นฟงั และขอให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจว่างบประมาณที่เกินนัน้ทางผู้บริหารต้อง
รบัผดิชอบหรอืไม ่ 
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ความเหน็จากคุณกลัยา ประภากร ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1. จากปญัหาทีก่ลา่วมา คดิวา่การเรยีกเกบ็เงนิแบบน้ีเหมอืนเรยีกเกบ็เงนิเป็นครัง้คราวไป น่าจะทาํการ
ตรวจสอบว่าธุรกจิของบรษิทันัน้มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างไร และยื่นขอ้เสนอว่าหากเปลี่ยนแปลง
ในทางน้ีต้องจ่ายเพิม่อย่างไร และฝากถงึการใชถ้้อยคําและภาษาที่ใชใ้นจดหมายของผูส้อบบญัชี
ดว้ยเพราะเป็นถอ้ยคาํทีห่ากผูอ้่านอ่านแลว้อาจจะคอ่นขา้งรุนแรง  

 
ความเหน็จาก ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

2. ในการคดิราคาการสอบบญัชนีัน้ตอ้งมกีารประเมนิราคา ประเมนิรายการต่างๆก่อนเสมอ ดงันัน้
คาํถามทีต่อ้งการถามคอื การเสนอราคาทีเ่สนอมาผดิตรงไหน ถา้หากผูส้อบบญัชปีระเมนิผลผดิ
แล้วทางผู้ถือหุ้นจะทราบได้อย่างไรว่าท่านจะตรวจสอบงบการเงนิถูกต้อง และตามหลกัที่ถือ
ปฏบิตัิแล้วถ้ามคีวามโปร่งใส  หากทางบรษิัทฯต้องจ่ายเงนิค่าสอบบญัชเีพิม่ขึ้นจากที่เคยขอ
อนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ ตอ้งใหท้างผูถ้อืหุน้รบัทราบและอนุมตัดิว้ย 

 
คุณนิสากร ทรงมณ ีผูส้อบบญัช ีชีแ้จงดงัน้ี 
 ในการเสนอค่าสอบบญัชใีนช่วงต้นปี บรษิัท MCS มเีปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนใน
ต่างประเทศในช่วงไตรมาสที ่3 และ 4 โดยในไตรมาสที ่3 มกีารขายเงนิลงทุนใน MCS-Xiamen ทีป่ระเทศจนี 
และในไตรมาสที ่4 ทางบรษิทั POSCO เริม่มกีารดําเนินงานเสรจ็สิน้ ซึง่ทัง้หมดนัน้ในตน้ปียงัไม่มขีอ้มลูใดๆ  
และในเมือ่มกีารลงทุนแลว้ ทางผูส้อบบญัชตีอ้งทาํการตรวจสอบวา่มกีารดาํเนินการถูกตอ้งหรอืไมอ่ยา่งละเอยีด 
ดงันัน้คาํถามทีว่า่ประเมนิผดิหรอืไมน่ัน้ ขอตอบวา่ไมไ่ดป้ระเมนิผดิ แต่ประเมนิตามรายการทีไ่ดร้บั ณ.ตอนตน้
ปี และมรีายการการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี ทําใหข้อบเขตของการตรวจสอบเพิม่ขึน้ และคําถามที่
ถามวา่ทางบรษิทัผูส้อบบญัชปีระเมนิค่าสอบบญัชผีดิเกดิขึน้บ่อยหรอืไม ่นัน้ ขอตอบวา่ปกตไิมเ่กดิเช่นนัน้หาก
บรษิทัทีเ่ขา้ตรวจสอบไมไ่ดม้กีารลงทุนเพิม่เตมิในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัร่วมในต่างประเทศ ทีม่ผีลต่องบการเงนิ 
ซึ่งเป็นผลใหผู้ส้อบบญัชตีอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิ และที่สําคญัทีสุ่ดผูส้อบบญัชตีอ้งพยายามอย่างเตม็ทีเ่พื่อทํา
การตรวจสอบบญัชใีหค้รบทัง้ปี 
 
มคีาํถามเพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

3. เทา่ทีท่ราบ ในการประชุมปีทีผ่า่นมาทางทา่นประธานฯ แจง้เรือ่งการขายหุน้ใน MCS-Xiamen สิง่ที่
ทา่นประธานฯไดแ้จง้แผนการลงทุนจะเปลีย่นแปลงหรอืไม ่

 
ทางเลขานุการฯ  ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 

ทางบรษิทัมรีายงานในรายงานประจาํปีทีทุ่กทา่นไดร้บัอยูแ่ลว้ 
 
ทางประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
           จริง ๆ แล้วการทําธุรกิจ แล้วเราเข้าไปประเมินงานอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่คนที่จะให้เราทําเป็นคน
ประเมนิ แต่ต้องให้ผู้ที่จะเขา้ไปจดัการต้องมรีายการเขา้ไปตรวจสอบ อนัน้ีเป็นขัน้ตอนทัว่ๆ ไป แต่ว่าทาง
ผูต้รวจสอบบญัช ี ผมไม่ทราบว่าอาชพีน้ีต้องทําอย่างไร ปกติก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นแบบน้ี ทางผูส้อบบญัชตี้องมี
ขอ้มลูวา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง ตอ้งมรีายการเขา้ไปเชค็วา่บรษิทัฯตอ้งทาํอะไรบา้ง อนัน้ีเป็นธรรมดาทัว่ๆ ไป อาจจะ 
เป็นวา่ทางบรษิทั ดลีอยทฯ์เหน็ไมเ่หมอืนกนั คอืหากบรษิทัฯไมอ่ธบิาย กอ็าจจะถอืวา่เขาไมร่บัทราบ กเ็ป็นไป 
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ได ้ทางบรษิทัฯไมไ่ดบ้อกวา่ไมไ่ด ้เพราะวา่ทุกบรษิทัมนีโยบายการปฏบิตังิานตามรปูแบบของเขา ทีม่าแจง้ใหผู้้
ถอืหุน้ทราบไมไ่ดต้อ้งการใหม้ารบัผดิชอบวา่ แต่วา่คนทีท่าํงานดว้ยกนั กเ็หมอืนแต่งงานกนัถา้มอีะไรผดิพลาด
ต้องรบัผดิชอบร่วมกนั เพยีงแต่ว่าวนัน้ีต้องการให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามกีรณีน้ีเกิดขึ้น หากผู้ถือหุ้นเห็นว่าผม
ทาํงานไมด่ผีมกต็อ้งรบัผดิชอบกถ็ูกตอ้งแลว้  

 
มคีวามเหน็จากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

4. เรื่องน้ีคดิวา่คงไม่มใีครผดิใครถูก คดิวา่การใชต้วัหนังสอืในการโตต้อบกนัไปมาอาจจะมคีวามเขา้ใจ
ไมต่รงกนั ดงันัน้หากมกีารสือ่สารอะไรควรใชค้าํพดูมากกวา่ 

 
5. ไม่ทราบว่าประเดน็ทีเ่กดิขึน้เรื่องอะไร การทํางานตอ้งมขีอบเขตของงาน ทางบรษิทัดลีอยท์ฯ เป็น

บรษิทัใหญ่ การทํางานระดบัเวลิดค์ลาส  MCS กเ็ป็นบรษิทัระดบัประเทศ  บรษิทัดลีอยทฯ์ อาจมี
วฒันธรรมการทวงหน้ีแบบฝรัง่ซึ่งผมมองว่ามนัเป็นเรื่องธรรมดา แต่ตอ้งมองถงึวฒันธรรมไทย ผม
ขอให้หนักลบัไปทบทวนว่าของเขตของงานนัน้ชดัเจนหรือไม่ ส่วนท่านประธานฯที่ถามว่าต้อง
รบัผดิชอบเงนิทีเ่กนิหรอืไมน่ัน้ โดยสว่นตวัผมคดิวา่งบประมาณ ชื่อกบ็อกอยูแ่ลว้วา่ประมาณ ดงันัน้ 
1.4 ลา้นบาททีเ่กนิงบประมาณพอยอมรบัได ้หากไม่มกีารเขา้กระเป๋าฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง และไม่ตดิใจ
เรือ่งเงนิทีเ่กนิจาํนวน 1.4 ลา้นบาท 

 
6. ผมคิดว่าคนที่ควรลาออกน่าจะเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพราะท่านทําหน้าที่เป็น

ตวักลางระหวา่งผูส้อบบญัชกีบัฝา่ยบรหิาร  ถา้ยงัไงเรื่องน้ีเหน็วา่ฝา่ยบรหิารควรไปดาํเนินการกนัใน
บรษิทั โดยใหต้กลงรว่มกนัวา่จะดาํเนินการอยา่งไร  และขอใหด้าํเนินตามวาระทีก่าํหนดไว ้ ก่อน 

