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ประกอบการพิจารณาในวาระที 7 พิจารณาอนุมตัิเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตาม
วาระ และกาํหนดค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการประจาํปี 2559 

รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตังแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ

1.  ชือ – สกุล : นายศิริศกัดิ   ถิรวฒันางกรู  
     ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือ  
     ตาํแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการบริษัท  
     อายุ  : 55 ปี 
    สญัชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี สาขาฟิสิกซ ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 การอบรม :   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   การถือหุน้ในบริษัท :  จาํนวน 12,926,013 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.92 ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ   4 ปี   
   ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  5 แห่ง ซึงเป็นบริษัทในกุล่ม MFEC Group   

- กรรมการ บริษัท บิสซิเนทแอพพลิเคชนั จาํกดั 
- กรรมการ บริษัท พรอมทน์าว จาํกดั 
- กรรมการ บริษัท  แอดวานซ ์อินเทลลิเจนซ ์โมเดิรน์นิตี  จาํกดั 
- กรรมการ บริษัท โมเดอรน์ฟอรม์ อินทิเกรชั น เซอรว์ิสเซส จาํกดั 
- กรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอา้ทซ์อรส์ซิง จาํกดั  

    ตาํแหน่งในกิจการอืน   - ไม่มี - 
ตาํแหน่งในกิจการทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัททีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  –ไม่มี-
ประสบการณ ์ :   กรรมการบริษัท นีโอซิสเต็ม จาํกดั 

 ผลงานปี 2558 :    -   กาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท 
     ตลอดจนมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ 

-   ส่งเสริมใหด้าํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 
      วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท   
      การเขา้ประชุม :  ประชุมคณะกรรมการ    เขา้ประชุม 6 ครัง จาก 6 ครัง 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง  เขา้ประชุม 5 ครัง จาก 5 ครัง 
      คดีความ :   ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีทีผ่านมา  



  เอกสารแนบ 6 
        

-2- 

2.  ชือ – สกุล : นายคิโยทากะ  นาคามรูะ   
     ประเภทกรรมการ : กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร  
     ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริษัท  
     อายุ  : 47 ปี 
    สญัชาติ : ไทย  

วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี วิศวกรรมเครืองกล มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญีปุ่น 
 การอบรม :   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   การถือหุน้ในบริษัท :  จาํนวน - หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ   2 ปี   
   ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน  1 แห่ง -  กรรมการบริหาร  TIS Inc. 
    ตาํแหน่งในกิจการอืน   - ไม่มี - 

ตาํแหน่งในกิจการทีแขง่ขนั/เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัททีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  –ไม่มี- 
 ผลงานปี 2558 :    -   กาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท 
     ตลอดจนมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ 

-   ส่งเสริมใหด้าํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 
      วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท   
      การเขา้ประชุม :  มีการประชุมคณะกรรมการ  6 ครัง   เขา้ประชุม 6 ครัง จาก 6 ครัง 
      คดีความ :   ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีทีผ่านมา  

 

วิธีการสรรหาบุคคลทีจะแตง่ตังเป็นกรรมการ 

 โดยทีบริษัทยงัมิไดมี้การแต่งตังคณะอนุกรรมการสรรหา (Nominating Committee)  กาํหนดใหค้ณะกรรมการ
บริษัทเป็นผูท้าํหน้าทีสรรหากรรมการ  ทังกรรมการอิสระ กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการทีมาจากผูถื้อหุน้   
รายใหญ่แต่ละกลุ่ม ทีมีคุณสมบติั และประสบการณห์ลากหลายทังในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ ความสามารถเฉพาะดา้น  
ทีเป็นประโยชน์กบับริษัท รวมทังการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฎบิติัหน้าที  เพือเสริมสรา้งใหบ้ริษัทมี
คณะกรรมการทีเขม้แข็ง  จึงไดก้าํหนดใหก้รรมการควรดาํรงตาํแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท  แลว้
นําเสนอขออนุมติัแต่งตังกรรมการต่อทีประชุมผูถื้อหุน้  โดยมีหลกัเกณฑต์ามทีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท กล่าวคือ 
ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง    โดยผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่
ทังหมดเลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้   โดยบุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็น
ผูไ้ดร้บัเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการพึงมี  และในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครังใหก้รรมการออกจาก
ตาํแหน่งเป็นจาํนวน  ใน  เป็นอตัรา  ทังนี สาํหรบักรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระอาจกาํหนดจาํนวนกรรมการใหเ้ป็นไป
ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทดว้ยและขึ นอยูก่บัความเหมาะสมและความสามารถของผูที้ไดร้บัการพิจารณาคดัเลือกให้
เป็นกรรมการ 

