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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

ประชมุเมื+อวนัที+  3 เมษายน 2561 
ณ ห้องบอลรมู 2-3 , โรงแรมคอนราด กรงุเทพฯ   

 
 เลขานุการบรษิทัแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่าขณะนี!เวลา 10.32  น.  ขอเริ�มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจาํปี 2561 และขณะนี!มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจาํนวน  190 ราย  และมผีูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุ
จํานวน 48 ราย รวมจํานวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั !งสิ!น 238 ราย รวมจํานวนหุน้ทั !งสิ!น 219,397,658 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 48.76 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายได้แล้วทั !งหมดของบรษิทัโดยในส่วนนี!ไม่นับรวมจํานวนหุน้ของ
บรษิทัได้ซื!อคนืมาจํานวน 50,000,000 หุน้ ที�ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ถอืว่าครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้ที� 38  
 
  นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา เลขานุการบรษิทั แนะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษิทั ดงัต่อไปนี! 

 
คณะกรรมการบริษทั 
 
ดร.ไนยวน  ช ิ    ประธานกรรมการ  
คณุไพรตัน์   ววิฒัน์บวรวงษ์   กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ 
คณุพรชยั   พศิาลอนุกลูกจิ กรรมการและรองผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายผลติ 
พลเอกฐติวิจัน์   กาํลงัเอก                                กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณุทนิกร   สดีาสมมบรูณ์   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
คณุสพุจน์ แกว้มณี                                 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   
คณุสมศกัดิ D สรุยิะวงศ ์   กรรมการอสิระ 
 
ผู้สอบบญัชี 
 
คณุวนันิสา  งามบวัทอง ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 
   บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ จาํกดั 
 
ที+ปรึกษากฎหมาย 
 
คณุชาญชยั    เนตมิงคล ที�ปรกึษากฎหมาย 
คณุณฏัฐณ์รงค ์ รอดชชูื�น  นิตกิรของบรษิทั 
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และขอแนะนําผูบ้รหิารของบรษิทัฯที�มาประชมุดงันี! 
 
1. นายซเึนโอะ     คาคตุะ ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
2. Mr.Kin Leong  Lee ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายแบบ      
3. คณุวรรณา      พลแกว้               รองผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานต่างประเทศ      
4. คณุมธัวรรณศ ์   ศรศีกัดา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
5. คณุอฏัฐพร       แสงปรญิญา ผูจ้ดัการฝ่ายนําเขา้-สง่ออกและจดัซื!อ 
6. คณุภคักนกนนัทน์     ธนโชคปัณณภรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและบุคคล  

    อยูอ่าํนวยความสะดวกดา้นนอก 
7. คณุสธุรรม     คงอ่อน ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. คณุทพิวรรณ จนิตนา ผูช้ว่ยผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา ไดแ้จง้เรื�องการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่าในการ
ลงคะแนนเสยีงหากมผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใดขอใหย้กมอืและเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯจะนําไป
ลงคะแนนไปใหท้า่นผูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทน เพื�อลงมตใินวาระนั !นในเอกสาร โดยทางเจา้หน้าที�จะนํามตขิองทา่น
มาลงมตใินวาระนั !น ๆ ดว้ยระบบ Barcode โดยรหสัการโหวตที�แจกใหท้กุทา่นจะสามารถ Link กบัขอ้มลู
ของผูถ้อืหุน้ไดท้ั !งหมด โดยคะแนนเสยีงดงักล่าวของทา่นจะหกัออกจากจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้
ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงแลว้ถอืเป็นคะแนนเสยีงในวาระนั !น  
 
 หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ผูด้าํเนินการประชมุจะสรุปมตใินวาระนั !น ๆ ตามคะแนน
เสยีงที�ได้มกีารลงคะแนนไว้ก่อนหน้า ซึ�งทางเจา้หน้าที�ไดท้ําการเกบ็ขอ้มลูมตต่ิาง ๆ ไวใ้นฐานขอ้มลูแล้ว
ตอนที�ทา่นนําหนงัสอืมอบฉนัทะมาแสดงรวมกบัคะแนนเสยีงในที�ประชุม รวมทั !งสาํหรบัในส่วนของผูถ้อืหุน้
ที�ไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการหรอืผูแ้ทนทา่นอื�นลงคะแนนตามที�ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ  
 