 
(2) เกีย่วกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนหน้ารายงานสาํหรบังบการเงนิไตรมาส 3 ทีใ่หค้วามเหน็อยา่งมเีงือ่นไข 
วา่ถูกจาํกดัขอบเขตการเขา้ถงึขอ้มลูโดยผูบ้รหิาร ซึ่งทางประธานฯ แจง้วา่ตนเองไม่เคยมเีจตนาทีจ่ะทาํเชน่นัน้ 
การทีบ่รษิทัฯเขา้จดทะเบยีนใน SET เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถตรวจสอบได ้ ซึง่วนัทีป่ระชุมร่วมกนัทางผูบ้รหิาร
ของบรษิทัดลีอยท์ฯ ยงัแจง้ว่าไม่จําเป็นตอ้งเขยีนรุนแรงขนาดนัน้กไ็ด ้ตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้ตรวจสอบผูส้อบ
รายน้ีมเีขา้ไปคุยกบัผมไม่ถงึ 10 นาท ีซึง่ประเดน็ทีส่อบถามคอืเกีย่วกบั MCS Japan แต่สุดทา้ยมาเขยีนว่า
ผูบ้รหิารปิดบงัขอ้มลู ซึง่อยากใหผู้ส้อบบญัชชีว่ยอธบิายเรือ่งน้ีดว้ย      เพราะวา่ในไตรมาสที ่4 เรื่องน้ีกไ็มไ่ดม้ี
พดูถงึแลว้ และความเหน็ในหน้ารายงานของผูส้อบบญัชเีป็นการแสดงความเหน็แบบไมม่เีงือ่นไข และเมื่อทาง
คณะกรรมการถาม กแ็จง้วา่เอกสารทีไ่มไ่ดร้บัตอยไตรมาส 3 ขณะน้ีไดร้บัครบถว้นแลว้ ความเหน็จงึแสดงเป็น
ไมม่เีงือ่นไขโดยทีไ่มไ่ดม้กีารอา้งความเหน็ในไตรมาส 3 ทีเ่คยไดแ้สดงความเหน็ไว ้ 
 
คุณสมพงษ์ เมธาสถติยส์ขุ อธบิายดงัน้ี 
 เน่ืองจากทีท่่านประธานฯมาพดูเรื่องน้ีเน่ืองจากไมเ่คยพบเหตุการณ์แบบน้ี การทีท่่านถูกกล่าวว่า
เป็นแบบนัน้ (ผูบ้รหิารปิดบงัขอ้มลู) ท่านกอ็าจจะคดิวา่ควรปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งต่อหรอืไม ่จงึขอมาชีแ้จงให้
ผูถ้อืหุน้ทราบ 
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คุณอนุรกัษ์ ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ดงัน้ี 

 
7. ผมเขา้ใจว่าทางผู้สอบบญัชปีฏบิตัิหน้าที่ตามมาตรฐาน และทางท่านประธานฯอาจจะรู้สกึว่าการ

แสดงความเหน็ในรายงานของผูส้อบบญัชแีบบน้ีกระทบต่อชื่อเสยีงของท่าน  ซึ่งประเดน็ความเหน็
ในรายงานของผูส้อบบญัช ีทางผูถ้อืหุน้ไม่ไดต้ดิใจมากนัก เน่ืองจากตดิตาม  MCS มาหลายปี 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีผ่่านมาคดิว่าอาจจะเป็นปญัหาเขา้ใจผดิ และผมเชื่อว่าผูถ้อืหุน้มคีวามไวว้างใจ 
ดร.ไนยวน ช ิอยา่งแน่นอน เพราะทุกคนมองในภาพรวม ไมใ่ชม่องแคเ่หตุการณ์น้ีเหตุการณ์เดยีว 

 
ทางคุณสรุชยั รตทิอง กรรมการ ขอโอกาสอธบิาย ดงัน้ี 
             เน่ืองจากตนเองเพิง่เขา้มาทาํหน้าทีเ่ป็นกรรมการเพยีง 11 วนั   ซึง่ก่อนหน้าทีต่นเองกม็ฐีานะเป็นผู้
ถอืหุน้เหมอืนทุกทา่นทีน่ัง่อยู ่การที ่ดร.ไนยวน ช ิไดข้อโอกาสอธบิายเรือ่งทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นเรือ่งสาํคญัเพราะวา่ 
ดร.ไนยวน ช ิ ไดเ้ขยีนไปในรายงานประจาํปีแลว้วา่จะลาออกหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็วา่ตนเองปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ฐานะผูบ้รหิารไมด่ ี        และการตดัสนิใจครัง้น้ีมนัมาจากเอกสารทีท่างผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็ในงบการเงนิ
ไตรมาส 3 วา่ทา่นปิดบงัขอ้มลู  จงึอยากใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาชีแ้จงเกีย่วกบัเรือ่งน้ี 
  
คาํถามจากคุณจกัรกฤษณ์  ดา่นเฉลมินนท ์ ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  

8. ขอ้ความทีก่ลา่ววา่ผูส้อบบญัชเีขยีนวา่ ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูทางการเงนิ อนัน้ีผมเขา้ใจวา่
ไมร่บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูทางการเงนิจากผูบ้รหิาร อนัน้ีผูส้อบบญัชหีมายถงึว่า ผูบ้รหิารมขีอ้มลู
อนัน้ีอยูแ่ต่กไ็มใ่ห ้หรอืวา่ทางผูบ้รหิารไดพ้ยายามทาํหน้าทีใ่นการขอขอ้มลูแลว้แต่วา่ไมไ่ดร้บัมา 

 
คุณนิสากร ทรงมณ ี ผูส้อบบญัช ี ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 

ทางผูส้อบบญัชไีมท่ราบวา่ทางบรษิทัฯมหีรอืไมม่เีอกสารน้ี  แต่ในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชเีราจะ
มหีนังสอืยนิยอมการใหข้อ้มูลทางการเงนิ และภายในหนังสอืยนิยอมการใหข้อ้มูลทางการเงนิกไ็ดม้กีารระบุ
เรือ่งน้ีไวว้า่ฝา่ยบรหิารไมไ่ดใ้หข้อ้มลูน้ีกบัทางผูส้อบบญัช ี
    
ความเหน็จากคุณนิตชิยั ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

9.   ในขอ้ความในหน้ารายงานของผูส้อบบญัช ีผมรูส้กึว่ามนัรุนแรงมากแลว้ขอ้ความแบบน้ีมนัคอืการ
ลงโทษตดัสนิว่า ผู้บรหิารนัน้มคีวามผดิ ซึ่งก่อนที่จะเขยีนความเห็นในรายงานแบบนี้ ได้มกีาร
ปรกึษากบัผูบ้รหิารหรอืยงั โดยอาจจะไม่ตอ้งใชจ้ดหมาย โดยน่าจะคุยเป็นการส่วนตวัและแจง้ให้
ทราบก่อน  เพราะว่าถา้เขยีนแบบนี้  ถา้ผมไดร้บัผมจะรูส้กึแยม่าก เพราะหากผูส้อบบญัชยีงัยนืยนั
ทีจ่ะเขยีนความเหน็แบบน้ีในหน้ารายงาน  ผมคดิวา่ทางผูส้อบบญัชตีอ้งอธบิายใหด้วีา่เขยีนอยา่งน้ีมี
ความหมายอย่างไร เพราะคําพูดอย่างน้ีผมรูส้กึว่าไดต้ดัสนิผูบ้รหิารไปแลว้ว่าผดิ  และผูส้อบบญัชี
ควรตอบใหช้ดัเจนวา่ทาํไมจงึเขยีนความเหน็แบบนัน้  