ทังนี ในปี 2559  ไม่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการในครังนี
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ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ
ดว้ยบมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี ยงัมิไดพ้ิจารณาแต่งตังคณะอนุกรรมการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่

คณะกรรมการ  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2559  เมือวนัที 15 มีนาคม 2559   ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบ
ใหค้งอตัราค่าตอบแทนปี 2559 สาํหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เสียงเท่ากบัปีก่อน   และเสนออตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิมเติม ซึงอยูร่ะหวา่ง
พิจารณาดาํเนินการจดัตังในปี 2559 นี     ทังนี อตัราค่าตอบแทนดงักล่าว ไดพ้ิจารณาเทียบเคียงกบัค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัทีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั  ตามขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยปี 2557    โดยมีขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 - 2559 ดงันี 

         คา่ตอบแทนกรรมการ 
      องคป์ระกอบค่าตอบแทน เสนอ ปี 2559  ปี 2558  ปี 2557   

. ค่าตอบแทนรายปี 
   -   ประธานกรรมการ 
   -   กรรมการท่านอืน 

          บาท/ปี 
        264,000 
        192,000 

           บาท/ปี 
         264,000 
         192,000 

          บาท/ปี 
       264,000 
       192,000 

          คา่ตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย 
(ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการบริหารความเสียง , คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน  เสนอปี 2559  ปี 2558      ปี 2557 
1. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 
    -    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    -    กรรมการท่านอืน 

         บาท/ปี 
      264,000 

        264,000 

          บาท/ปี 
       264,000 
       264,000 

         บาท/ปี 
     264,000 

       264,000 
2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริหารความเสียง 
ประธานกรรมการ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าพาหนะ 

กรณีกรรมการบริหารซึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความ
เสียงควบคู่  จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน 

        บาท/ปี 
 

       264,000 
          60,000 
 

          บาท/ปี 
 

       264,000 
         60,000 

 

        บาท/ปี 
 

     264,000 
         60,000 
 

3. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
    -    ประธานกรรมการ 
    -    กรรมการท่านอืน 

         บาท/ปี 
       

      264,000 
        264,000 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

หมายเหต ุ    
1. เสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท-รายปี  ประจาํปี 2559  โดยคงอตัราค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2558ดงันี  

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอตัรา  264,000  บาท/ปี 
ค่าตอบแทนกรรมการท่านอืน 7 ท่าน ท่านละ 16,000 บาท/เดือน คิดเป็นอตัรา             1,344,000  บาท/ปี 
รวมเป็นเงินทังสิ น  1,608,000  บาท/ปี     
 
โดยอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการขา้งตน้ไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทากะ  นาคามรูะ กรรมการ ซึงเป็น
ตวัแทนจากบริษัท TIS Inc. และขอสละสิทธิค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศญีปุ่น 
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 เสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ-รายเดือน  ประจาํปี 2559  โดยคงอตัราค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2558ดงันี  
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่านละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอตัราท่านละ  264,000  บาท/ปี  
 รวมเป็นเงินทังสิ น 792,000  บาท/ปี 
 
 เสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสียง-รายเดือน  ประจาํปี 2559  โดยคงอตัราค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2558ดงันี  
 ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสียงเดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอตัรา  264,000  บาท/ปี  

และค่าพาหนะประธานกรรมการบริหารความเสียงเดือนละ 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นอตัรา    60,000  บาท/ปี   
 รวมเป็นเงินทังสิ น 324,000  บาท/ปี 
 
2. เสนอค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน-รายเดือน  ซึงมีแผนพิจารณาจดัตังในปี 2559  

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ   เดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอตัรา  264,000  บาท/ปี 
 ค่าตอบแทนกรรมการท่านอืน 1 ท่าน เดือนละ 22,000บาท/เดือน คิดเป็นอตัรา              264,000 บาท/ปี 
 รวมเป็นเงินทังสิ น 528,000  บาท/ปี 

เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจาํปี 2559 รวมเป็นเงินทังสิ น    3,252,000  บาท 
 
ทังนี เสนอจ่ายค่าตอบแทนแต่ละคณะอนุกรรมการชุดยอ่ยใหเ้ป็นไปตามการปฏบิติัหน้าที (เดิมในปี 2558 อนุมติัจ่าย
ค่าตอบแทนเฉพาะตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสียง ซึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบควบคู่เพียง 1 
ตาํแหน่ง  บริษัทฯ จึงจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละชุดประจาํปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 2,652,000 บาท)   
 

 
 
 
 
 