 สาํหรบัวาระที� 5 การเลอืกตั !งกรรมการเป็นรายบุคคล ทางบรษิทัฯไดแ้จกเอกสารลงคะแนน
เป็นรายบุคคลตั !งแต่ตอนลงทะเบียน ซึ�งผู้ถือหุ้น/ผู้แทนบางท่าน ได้จดัส่งคนืใหเ้จ้าหน้าที� เพื�อรวบรวม
คะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ โดยสว่นที�เหลอืจะทาํการประมวลผลในการพจิารณาวาระนั !น 
 
 กอ่นเริ�มการประชมุประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และขอใชเ้วลากอ่นการประชมุเลก็น้อย 
เพื�ออธบิายเรื�องต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบกอ่นการประชมุ 
  
 ผมคดิว่ามหีลายๆ ทา่นสงสยัว่าทาํไมผมยงันั �งที�นี� ซึ�งผมกส็งสยัอยูเ่หมอืนกนั มบีางทา่นถาม
ผมว่าบรษิทัจะปิดแลว้หรอืเปล่า จะเจ๊งหรอืเปล่า และคดิวา่ไมไ่ดปิ้ดหรอืเจ๊ง แต่ที�ทกุทา่นสงสยัว่าที�ผา่นมา
บรษิทัมปัีญหาเกดิขึ!นหรอืเปลา่ อนันี!ขอแจง้ว่าเป็นความจรงิ  
 
 ในที�ประชมุกรรมการบรษิทัวนัที� 9 ธนัวาคม 2560 แต่ผมรูส้กึว่าผมคงลาออกจากประธาน 
ดว้ยเหตุผลที�ว่าผมเองเป็นประธานกรรมการและเราเองกม็ ีซอีโีอ (CEO)  ที�มอีาํนาจในการบรหิาร สง่ผลให้
ลกูคา้เราคอ่นขา้งสบัสนวา่จะคยุงานกบัใครจะดกีว่า ผมหรอืซอีโีอ (CEO)   ดงันั !นผมจงึเสนอที�ประชมุว่า
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ผมออกจะดกีว่า วนัที� 10 ธนัวาคม 2560 ผมเดนิทางไปจนี วนัที� 14 ธนัวาคม 2560  กลบัมาประเทศไทย 
วนัที� 15 ธนัวาคม 2560  ชว่งเชา้ซอีโีอ (CEO) ซึ�งตอนนั !นคอืคณุสมพงษ์    แจง้ว่าจะขอลาออกจาก
ตาํแหน่งโดยมเีหตุผลสว่นตวั จากนั !นกรรมการสองทา่นที�ถอืหุน้ใหญ่  กล็าออกดว้ยกนั เพราะฉะนั !นที�ผม
คดิว่าจะแจง้ลาออกจงึไมไ่ดล้าออก สง่ผลใหย้งัคงดาํรงตาํแหน่งอยู ่ เพราะกลวัเกดิผลกระทบต่อบรษิทั และ
คดิว่าจะดาํรงตาํแหน่งชั �วคราวจนถงึวนันี!ที�เราจะคยุกนั 
 
 ธรรมชาตขิองลกูคา้ไมว่่าจะประเทศไหนโดยเฉพาะญี�ปุ่ น เขาจะชอบใหพ้ดูภาษาของเขา และ
จะคยุกบัคนที�มอีาํนาจที�เซน็ตส์ญัญากบัเขา เขาจะไดแ้สดงไดว้่าเขาพอใจหรอืไมพ่อใจ คยุราคาต่างๆ 
เมื�อไหรท่ี�พดูภาษาญี�ปุ่ นไมไ่ด ้ทาํใหล้กูคา้ไมส่ ั �ง MCS ฉะนั !นหาก ซอีโีอ (CEO)   เราไมม่คีวามสามารถใน
การพดูภาษาญี�ปุ่ น จะทาํใหบ้รษิทัเราเดนิต่อไปยาก ปีที�ผา่นมาเราเปลี�ยนซอีโีอ CEO ถงึ 3 ทา่น ซึ�งแต่แรก
ผมไมเ่หน็ดว้ยที�จะมตีาํแหน่งนี!อยูแ่ลว้ เพราะในที�สดุกจ็ะดาํเนินการไมไ่ด ้ 
 
 หลงัจากเดอืนธนัวาคม ปีที�แลว้จนถงึวนันี! เรากพ็ยายามเขา้ไปคยุกบัลกูคา้เพื�อแจง้ใหเ้ขา
ทราบว่า ผมยงัทาํงานอยู ่และ 4 เดอืนที�ผา่นมานี!เรามเีรื�องที�จะแจง้ ดงันี! 