  
คุณนิสากร ทรงมณ ีผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
 ในหน้ารายงานแสดงแบบมเีงือ่นไขเกีย่วกบับรษิทัร่วมใน POSCO China Dalian ผูส้อบบญัชโีดย
ปกตจิะจดัขอบเขตเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คอืการกาํจดัขอบเขตโดยสถานการณ์ ตวัอยา่งอยา่งเชน่  
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ผู้สอบบญัชีอาจได้รบัการว่าจ้างหลงัจากที่บริษัทมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ อันน้ีเป็นสถานการณ์ที่ไม ่
สามารถยอ้นกลบัไปตรวจสอบได ้ประเภททีส่องกค็อื เกดิจากการทีไ่มไ่ดร้บัขอ้มลูจากฝา่ยบรหิาร อนัน้ีถอืเป็น 
การจํากดัขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ในทางมาตรฐานของบญัชีจะมสีองประเภทน้ี ซึ่งในกรณีน้ีโดยปกติการ
ปฏบิตังิาน ทางผูบ้รหิารของบรษิทัจะมหีน้าทีใ่นการใหข้อ้มูล รายละเอยีดทางการเงนิแก่ผูส้อบบญัช ีทัง้น้ีโดย
ทางบรษิทัจะตอ้งจดัใหม้ผีูท้ ีม่คีวามรู ้ทางดา้นบญัชกีารเงนิ ดงันัน้ผูเ้ชีย่วชาญเหล่านัน้จะตอ้งรูว้า่ การทีบ่รษิทัมี
การลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจะต้องได้รบัขอ้มูลที่ไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชมีาเพื่อใชใ้นการสอบ
ทาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน IFRS ของประเทศไทย แต่ในกรณีน้ีทางผูส้อบบญัชไีม่ไดร้บัขอ้มลู ผูส้อบ
บญัชจีงึตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนว่า ทางผูส้อบบญัชไีม่ไดร้บัขอ้มูลและไม่ไดอ้นุญาตใิหเ้ขา้ถงึขอ้มูล แต่ทางผูส้อบ
บญัชไีมส่ามารถรบัรูไ้ดว้า่เหตุใดผูบ้รหิารจงึไมไ่ดร้บัขอ้มลู เพราะอาจจะเกนิกวา่ขอบเขตของบรษิทั เพราะหาก
เป็นเหตุผลอะไรกต็ามทีร่ะบุเกีย่วกบั MCS เรามอีํานาจในการเขา้ถงึขอ้มลู แต่คาํชีแ้จงไปยงับุคคลทีส่ามเราไม่
สามารถไปอธิบายเหตุผลนัน้ได้ เพราะฉะนัน้สิ่งที่เราระบุได้เราจึงระบุเพียงแค่ผู้สอบบญัชีไม่สามารถหา
หลกัฐานการสอบทานอื่นที่เพยีงพอเกี่ยวกบัจํานวนเงนิการลงทุนและบรษิทัร่วมต่างๆ ที่มสี่วนไดเ้สยี เพราะ
จาํนวนหุน้ใน POSCO China Dalian มจีาํนวนเงนิลงทุน ถงึ 85 ลา้นบาท ซึง่มผีลกระทบกบังบการเงนิ ทาง
ผูส้อบบญัชจีงึตอ้งรายงานต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุนที่จะใชง้บการเงนิน้ีว่า ตวัเลขของการลงทุนที่เอามารวมน้ี
ไม่ไดร้บัการสอบทาน อาจจะเป็นคําพดูทีไ่ม่คุน้เคยไม่ค่อยไดพ้บเหน็ แต่อนัน้ีถา้ไปอ่านตามมาตรฐานกจ็ะระบุ 
ว่าถูกจํากดัขอบเขตตามสถานการณ์หรอืถูกจํากดัขอบเขตโดยผูบ้รหิาร แต่อย่างไรกต็าม ความเหน็น้ีแสดงใน
งบการเงนิเป็นในวนัที ่13 พฤศจิกายน 2557  แต่หลงัจากนัน้บรษิทัไดม้กีารดําเนินเงนิการฟ้องรอ้ง POSCO 
หรอือะไรกแ็ลว้แต่ซึง่ปรากฎขอ้มลูในไตรมาสที ่4 โดยสาํหรบัการตรวจสอบงบประจาํปี ทางผูส้อบบญัชกีไ็ดเ้อา
ความเหน็อนัน้ีออกในไตรมาสที ่4 กค็อืงบการเงนิประจําปีจะไม่มเีรื่องน้ีแลว้ ซึ่งการแสดงความเหน็ในงบไตร
มาสที ่3 ทีเ่กดิขึน้เพราะผูส้อบบญัชตีรวจสอบงบการเงนิโดยแสดงสถานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
จนถงึวนัทีเ่ผยแพร่งบการเงนิ คอื วนัที ่13 พฤศจกิายน 2557 แต่หลงัจากนัน้ อาจจะมเีหตุการณ์ภายหลงัหรอื
ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิจงึทาํใหค้วามเหน็สาํหรบังบการเงนิประจาํปี ซึง่ไดเ้ผยแพร่ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ์2558 
ไมม่ปีระเดน็ดงักลา่วแลว้ 
 
ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ ดงัน้ี 
 

10. ผมเหน็วา่ทา่นประธานฯ ควรดาํรงตาํแหน่งต่อไป เพราะเหตุการณ์ในไตรมาส 3 ไดผ้า่นไปแลว้ และ
สาํหรบัไตรมาส 4 ทา่นทาํไดด้มีาก ดงันัน้ทา่นควรปฏบิตัหิน้าทีใ่นตาํแหน่งต่อ 

 
ความเหน็ จากผูแ้ทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ดงัน้ี 

11. เน่ืองจากใชเ้วลาตรงน้ีมากแลว้ จงึอยากขอใหท้างบรษิทัฯ นําเรือ่งน้ีไปพจิารณาเป็นการภายใน และ
ขอใหด้าํเนินการในวาระทีเ่หลอืก่อน 

 
คาํถามจากผูถ้อืหุน้ดงัน้ี  
 

12. ผมไมท่ราบวา่เจตนารมณ์ของทา่นประธานฯนัน้คอือะไร  แต่ผมฟงัแลว้เขา้ใจวา่ทา่นประธานฯ
อยากจะใหท้างผูต้รวจสอบบญัชอีธบิายหรอืเปลา่ เพราะผมไมไ่ดร้บัคาํอธบิายจากตรงน้ี ชว่ยกรุณา
อธบิายดว้ยครบั 
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คุณนิสากร ทรงมณ ี ผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
 ขอ้แรกเป็นการทีบ่รษิทัมเีงนิลงทุน ในบรษิทั  POSCO CHINA DALIAN ซึง่บรษิทัน้ีภายในไตร
มาสที ่ 3 ไดม้เีปลีย่นแปลง ดา้นการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้ในไตรมาสที ่ 3 เมือ่ทางผูส้อบบญัชไีดร้บัขอ้มลูในไตร
มาสที ่ 3 ผูส้อบบญัชกีไ็ดม้กีารสอบถามฝา่ยบรหิารถงึขอ้มลูทางการเงนิเพือ่พจิารณาใหม้กีารสอบทาน โดย
ปกตแิลว้เงือ่นไขคอืบรษิทัจะตอ้งจดัใหม้กีารสอบทาน กบัทางผูส้อบบญัชแีละทาํไดย้าก เน่ืองจากบรษิทัน้ีตัง้อยู่
ทีป่ระเทศจนี แต่ในกรณน้ีี บรษิทัฯไมไ่ดจ้ดัใหม้ผีูส้อบบญัช ีอาจจะเกดิจากในระยะเวลาทีก่ระชัน้ชดิ แต่อยา่งไร
กต็าม ถา้หากผูส้อบบญัชไีมไ่ดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั POSCO สิง่ทีผู่ส้อบบญัชขีอง MCS 
Thailand ตอ้งการกค็อืการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง กค็อืตอ้งขอขอ้มลูทางการเงนิทัง้หมดมาพจิารณา ในเบือ้งตน้
บรษิทัฯ แจง้วา่ไมม่แีต่หลงัจากนัน้บรษิทักไ็ดม้งีบทดลองมาให ้แต่เน่ืองจากงบทดลองทีผู่ส้อบบญัชไีดร้บัเป็นงบ
ทดลองประจาํเดอืนสงิหาคม ซึง่โดยปกตงิบการเงนิประจาํเดอืนจะไมม่กีารปรบัปรุงรายการในเรือ่งของการตัง้
คา้งจา่ย หรอืการปรบัปรุงรายการ ทางผูส้อบบญัช ีตอ้งเรยีนวา่ ในเรือ่งบางเรือ่งอาจจะเป็นความลบัของบรษิทั
ทีเ่ปิดเผยไมไ่ด ้ แต่ขอเรยีนใหท้ราบวา่หลงัจากทีผู่ส้อบบญัชพีจิารณาเรือ่งมาตรฐานการจดัทาํงบการเงนิ แลว้
พบวา่ ขอ้มลูบางรายการเมือ่เดอืนกรกฎาคม มตีวัเลขสงู แต่พอเดอืนถดัมามตีวัเลขลดลงอยา่งมาก กรณน้ีีได้
ขอ้มลูครบถว้นแลว้หรอืไมอ่ยา่งไร อนัน้ีเพือ่ใหผู้ส้อบบญัชเีองสามารถไดร้บัหลกัฐานเพยีงพอจะแสดงความเหน็
หรอืใหข้อ้สรุปในงบการเงนิประจาํไตรมาสไดอ้ยา่งไร  กรณขีอง POSCO CHAINA DALIAN ถา้ดตูามการ
นําเสนอผูส้อบบญัชไีดร้ะบุไวว้า่ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัรว่มดงักลา่วทีนํ่ามาใชใ้นการจดัทาํงบทาํขอ้มลูทาง
การเงนิระหวา่งกนัยงัไมไ่ดม้กีารสอบทาน นัน่คอืสิง่ทีผู่ส้อบบญัชตีอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูท้ีใ่ชง้บการเงนิทราบ 
เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจในการลงทุนวา่งบการเงนิของ MCS Thailand ทีไ่ดนํ้า POSCO China Dalian 
มารวมนัน้ งบการเงนิของ POSCO China Dalian ยงัไมไ่ดส้อบทาน น่ีคอืเจตนาทีผู่ส้อบบญัชตีอ้งเขยีนให้
ชดัเจน นอกจากนัน้ผูส้อบบญัชตีอ้งพยายามหาหลกัฐานการสอบทานของผูส้อบบญัชอีื่นถา้ม ี ถา้ไมม่ผีูส้อบ
บญัชมีหีน้าทีท่ีต่อ้งสอบทานจากขอ้มลูเองซึง่ในกรณน้ีีผูส้อบบญัชไีมไ่ดร้บัขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสอบทานจงึตอ้งระบุ
ไวใ้นรายงานตามทีร่ะบุไว ้ 
 