1. บรษิทัไดร้บังาน AOT (งานในประเทศ) ซึ�งเป็นโครงการที�พกัผูโ้ดยสารสนามบนิ Phase 
ที� 2 เนื�องจากตอ้งการใหโ้รงงานมงีานทาํ ถงึแมว้่าราคาที�รบัจะไมค่อ่ยดกีจ็รงิแต่ทาํให้
พนกังานมงีานทาํอยา่งต่อเนื�อง 

2. สาํหรบังานที�ประเทศญี�ปุ่ นใน ปี 2018 ถงึปี 2019 สว่นใหญ่โครงการต่างๆ ได้
ดาํเนินการสั �งเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ซึ�งณ ปัจจบุนังานที�บรษิทัฯเขา้ไปเจรจาจะเป็นงานของ
ปี 2020 โดยทางบรษิทัฯพยายามที�จะเจรจากบัลกูคา้เพื�อนํางานในปี 2020 เขา้มาทาํ
กอ่น  เพื�อใหโ้รงงานและพนกังานมงีานทาํอยา่งต่อเนื�อง 

3. บรษิทัจะมนีโยบายที�จะใหก้รรมการ 2 ทา่นซึ�งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูไปเรยีนภาษาญี�ปุ่ น
ที�ประเทศญี�ปุ่ น 1 ปี กลบัมาจะไดท้าํงานไดอ้ยา่งที�ตอ้งการ โดยเราไดต้ั !ง Organization 
ชั �วคราวดงัที�ปรากฎบนจอ โดยโครงสรา้งการบรหิารนี!จะใชป้ระมาณ 1-2 ปี ซึ�งตวัผมเอง
กร็บัตาํแหน่งนี!ช ั �วคราวเชน่กนั วนันี!จงึมาแจง้เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจว่า บรษิทั จะ
ดาํเนินการต่อไปอยา่งไร 

 
 โดยหลงัจากนี!ขอมอบหมายให ้       นางสาวกญัชลกิา  แสงปรญิญา  เลขานุการบรษิทัเป็นผู้
แนะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯและชี!แจงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดย
ในวาระต่าง ๆ ขอใหน้างสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้าํเนินการประชมุตามวาระ 
  
 โดยขอเริ�มการประชมุตามวาระดงันี! ทางเลขานุการไดแ้จง้ว่าในสว่นของหุน้ของบรษิทัไทย
เอน็วดีอีาร ์ จาํกดั จาํนวน 76,794,566 เสยีงจะไมม่สีทิธลิงคะแนนในวาระต่างๆ ซึ�งทางบรษิทัฯ จะนํา
คะแนนเสยีงออกจากจาํนวนเสยีงทมีสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที+ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2560 
  
 เลขานุการฯเสนอใหท้ี�ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560
ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2560 ที�ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชญิประชมุในเอกสารประกอบการพจิารณา
วาระที�  1  หน้าที� 6-20 ที�จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลว่งหน้ากอ่นการประชมุในครั !งนี!แลว้ 
 
 ทางเลขานุการฯไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถาม/แกไ้ขขอ้ความใน
รายงาน ในวาระนี!หรอืไม ่ ,ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ผูแ้ทน สอบถามหรอืขอใหแ้กไ้ขขอ้ความในรายงานการประชมุฯ 
 ทางเลขานุการฯ   แจง้ว่าการลงมตใินวาระนี!ตอ้งผา่นมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้/ผูแ้ทนซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
มติที+ประชุม รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ตามที�เสนอ  
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี!
 
 เหน็ดว้ย 147,950,509 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
 ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -    
 งดออกเสยีง   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -    
 
ของจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั จาํนวน 76,794,566 เสยีงที�ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที+ 2 รบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2560 
  
 เลขานุการฯไดแ้จง้ว่ารายละเอยีดต่างๆทางประธานไดเ้ขยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ในหน้าของ
สารจากประธานกรรมการสําหรบัรายงานประจําปี 2560 และทางบรษิทัฯ ได้จดัส่งรายงานประจําปี ใน
รปูแบบของซดี ีเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบก่อนการประชุม  ซึ�งในส่วนของรายงานประจําปี 2560 ในปีนี!ใน
รปูแบบของรปูเล่มซึ�งทางบรษิทัฯเคยแจกใหก้อ่นการลงทะเบยีน เนื�องจากมขีอ้ขดัขอ้งบางประการ ซึ�งคาด
ว่าจะสามารถแจกใหผู้ถ้อืหุน้ไดก้อ่นเลกิประชมุ 
  
 ทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถาม เกี�ยวกบัวาระที� 
2 หรอืไม ่หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้สงสยัประเดน็ไหนสามารถสอบถามทางบรษิทัฯได ้
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ผูแ้ทน สอบถามในวาระนี!อกี ทางเลขานุการฯจงึแจง้ว่าการลงมตวิาระนี!ไมม่กีาร
ลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อรบัทราบ 
 
มติที+ประชุม  รบัทราบ 
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วาระที+ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัช ีสิ!นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
 
 เลขานุการฯไดข้อใหค้ณุมธัวรรณศ ์  ศรศีกัดา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ อธบิายใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบเกี�ยวกบังบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย โดยคุณมธัวรรณศ์ได้แจ้งใหผู้ถ้อืหุ้น
รบัทราบผลประกอบการครา่ว ๆ ดงันี! 
 
 ในปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเท่ากบั 3,158.36 ลา้นบาท โดยทั !งหมดเป็นรายไดจ้ากการ
สง่ออกไปยงัประเทศญี�ปุ่ น ประมาณ 43,897 ตนั โดยในปี 2560 มคีา่ใชจ้่ายรวมเท่ากบั 2,559.28 ลา้นบาท 
สง่ผลใหใ้นปี 2560 บรษิทัมกีาํไรสว่นที�เป็นบรษิทัใหญ่เท่ากบั 499.04 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตวัเลขที�
สาํคญัๆ รายการดงัต่อไปนี! 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

        

          หน่วย :  ล้านบาท 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 เพิ+มขึ?น (ลดลง) % 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน     

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 585.613 1,067.730 (482.117) (45.15) 

          ลูกหนี!การคา้และลูกหนี!อื�น 1,014.920 709.890 305.030 42.97 

          สนิคา้คงเหลอื 915.798 701.158 214.640 30.61 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,536.600 2,605.168 (68.569) (2.63) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     

           ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,034.420 813.926 220.493 27.09 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,210.239 1,221.245 (11.006) (0.90) 

รวมสินทรพัย ์ 3,746.838 3,826.413 (79.575) (2.08) 

หนี!สนิหมนุเวยีน 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 เพิ+มขึ?น (ลดลง) % 

 เจา้หนี!การคา้และเจา้หนี!อื�น 813.897 695.148 118.749 17.08 

รวมหนี?สินหมุนเวียน 1,065.460 881.525 183.935 20.87 

หนี!สนิไมห่มนุเวยีน     

 ประมาณการหนี!สนิจากการรบัประกนัสนิคา้ 109.743 77.176 32.567 42.20 

หนี?สินไม่หมุนเวียน 130.558 103.775 26.783 25.81 

รวมหนี?สิน 1,196.018 985.301 210.718 21.39 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,550.820 2,841.113 (290.293) (10.22) 

รวมหนี?สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,746.838 3,826.413 (79.575) (2.08) 



หน้าที� 6/16 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
                       หน่วย :  บาท 

รายการ งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 เพิ�มขึ!น (ลดลง) % 

รายไดร้วม 3,158,364,467 5,735,282,987 (2,576,918,520) (44.93) 

ค่าใชจ้่าย 2,559,279,204 4,360,524,581 (1,801,245,377) (41.31) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี 495,221,752 1,225,781,513  (730,559,761) (59.60) 

กาํไรสว่นที�เป็นบรษิทัใหญ่ 499,035,701 1,229,262,149 (730,226,448) (59.40) 

กาํไรต่อหุน้ 1.08 2.60 (1.52) (58.46) 

 
โดยทางเลขานุการฯไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี!หรอืไม ่  
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้/ ผูแ้ทนสอบถามในวาระนี!อกี ทางเลขานุการฯจงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ  
ทางเลขานุการฯจงึแจง้ว่าการลงมตวิาระนี!ตอ้งผา่นมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที+ประชุม อนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัช ีสิ!นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ตามที�เสนอ 
 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี! 
 