 สว่นกรณทีีส่องเป็นเรือ่งของ MCS Japan ทีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่น่ มเีงนิลงทุนเป็นจาํนวน 9 ลา้น
บาท บรษิทัน้ีในไตรมาสที ่ 3 มรีายการใหเ้หน็จาํนวนเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น ดงันัน้ทางผูส้อบบญัชจีงึตอ้งไดร้บั
งบการเงนิทีส่อบทานแลว้จาก MSC Japan แต่อยา่งทีท่า่นประธานฯ  เรยีนใหท้ราบวา่ ในประเทศญีปุ่น่ถา้เป็น
บรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ จะไมไ่ดจ้ดัใหม้ผีูส้อบบญัชเีพือ่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 
เพราะฉะนัน้ผูส้อบบญัช ี MCS Thailand จงึตอ้งขอขอ้มลูเพือ่ดาํเนินการสอบทานเอง ซึง่ในกรณน้ีีทางผูส้อบ
บญัชไีมไ่ดร้บัขอ้มลูของ MCS Japan ทีจ่ะทาํใหส้อบทานได ้คอืสิง่ทีร่ะบุไวใ้นรายงานของ 2 ประเดน็น้ีเป็นสิง่ที่
ผูส้อบบญัชพียายามจะสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบังบการเงนิเพือ่จะบอกถงึคุณภาพของการเงนิใน 
POSCO China Dalian และเงนิลงทุนใน MCS Japan ทีไ่ดท้าํการแสดงอยูใ่นงบการเงนิของ MCS Thailand 
นัน้วา่งบการเงนิของเงนิลงทุนในต่างประเทศของ 2 บรษิทัน้ีไมไ่ดม้กีารสอบทาน จงึตอ้งระบุความเหน็ใน
รายงานอยา่งน้ี อยา่งไรกต็ามในไตรมาสที ่ 4 ทางบรษิทัฯไดพ้ยายามตดิต่อกบัทางผูส้อบบญัชขีอง POSCO 
China Dalian และไดข้อ้มลูเพิม่เตมิในสว่นของ MCS Japan แลว้กไ็ดข้ายเงนิลงทุนใน MCS Japan แลว้ 
ดงันัน้เมือ่ดรูายงานการทาํงานของผูส้อบบญัชจีะพบวา่ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขแลว้ 
เพราะวา่สามารถไดร้บัหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะแสดงความเหน็แลว้ จงึขอเรยีนชีแ้จงตามน้ี  
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ดร.ช ิชีแ้จงเพิม่เตมิดงัน้ี 

13.  ตามที่ทางผูส้อบบญัชไีดอ้ธบิาย หากเหตุผลตามที่อธบิาย เหตุใดในความเหน็ประเภทรายงานจงึ
ตอ้งเขยีนถงึว่าผูบ้รหิารปิดบงัขอ้มูล ซึ่งตนเองไม่ไดบ้อกว่าผูส้อบบญัชเีขยีนอะไรไม่ไดเ้พราะเป็น
หน้าทีท่ีต่อ้งทํา แต่ว่าเวลาก่อนเขยีนอะไรมา ทุกท่านทีเ่ขา้ประชุมยงับอกไม่ควรเขยีนอย่างน้ีเพราะ
ความหมายอาจจะรุนแรงเกนิไป ทําไมไม่เขยีนแบบที่อธบิาย ว่าเหตุผลเกดิจากอะไรจงึตอ้งแสดง
ความเหน็แบบน้ี  ทําไมผูส้อบบญัชตีอ้งใชค้าํรุนแรงถงึซึ่งเมื่ออ่านแลว้ทีผู่ส้อบบญัชแีสดงความแบบ
น้ีเหมอืนบงัคบัใหผู้บ้รหิารตอ้งลาออก 

 
คาํถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  

14. ทีท่างผูส้อบบญัชชีีแ้จงว่าทางผูส้อบบญัชวี่าไดร้บัขอ้มลูจากทางผูบ้รหิาร ผมอยากทราบขอ้เทจ็จรงิ
วา่ เราไมไ่ดใ้หข้อ้มลูหรอืมกีารผดิพลาดทางการสือ่สารหรอืไม ่

 
ดร.ช ิไดช้ีแ้จง ดงัน้ี 

15. ผมเรยีนใหท้ราบวา่ในสญัญากบั POSCO มรีะบุอยา่งชดัเจนวา่ ทางบรษิทั POSCO มหีน้าทีใ่นการ
จดัทํางบการเงนิ ตามมาตรฐาน IFRS   โดย MCS ไม่มสีทิธิเ์ขา้ไปดําเนินการ เน่ืองจากไม่ใช่
ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 
ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ดงัน้ี 

16. ถา้ไมไ่ดร้บัขอ้มลูจากจากผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงวา่ไดพ้ยายามตดิตามขอ้มลูทางการเงนิทาง
บญัชแีลว้ และบรษิทัฯไดท้ําหน้าทีข่องเขาแลว้แต่ว่าไม่ไดข้อ้มูลมา และทางผูส้อบบญัชกีเ็ลยไม่ได้
ขอ้มลู ความหมายน่าจะตรงกวา่ คอืถา้เขยีนแบบน้ีผมกเ็ขา้ใจ วา่มนักลายเป็นวา่ผูบ้รหิารมขีอ้มลูแต่
ไม่ให ้ปกปิดดว้ยเหตุบางอย่าง ซึ่งความหมายที่เขยีนค่อนขา้งรา้ยแรง ประเดน็ที่ผมเขา้ใจว่าทาง
ผูบ้รหิารพยายามตดิตามขอ้มูลแลว้ เพยีงแต่อาจจะตดิปญัหาอะไรบางอย่าง ถ้าหากเป็นอย่างนัน้
จรงิ ประเดน็น้ีไมน่่าจะเกีย่วขอ้งกบัทางผูบ้รหิาร  

 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ ผูแ้ทนสอบถามในวาระน้ีเพิม่เตมิ ทางเลขานุการคณะกรรมการ จงึขอมตใินวาระน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัช ีสิน้สดุ ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
 
 เลขานุการคณะกรรมการไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายละเอยีดต่าง ๆ  ตามทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ล่วงหน้าแลว้  ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ตัง้แต่หน้าที่ 54 เป็นต้นไป  และไดแ้จง้ให้ผูถ้อืหุ้น
รบัทราบผลประกอบการครา่ว ๆ ดงัน้ี 
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หน่วย :  บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 

รายไดร้วม 1,066,466,344  2,374,879,286  (1,308,412,942) (55.09) 

คา่ใชจ้า่ย 938,959,392  2,015,484,937  (1,076,525,545) (53.41) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี 81,063,451  398,717,000  (317,653,549) (79.67) 

กาํไรสว่นทีเ่ป็นบรษิทัใหญ่ 82,024,424  393,105,116  (311,080,692) (79.13) 

กาํไรต่อหุน้ 0.16  0.79  (0.62) (79.13) 

 
 โดยทางเลขานุการคณะกรรมการไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามใน
วาระน้ีหรอืไม ่ มผีูถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน สอบถามดงัน้ี 

 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ ผูแ้ทนสอบถามในวาระนี้อกี ทางเลขานุการคณะกรรมการ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน 
ลงมต ิ  
 
มติท่ีประชมุ อนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตามทีเ่สนอ 
 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย  215,695,560 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.298 
ไมเ่หน็ดว้ย                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        - 
งดออกเสยีง       1,525,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.702 

 
          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล 
 
  เลขานุการคณะกรรมการได ้แจง้ทีป่ระชุมเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผล โดยรายละเอยีดต่างๆ  
ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเอกสารที่ปรากฏอยู่ในหนังสอืเชญิประชุมในเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 
หน้าที ่20 ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ครัง้น้ีแลว้   
 
 โดยแจง้วา่ ในปี 2557 บรษิทัมกีาํไรทัง้สิน้สาํหรบังบเฉพาะกจิการ จาํนวน 85.99 ลา้นบาท ทาง
คณะกรรมการฯ ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.20  บาท 
โดยจา่ยจากสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน NON-BOI จาํนวน 0.18 บาท ต่อหุน้ และเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการ 
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สง่เสรมิของ BOI จาํนวน 0.02 บาท ต่อ หุน้  คดิเป็นประมาณ 80.65% ของกาํไรสทุธขิองบรษิทั และจะปิด
สมดุทะเบยีนเพือ่รบัสทิธใินการรบัเงนิปนัผลในวนัที ่9 เมษายน 2558    โดยกาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่ 30 
เมษายน 2558  
 

ทางเลขานุการคณะกรรมการไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้
หรอืไม ่และไมม่ผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
มติท่ีประชมุ  อนุมตัจิา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2557 ตามทีเ่สนอ  
 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 215,695,560 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.298 
ไมเ่หน็ดว้ย                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         - 
งดออกเสยีง      1,525,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.702 

 
          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระพรอ้มกาํหนดเงนิ
คา่ตอบแทน 
 
  เลขานุการคณะกรรมการฯไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่ 4 
(คณะกรรมการ) ขอ้ที ่ 20 ไดก้าํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด หากไมส่ามารถจะแบง่ออกใหพ้อดกีบัจาํนวน 1 ใน 3 ให้
พจิารณาใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุกบัจาํนวน 1 ใน 3 ขณะน้ีบรษิทัมกีรรมการทัง้หมด 8 ทา่น  และในปีน้ีมกีรรมการ
จาํนวน 3 ทา่นทีต่อ้งออกตามวาระ คอื  คุณไพรตัน์  ววิฒัน์บวรวงษ์ , คุณพรชยั พศิาลอนุกลูกจิ และคุณฮารกชินิ  
ทนัวานี   ซึง่ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์  2558 เหน็ชอบใหเ้สนอ
แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกี 1 วาระ โดยรายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ทา่น
ปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่ 5 หน้าที ่ 21-23 ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้าก่อนการประชุม
ครัง้น้ีแลว้   
 
  เกีย่วกบัคา่ตอบแทนกรรมการเสนอใหจ้า่ยเป็นเงนิจาํนวนรวมไมเ่กนิปีละ 6 ลา้นบาท โดยให้
จดัสรรอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ ซึ่งรายละเอยีดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที ่5 หน้าที ่24 
 
 ทางเลขานุการคณะกรรมการไดข้อใหท้างคณะกรรมการทัง้ 3 ทา่นไดม้โีอกาสแนะนําตวั และได้
สอบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้หรอืไม ่ และไมม่ผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อื
หุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
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 ซึง่ระหวา่งการรวบรวมคะแนนทางคุณสมพงษ์ เมธาสถติยส์ขุ ไดก้ลา่วแนะนํากรรมการใหม ่ ที่
เพิง่เขา้มาทาํหน้าทีแ่ทนคุณศจรีตัน์ เมธสีวุภาพ กรรมการทีล่าออก และขอใหท้างคุณสรุชยั  รตทิองไดม้โีอกาส
แนะนําตวักบัผูถ้อืหุน้อกีครัง้ 
 
 ทางคุณสรุชยั รตทิอง  แจง้วา่ตนเองจบการศกึษา Ph.D. ดา้น Polymer Science จาก
University of Connecticut USA เมือ่จบแลว้กไ้ดท้าํงานเป็นนกัวจิยัที ่ USA ต่อมาปี 1994 ไดเ้ดนิทาง
กลบัมาทีป่ระเทศไทย และไดเ้ปิดบรษิทัซึง่ปจัจุบนัทาํหน้าทีเ่ป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัพลาสตกิแหง่หน่ึง 
และรูส้กึเป็นเกยีรตอิยา่งมากทีไ่ดเ้ขา้มารว่มทาํงานกบั MCS 
 
 ทางเลขานุการคณะกรรมการไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระ
น้ีหรอืไม ่และไมม่ผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ
 
มติท่ีประชมุ  ทีป่ระชุมมมีตดิงัน้ี 

 

1. เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯอกีวาระหน่ึงดว้ย 
คะแนนเสยีงดงัน้ี 

               1)   นายไพรตัน์ วิวฒัน์บวรวงษ์ 
 

เหน็ดว้ย 215,630,960 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.268 
ไมเ่หน็ดว้ย        60,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.028 
งดออกเสยีง      1,530,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.704 

 

          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

2) นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ 
 

เหน็ดว้ย 215,638,460 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 94.225 
ไมเ่หน็ดว้ย        60,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        - 
งดออกเสยีง      1,522,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   5.775 

 

          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

3) คณุฮารกิชิน ทนัวานี   
 

เหน็ดว้ย 215,317,960 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.124 
ไมเ่หน็ดว้ย      380,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.175 
งดออกเสยีง      1,522,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.701 

         ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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2. มมีตอินุมตัใิหจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการ,กรรมการตรวจสอบและเลขานุการฯ โดยจา่ยเป็นเงนิ 

               จาํนวนรวมไมเ่กนิปีละ 6 ลา้นบาท โดยใหจ้ดัสรรอยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการ ดว้ยคะแนน 
               เสยีงดงัน้ี 

 
เหน็ดว้ย 215,598,460 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.253 
ไมเ่หน็ดว้ย        80,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.037 
งดออกเสยีง      1,542,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.710 

 
          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีสาํหรบัปี 2557 และกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
  เลขานุการคณะกรรมการไดข้อใหท้างคุณสมยศ เจยีมจริงักร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
แจง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีสาํหรบัปี 2558 
 
 ทางคุณสมยศ ไดแ้จง้วา่ ตามทีม่ผีูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความเหน็วา่กรณคีวามขดัแยง้ระหวา่งฝา่ย
บรหิารและผูส้อบบญัช ี วา่ หากตอ้งมผีูท้ีต่อ้งรบัผดิชอบโดยการลาออกน่าจะเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบมากกวา่ ซึง่ขออธบิายวา่ การทาํหน้าทีข่องผูส้อบบญัช ี บางครัง้กเ็ป็นเสมอืนไมบ้รรทดั คอืตรง
เกนิไป ความเหน็ในรายงานกม็รีปูแบบการเขยีนทีก่าํหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน ทีต่นเองไมไ่ดล้าออกในการทาํ
หน้าทีค่รัง้น้ีเน่ืองจากผูส้อบบญัชมีหีน้าทีท่ีต่อ้งทาํงานอยา่งอสิระ    ซึง่เมือ่มกีารแสดงความเหน็ในงบการเงนิ
สาํหรบัไตรมาส 3 แบบมเีงือ่นไขวา่ถูกจาํกดัการเขา้ถงึขอ้มลูโดยผูบ้รหิาร ทางคณะกรรมการไดม้โีอกาสเขา้ไป
ชีแ้จงกบัสาํนกังานกลต. ซึง่ทางกลต.กร็บัฟงัเหตุผลทีเ่กดิขึน้วา่เกดิขึน้จากอะไรซึง่ตนเองคดิวา่ประเดน็น้ีไม่
น่าจะมปีระเดน็อกี เพราะวา่ทางบรษิทัฯไดช้ีแ้จงใหท้างสาํนกังาน กลต.ทราบแลว้  สว่นการเลอืกผูส้อบบญัชี
นัน้ทางคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูค้ดัเลอืกกจ็รงิ แต่วา่ทางฝา่ยบรหิารจะเป็นผูเ้สนอมา  โดยสาํหรบัในปี 
2558  เหน็วา่สาํหรบัผูส้อบบญัช ีขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ บรษิทั สอบบญัช ีธรรมนิต ิจาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2558 โดยมคีา่ตอบแทนการสอบบญัช ีจาํนวนรวมไมเ่กนิ 3,000,000 บาทรายละเอยีด
ต่าง ๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่ 6 หน้าที ่ 25 ในหนงัสอืเชญิประชุมทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ครัง้น้ี
แลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา  
 ทางเลขานุการคณะกรรมการ ไดข้อใหท้างคุณวนันิสา งามบวัทอง ตวัแทนผูส้อบบญัชจีาก 
บรษิทั สอบบญัช ีธรรมนิต ิจาํกดั ไดก้ลา่วแนะนําตวักบัผูถ้อืหุน้  
 
 คุณวนันิสา งามบวัทอง กลา่วแนะนําตวัวา่ ตนเองเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัรองจากสาํนกังาน กลต. 
มา 6 ปี และมปีระสบการณ์ผูส้อบบญัชมีา 18 ปี  
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คาํถามจากตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  ดงัน้ี  
 

1. อยากสอบถามทางบริษัทฯ เปลี่ยนผู้สอบบญัชีเป็นบริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากัด จะแน่ใจได้
อย่างไรว่าจะไม่เกดิกรณีเช่นเดยีวกบับรษิทั ดลีอยท์ฯ เพราะปีที่แลว้ท่านประธานฯไดเ้ปลี่ยนผูส้อบ
บัญชีเป็นบริษัท ดีลอยท์ฯ โดยให้เหตุผลว่าผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่ชํานาญเรื่องภาษาจีนที่จะไป
ตรวจสอบกบับรษิทัในประเทศจนี 

 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
1.  เราตัง้นโยบายไวว้า่บรษิทัสอบบญัชหีน่ึงเจา้ไมค่วรวา่จา้งตดิต่อกนัมากกวา่ 5 ปีซึง่ระบบบญัชขีอง MCS 

ไมม่อีะไรทีต่อ้งปิดบงั สามารถตรวจสอบได ้ และ MCS ไมใ่ชบ่รษิทัใหญ่ จงึไมจ่าํเป็นตอ้งจา้งคนจาํนวน
มากเขา้มาตรวจสอบ และบรษิทัทีจ่า้งใหมน้ี่เคยตรวจสอบ MCS เมือ่ 3 ปีก่อน ก่อนจะเปลีย่นไปใชผู้ส้อบ
รายอื่นเน่ืองจากใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชเีกนิ 5 ปี ซึง่ตนเองมัน่ใจวา่จะไมเ่กดิปญัหาเชน่เดมิ ซึง่โดยปกติ
แลว้ ผูส้อบบญัชทีุกรายทีเ่ขา้มาตรวจสอบ เมือ่มปีญัหาอะไร กจ็ะเขา้มาสอบถาม มเีพยีงเจา้ปจัจุบนั ทีเ่ขา้
มาคุยไมถ่งึ 10 นาท ี 

 
 ทางเลขานุการคณะกรรมการไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี้
หรอืไม ่และไมม่ผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ

 

มติท่ีประชมุ  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนตามทีเ่สนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 215,695,560 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.298 
ไมเ่หน็ดว้ย               - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        - 
งดออกเสยีง      1,525,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.702 

 

          ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7     เรือ่งอื่น ๆ  
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอใหพ้จิารณาวาระอื่น ใด ทางเลขานุการคณะกรรมการ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ / 
ผูแ้ทน ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ 
 
คาํถามจากตวัแทนสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุน ดงัน้ี  
 
1. บรษิทั MCS ยงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการต่อตา้นคอรปัชัน่ จงึอยากถามวา่บรษิทัฯ มอีะไรบง่ชีว้า่จะไมม่กีาร

ทุจรติ และมแีนวทางทีจ่ะเขา้รว่มกบัโครงการน้ีหรอืไม ่
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ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
1.  ทางบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการดงัน้ี  

- ตัง้แต่ 7-8 ปีทีผ่า่นมาบรษิทัฯกบัผูร้บัเหมามกีารเซน็ตส์ญัญาวา่ถา้คุณดาํเนินการอะไรผดิปกตกิบัทาง
พนักงานเรา เราจะไม่ดําเนินการต่อ ส่วนเรื่องการเบิกเงินบริษัทฯต้องผ่านหลายขัน้ตอนมีคน
รบัผดิชอบหลายคนดงันัน้ยากถา้จะทาํการทุจรติ รวมทัง้การซื้อของบรษิทัฯมขี ัน้ตอนการประมลู และ
การเปรยีบเทยีบราคา 

- การจ่ายเงนิเดอืนพนักงานของบรษิทัฯในสว่นของการผลติ บรษิทัฯไมไ่ดจ้่ายตามบตัรลงเวลา แต่จ่าย
ตามผลงานและคุณภาพทีท่ํา โดยบรษิทัฯ ไม่เน้นว่าจะตอ้งจ่างคนเพื่อเขา้มาคุมคน แต่จะใหพ้นักงาน 
เซน็ตร์บัผดิชอบงานทีท่าํดว้ยตนเอง ซึง่หากเกดิปญัหากจ็ะมบีทลงโทษ แต่ละขัน้ไป  

 
คุณสมพงษ์ชีแ้จงเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
1. เน่ืองจากพนักงานบรษิทัฯ ทํางานสามารถเลอืกเงนิเดอืนตนเองไดน้ัน้ เกดิจากปรมิาณการผลติ คุณภาพ

งาน จงึสามารถทําให้ทราบได้ว่าควรได้ค่าจ้างเท่าไหร่อย่างไร จงึไม่สามารถคอรปัชัน่ได้ เพราะมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพงานเสมอ และมมีาตรฐานคุณภาพงานกาํหนดไว ้

 
คาํถามจากคุณปิยะธดิา ผูแ้ทน ดงัน้ี 

  2. ขอสอบถามเกีย่วกบัแน้วโน้ม และแผนงานสาํหรบัปีต่อไป  
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 
2. เน่ืองจากไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้วา่ปีทีแ่ลว้ผลประกอบการไมค่อ่ยดเีทา่ไหร ่แต่วา่บรษิทัฯกใ็ชเ้วลาดงักล่าวเขา้

ไปปรบัปรุงพฒันาระบบต่างๆ ของบรษิทัฯ  โดยส่วนใหญ่โครงการในอดตีบรษิทัฯ ทํางานของญี่ปุ่นเป็น
หลกั แต่เน่ืองจากเศรษฐกจิของญี่ปุน่ไมด่ ีดงันัน้เราจงึมแีผนทีจ่ะขยายไปแถบอเมรกิาใต ้หรอืออสเตรเลยี 
แต่เน่ืองจากปีที่ผ่านมาทัง้ 2 ประเทศดงักล่าวเศรษฐกิจไม่ดี การขยายตลาดของบริษัทจึงไม่ประสบ
ความสําเร็จตามที่ตัง้เป้าหมายไว้   ส่วนงานแถวๆน้ีอย่างเช่น ในประเทศพม่าปริมาณงานอาจจะไม่
เพยีงพอสําหรบับรษิทัฯ ส่วนงานโอลมิปิกที่ญี่ปุ่น ค่าของเงนิเยน (JPY) ลดลงมาก ซึ่งงานที่ไดร้บัไว้
ล่วงหน้านัน้ ถงึจะไม่ไดม้กีารเซน็ต์สญัญาทัง้หมดกจ็รงิแต่ทีร่บัไวม้ปีระมาณ  150,000 กว่าตนั โดยมไีม่
น้อยกวา่ 50,000 ตนั ต่อปีโดยยอดขายทัง้หมด  1 ตนั ราคาเทา่ไหรผู่ถ้อืหุน้ทุกทา่นน่าจะทราบด ี 
 
สถานการณ์การทาํงานในญี่ปุน่ทีเ่ปลีย่นไป  เมือ่ก่อน 1 โครงการตอ้งใชผู้ร้บัเหมา 4-5 บรษิทัแต่ปจัจุบนั
คนทาํงานเป็นคนรุ่นใหมอ่ายุน้อยไมอ่ยากสัง่หลายบรษิทั ดงันัน้ 1 โครงการจงึสัง่กบัผูร้บัเหมา 1-2 บรษิทั
เท่านัน้ ยกเวน้บรษิทั Kajima ทีย่งัสัง่เหมอืนเดมิอยู่ ซึ่งโดยส่วนตวัคดิว่าอกีไม่กีปี่ทาง Kajima กจ็ะตอ้ง
เปลี่ยนมาสัง่ผูร้บัเหมาเหมอืนกบัรายอื่น   ถ้าตามที่คดิไวปี้น้ีและปีอกี 2 ปีขา้งหน้าผลประกอบการของ
บรษิทัฯน่าจะดขีึน้หากเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  สว่นปี 2561 ยงัไมส่ามารถคาดการณ์ได ้
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คาํถามจากผูแ้ทน ดงัน้ี 
3. งานทีแ่จง้วา่ประมาณ 150,000 ตนั เป็น Project อะไรบา้ง และผลติทีเ่มอืงไทยทัง้ 100% หรอืไม ่

 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 

งานจาํนวน 150,000 ตนันัน้ คอืตัง้แต่ปีน้ีจนถงึปี 2017  100% ทาํทีป่ระเทศไทย สว่นงานทีท่าํทีอ่ื่นไมไ่ด้

รวมอยูใ่นจาํนวนน้ี  โดยทีผ่า่นมาบรษิทัฯลงทุนทีจ่นี โดยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่  ผูร้บัเหมาทีญ่ีปุ่น่จงึสัง่ตรงกบั

บรษิทัในจนีเลย แต่ณ.ปจัจุบนั MCS ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่แลว้ ทางลกูคา้ทีญ่ีปุ่น่ จะสัง่ผา่น MCSให ้

MCS เป็นคนจดัการ ซึง่กาํไรอาจจะไมเ่ทา่กบัทีร่บังานเอง แต่วา่ทางลกูคา้จะรูส้กึวา่สัง่กบั MCS จะไม่

เหน่ือย เพราะวา่ MCS สามารถจดัการใหแ้ทนได ้ 

 

คาํถามจากคุณประสทิธิ ์ โรจนภกัตร ์ผูร้บัมอบฉนัทะ 

4. อยากใหท้างประธานฯ ไดอ้ธบิายเรือ่งการฟ้องรอ้งกบั POSCO อกีครัง้ 

5. ขอใหก้าํลงัใจในการทาํงานต่อของทา่นประธานฯ  
 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 

4. การที ่MCS เขา้ไปดาํเนินการฟ้องรอ้งกบั Posco เรือ่งการผดิสญัญาในการจดัทาํงบการเงนิตาม มาตรฐาน 

IFRS ทาง Posco ไมพ่อใจอยูแ่ลว้ ซึง่อาจจะสง่ผลต่อความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอกนัแต่ก่อน สิง่ที ่ MCS ได้

ประโยชน์ในการลงทุนรว่มกบั Posco คอื เมือ่ก่อน MCS สามารถซือ้เหลก็จาก Posco เพราะถูกกวา่ซือ้ที่

ญีปุ่น่ แต่ปจัจุบนัเงนิวอน (KRW) ขึน้และเงนิเยน (JPY) อ่อน ดงันัน้ MCS จงึซือ้เหลก็ทีญ่ีปุ่น่ถูกกวา่ สว่น

ความคบืหน้าของการลงทุนณ.ปจัจุบนัโรงงานทีล่งทุนดว้ยกนักบั Posco ตดิตัง้เครือ่งจกัรเสรจ็แลว้ และมี

งานของเกาหลทีาํอยู ่ซึง่ผลประกอบการปีทีผ่า่นมาไมค่อ่ยด ีซึง่เกดิจากสภาวะทางเศรษฐกจิ  โดยในอกี 1-

2 เดอืนอาจจะมคีวามชดัเจนเรือ่งการลงทุนมากขึน้ ซึง่ทางบรษิทัฯ อาจจะพจิารณา เรือ่งการลดสดัสว่นการ

ถอืหุน้ลงไมถ่งึ 20% 

  

คาํถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

6. สอบถามเกีย่วกบั Gross Margin ของบรษิทัฯ วา่ต่อไปจะอยูท่ีเ่ทา่ไหร ่เน่ืองจากมตีัง้แต่ 10% กวา่ 

จนถงึ 30% 

 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 

6. ไมท่ราบจะตอบวา่อยา่งไร แต่คดิวา่ Gross Margin ทีจ่ะไดร้บันัน้จะดกีวา่ปีก่อนแน่นอน แต่ณ วนัน้ีคา่ของ

เงนิเยน (JPY) ถูกกวา่เดมิมาก บรษิทัฯยงัไมผ่ลติกต่็างจากเดมิประมาณ 20%  ซึง่หากไมม่อีะไร

เปลีย่นแปลงมากกวา่น้ี คดิวา่ Gross Margin ประมาณ 15% บรษิทัฯน่าจะสามารถทาํได ้
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คาํถามจากผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

7. เกีย่วกบังานสนามกฬีา ที ่ฮอกไกโด ทีท่า่นประธานฯเขยีนไวใ้นรายงานประจาํปี 

 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 

7. สนามกฬีาทีฮ่อกไกโดเพิง่สง่ชิน้งานเสรจ็ไป ซึง่งานทีค่อ่นขา้งยาก และ MCS ไมเ่คยทาํงานประเภทน้ีมา

ก่อนซึง่โดยปกตใินอดตีลกูคา้จะไมใ่ห ้MCS ทาํ แต่วา่งานน้ี MCS ไดท้าํ ซึง่การตดิตัง้ตอ้งทาํขณะทีม่หีมิะ

ตกซึง่หนาวมากแต่กผ็า่นไปดว้ยด ี ซึง่ขณะน้ีดาํเนินการเสรจ็แลว้ และถอืเป็นประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ดร้ว่มงาน

กบับรษิทัออกแบบรายใหญ่ อยา่ง Nittetsu Sumikin Engineering  

 

คาํถามจากคุณสนุทร ดา่นเฉลมินนท ์ผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  

8. สอบถามเกีย่วกบัปญัหาเรือ่งแรงงาน วา่บรษิทัฯมหีรอืไม ่

9. เน่ืองจาก MCS ม ีOrder เตม็กาํลงัการผลติอกีหลายปี  จงึอยากสอบถามวา่กาํลงัการผลติของ 

MCS สามารถทาํงานไดก้ีต่นัต่อเดอืน 

10. สอบถามความคบืหน้าเกีย่วกบังาน Module 

 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงดงัน้ี 

8. เรือ่งน้ีบรษิทัฯ คดิวา่ไมม่ปีญัหาเน่ืองจากการมงีานทีม่ากขึน้จะทาํใหพ้นกังานไดร้บัคา่ตอบแทนสงูขึน้ 

ดงันัน้บรษิทัฯจงึไดจ้ดัการเกีย่วกบัสวสัดกิารเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัพนกังาน ซึง่คดิวา่จะไมม่ปีญัหาเรือ่ง

แรงงานอยา่งแน่นอน 

9. กาํลงัการผลติของบรษิทัฯ สามารถผลติงานได ้5,000 ตนั ต่อเดอืนโดยไมม่ปีญัหา 

10. เน่ืองจากตัง้แต่แรกทีค่ดิไวท้ีอ่ยากทาํงานประเภท  Module จงึไดไ้ปลงทุนกบั Posco เน่ืองจากมทีา่เรอืน้ํา

ลกึเป็นของตวัเอง ( ทา่เรอืเชา่ ) แต่เน่ืองจากปจัจุบนัธุรกจิเกีย่วกบัน้ํามนัชะลอตวั ทาํใหง้านประเภทน้ีไม่

คอ่ยด ี ดงันัน้ทางบรษิทัฯจงึยงัไมไ่ดด้าํเนินการเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว 

 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ เพิม่เตมิ ทางเลขานุการฯ จงึกลา่วปิดประชุม 
 

ปิดประชมุเวลา  12.42 น. 
 
 
 
   ลงชือ่   ประธานทีป่ระชุม 

                                                  (  ดร.ไนยวน   ช ิ ) 
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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 
 เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558   อีกหุ้นละ 0.45 บาท ( เป็นสว่นท่ีได้รับการสง่เสริมของ BOI  จํานวน                      
0.30  บาทและสว่นท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ  Non-BOI จํานวน 0.15 บาท ) เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2558  ซึ่งรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสําหรับผล
ประกอบการปี 2558  ในอตัราหุ้นละ  0.70 บาท  คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้  339.74 ล้านบาทหรือร้อยละ 51.92 ของกําไรสทุธิ 
(งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษี  ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด ในประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ สําหรับเงินปันผลในปี 2558 ดงัตอ่ไปนี ้
 1) เงินปันผลจํานวน  0.23  บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสะสมสว่นท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราร้อยละ 20           
ผู้ ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 
 2) เงินปันผลจํานวน  0.47  บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสะสมสว่นท่ีได้รับยกเว้นภาษีจาก สทิธิประโยชน์สง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขอเครดิตภาษีได้ และไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 
 ทัง้นี ้ในอดีตบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2554-2558  ( งบการเงินเฉพาะกิจการ )  ตาม
รายละเอียดด้านลา่ง 
 

 
 
ปี 

 
 

เงนิปันผลต่อหุ้น :  ปี 

 
อัตราเงนิปันผล 
เทียบ กาํไรสุทธิ 

บาท (%) 

2554 0.50 51.02 
2555 0.18 52.82 
2556 0.20 28.25 
2557                   0.20  80.65 
2558 0.70 

- จ่ายระหวา่งกาล 0.25 
- จ่ายเพิ่ม 0.45 ** 

51.92 

 

 **โดยกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี  18  เมษายน  2559 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  29 เมษายน 2559                       
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( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 ) 


ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 
( 1 )  
 
ช่ือ-สกลุ นายสมยศ  เจียมจิรังกร 
อาย ุ 63 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ        3 วาระ  
วฒิุการศกึษา ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์อตุสาหการ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสตูร Director Certification  Program (DCP) รุ่นท่ี 7 ปี 2544 
ประสบการณ์ ที่ปรึกษา บริษัท คามา่ร่วมทนุ จํากดั 
 กรรมการอสิระ บริษัท เจ้าพระยา มหานคร จํากดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลลีเทค จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน                

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
 กรรมการอสิระ  บริษัท  เจ้าพระยามหานคร  จํากดั  (มหาชน)  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  ควอลลีเทค  จํากดั  (มหาชน) 
กจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน               
 ไมมี่การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
การถือหุ้นของบริษัท       ไมมี่การถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2559) 
ข้อพิพาททางกฎหมาย      ไมมี่คดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุ ในรอบปี 2558 เข้าร่วมประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จํานวน 1 ครัง้ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอสิระ โดยกรรมการทา่นดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน /  
พนกังาน / ลกูจ้าง / ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา / ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไมมี่
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ 

วิธีการสรรหา ผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ เหน็ควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก  
1  วาระ เน่ืองจากกรรมการทา่นนีเ้ป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการ
ทํางานโครงสร้างเหลก็มากกวา่ 30 ปีซึง่ถือวา่มีประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท 

หมายเหต ุ   ไมมี่การดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะทําให้เกิดความ 
   ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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( 2 )  
 

ช่ือ-สกลุ นายทินกร  สีดาสมบรูณ์ 
อาย ุ 54 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ        2 วาระ 
วฒิุการศกึษา ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต มหาลยักรุงเทพฯ 

 Mini MBA มหาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาลยัหอการค้าไทย 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61 ปี 2549 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92 ปี 2550 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 19 ปี 2550 
ประสบการณ์ 
 ปี 2549-ปัจจบุนั 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
บริษัท  ควอลลีเทค  จํากดั  (มหาชน) 

 ปี 2551-ปัจจบุนั 
 กรรมการอิสระ  บริษัท  ดีวีเอม็วีเอส  จํากดั   

ตําแหน่งปัจจบุนั                
บริษัทจดทะเบียน                

กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอม็.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  ควอลลีเทค  จํากดั  (มหาชน) 

กจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน               
 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สํานกังานพระอาทิตย์การสอบบญัชี จํากดั 

กรรมการอสิระ บริษัท  ดีวีเอม็วีเอส  จํากดั   
การถือหุ้นของบริษัท       ไมมี่การถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2559) 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมมี่คดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุ ในรอบปี 2558 เข้าร่วมประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จํานวน 1 ครัง้ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอสิระ โดยกรรมการทา่นดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน /  
พนกังาน / ลกูจ้าง / ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา / ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไมมี่
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ 

วิธีการสรรหา ผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ เหน็ควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง 
อีก  1  วาระ เน่ืองจากกรรมการทา่นนีเ้ป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านบญัชีและการเงินและ
สามารถให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการจดัทํางบรวมของบริษัทร่วมและยอ่ยในตา่งประเทศ 

หมายเหต ุ   ไมมี่การดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะทําให้เกิดความขดัแย้ง 
      ทางผลประโยชน์ 
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( 3 ) 
 
ช่ือ-สกลุ พลเอก ฐิติวจัน์ กําลงัเอก   
อาย ุ 59 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ        ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 
วฒิุการศกึษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  

 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
หลกัสตูร อยูร่ะหวา่งการสมคัรเข้าอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

1.1.1 หลกัสตูรการศกึษาภายในประเทศ 
- ปฐมนิเทศนายทหารใหม ่เหลา่ทหารราบ พ.ศ. 2524 
- โดดร่ม ,จู่โจม 
- พลยิงจรวดตอ่สู้รถถงันําวิถีดรากอน 
- ชัน้นายร้อยทหารราบ รุ่นท่ี 66  
- เสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจํา ชดุท่ี 67 
- เสนาธิการทหาร รุ่นท่ี 53  
- พฒันาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไมส่งบ รุ่นท่ี 5 

1.1.2 หลกัสตูรการศกึษาตา่งประเทศ  
- โดดร่ม ฟอร์ดเบนน่ิง มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา 
- ผู้ นําอากาศยานหน้า ฟอร์ดเบนน่ิง มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา 
- ฝึกงานในกองพลสง่กําลงัทางอากาศ ท่ี 82 ฟอร์ดเบรกมล รัฐนอร์ธโคโลไลนาร์ 

สหรัฐอเมริกา 
- ชัน้นายพนัทหารราบ ฟอร์ดเบนน่ิง มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา 
- เสนาธิการทหารบก ฟอร์ดเลเวนเวิร์ธ มลรัฐแคนซสั สหรัฐอเมริกา 
- ตอ่ต้านการก่อการร้าย ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา องักฤษ และ เยอรมนั 

ประสบการณ์ 

 2551 - 2555 ราชการสนมกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในสว่นหน้าพืน้ท่ี 3 จงัหวดั 

  ชายแดนภาคใต้ 

 2555 - 2558 ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษสํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

  (อตัรา พลตรี – พลเอก) ช่วยราชการ สํานกันโยบายและแผนกลาโหม 

 2557 – 2558 เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ  

 2558 - ปัจจบุนั เป็นสมาชิกสภาขบัเคล่ีอนประเทศ  

 

 

 



 27



 

 
ตําแหน่งปัจจบุนั               สมาชกิสภาขับเคล่ีอนประเทศ   

และไมมี่การดํารงตําแหน่งอ่ืนๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือกิจการอ่ืน 
การถือหุ้นของบริษัท       ไมมี่การถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2559) 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมมี่คดีความในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุ ในรอบปี 2558  ไมมี่การเข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากเพิ่งได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 
 22 มกราคม 2559   
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอสิระ โดยกรรมการทา่นดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน /  

พนกังาน / ลกูจ้าง / ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา / ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไมมี่
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งอิสระ 

วิธีการสรรหา ผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากคณุสมบติัและประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
หมายเหต ุ   ไมมี่การดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจจะทําให้เกิดความขดัแย้ง 
   ทางผลประโยชน์ 
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นิยามของกรรมการอสิระ 

 
กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเหน็ เพ่ือพฒันาปรับปรุงการบริหาร 
จดัการองค์กร ให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกํากบัดแูลท่ีดี โดยกรรมการอิสระมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขอ
อนญุาตต่อสํานกังาน ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษา
ของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาตและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อ
สํานกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 
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นิยามของกรรมการอสิระ (ต่อ) 
 
9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ ควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
หมายเหตุ บริษัทได้กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
สําหรับปี 2559 เสนอให้จ่ายในจํานวนรวมไมเ่กิน 9,800,000 บาทตอ่ปี โดยจดัสรรเป็น 2 สว่น คือ 

 
1. คา่ตอบแทนรายเดือนจดัสรรอยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบีย้ประชมุสงูกวา่กรรมการร้อยละ 25 
2. คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (เฉพาะครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ) ครัง้ละ 15,000 บาท / ทา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกําหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเน่ืองจากปัจจบุนับริษัทยงัไมมี่
คณะกรรมการยอ่ยในสว่นนี ้   แตอ่ยา่งไรก็ตามทางคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการโดยคิด
สดัสว่น 1.5% ของกําไรสทุธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) โดยกําหนดคา่ตอบแทนขัน้ต่ําไมน้่อยกวา่ 6 ล้านบาทตอ่ปี 
 
 
 
 
 

        
        ปี 

     
       จาํนวนกรรมการ 
              (ท่าน) 

      
   ค่าตอบแทน (บาท)  / ปี 

2555 7 7,350,000 
2556 8 3,000,000 
2557 9 6,000,000 
2558 9 6,000,000 
2559 9 9,800,000 
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   ( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 ) 


ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 จากการประเมินการปฏิบติังานด้านการสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีรายเดิมในปี 2558 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2559 รายละเอียดดงันี ้
 

1. ให้แต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจาํกัด ดังรายนามต่อไปนี ้
 

 
ที่ 
 

ช่ือผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จาํนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท  

1 นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ 4752 2 ปี  (ปี 2545 – 2546) หรือ 
2 นายธนะวฒิุ พิบลูย์สวสัด์ิ 6699 - หรือ 
3 นางสาววนันิสา งามบวัทอง 6838 3 ปี (ปี 2552 – 2554) 

1 ปี (ปี 2558) 
 

 
 ซึง่ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาทัง้หมดนี ้ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสียระหวา่งบริษัท / บริษัท
ยอ่ย / ผู้บริหาร /    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
   
2. กาํหนดค่าสอบบัญชีรวมทัง้สิน้ 5,000,000 บาท ประกอบด้วย 
 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,200,000 1,380,000 

งบการเงินประจําปี 1,300,000 1,800,000 

คา่ตรวจสอบ BOI 200,000 200,000 

อ่ืนๆ ท่ีขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 300,000 620,000 

กรณีต้องตรวจสอบบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ   1,000,000 

รวม ( บาท ) 3,000,000 5,000,000 

            
 บริษัทยอ่ยในประเทศไทย ( บริษัททานะกะ เวลดิง้ เซน็เตอร์ จํากดั ) ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบับริษัท คือ
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  แตสํ่าหรับบริษัทร่วม/บริษัทยอ่ยท่ีตัง้อยูท่ี่ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น  ณ ปัจจบุนัยงัใช้
ผู้สอบบญัชีท้องถ่ินอยู ่ เน่ืองจากข้อจํากดัทางด้านภาษา โดยหากผู้สอบบญัชีของบริษัทจําเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบบญัชี
ด้วยตนเอง อาจจะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ตามท่ีได้ขออนมุติัไว้ด้านบน 
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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  
     เท่าจํานวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 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 ้

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 ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 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 ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์
รายวนัภาษาไทยทีจ่ดัพมิพจ์าํหน่าย ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิทันัน้     เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนั ก่อน
วนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนั  สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ตอ้งอยูใ่นทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของสาํนกังานใหญ่  หรอื
สาํนกังานสาขา หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงกบัทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่   
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 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถ้อืหุ้น ต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุม                   
ไม่น้อยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 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 หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในที่
ประชุม  
 
 ขอ้ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกต ิ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนถา้มี
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 
 

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