เห็นด้วย            124,144,209 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 83.80               

ไม่เห็นด้วย  0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ -                  

งดออกเสยีง              23,998,600 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 16.20                
 
ของจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั จาํนวน 76,794,566 เสยีงที�ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที+  4  พจิารณาจ่ายเงนิปันผลสาํหรบัปี 2560 และแจ้งที�ประชุมทราบเกี�ยวกบัการจ่ายปันผล
ระหว่างกาล 
 
  เลขานุการฯได ้ แจง้ที�ประชมุเกี�ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล โดยรายละเอยีดต่างๆ  ขอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาเอกสารที�ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชญิประชมุในเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 4 หน้าที� 21-22 
ที�จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ครั !งนี!แลว้   
 



หน้าที� 7/16 

 

 โดยแจง้ว่า ในปี 2560 บรษิทัมกีาํไรสทุธทิั !งสิ!น (งบเฉพาะกจิการ) จาํนวน 539.43 ลา้นบาท โดย
ขออนุมตัจิ่ายปันผลสาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาทคดิเป็น 50.28% ซึ�งเป็นไป
ตามนโยบายของบรษิทัฯที�จะจ่ายเงนิปันผลไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธ ิ (งบเฉพาะกจิการ)  ซึ�งบรษิทัฯ
ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในปี 2560 ดงันี! 
 

  ผลการดาํเนินงาน 
 

วนัที+จ่าย 
 

BOI NON BOI รวม 
  บาท : หุน้ บาท : หุน้ บาท : หุน้ 
ปันผลระหว่างกาล   6 เดอืน (ม.ค.-ม.ิย. 60)   11-ก.ย.-60 0 0.20 0.20 

รวม 0 0.20 0.20 
 
โดยในที�ประชมุครั !งนี!ทางคณะกรรมการฯมคีวามเหน็เสนอใหม้กีารจ่ายเพิ�มในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท ต่อหุน้ 
โดยจ่ายจากสว่นที�ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (NON-BOI) จาํนวน 0.27 บาท ต่อหุน้ และเป็นสว่นที�
ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จาํนวน 0.13 บาท ต่อหุน้ โดยบรษิทัจะปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้
ในวนัที� 20 เมษายน 2561 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที�  7 พฤษภาคม 2561 
 

ทางเลขานุการฯไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี!หรอืไม ่และ
ไมม่ผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ

 
ทางเลขานุการฯจงึแจง้ว่าการลงมตวิาระนี!ตอ้งผา่นมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที+ประชุม   อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2560 ตามที�เสนอ  
 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี! 
 
เห็นด้วย 148,143,009           เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.00              

ไม่เห็นด้วย  0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ -                  

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ -                   
 
ของจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั จาํนวน 76,794,566 เสยีงที�ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที+ 5 พจิารณาเลอืกตั !งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระพรอ้มกาํหนดเงนิ
คา่ตอบแทน 
 
  เลขานุการฯไดร้ายงานต่อที�ประชมุว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที� 4 (คณะกรรมการ) 
ขอ้ที� 20 ไดก้าํหนดไวว้่าในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครั !ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 
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ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั !งหมด หากไมส่ามารถจะแบ่งออกใหพ้อดกีบัจาํนวน 1 ใน 3 ใหพ้จิารณาให้
ใกลเ้คยีงที�สดุกบัจาํนวน 1 ใน 3 และในปีนี!มกีรรมการจาํนวน 2 ทา่นที�ตอ้งออกตามวาระ คอื 
 1)  คณุไพรตัน์  ววิฒัน์บวรวงษ์ 
 2)  คณุพรชยั  พศิาลอนุกลูกจิ 
  
 ซึ�งในที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั !งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ ์ 2561 เหน็ชอบให้
เสนอแต่งตั !งกรรมการทั !ง 2 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกี 1 วาระ โดยรายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทั !ง 
2 ทา่นปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 5 หน้าที� 23-24 ที�จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้ากอ่น
การประชมุครั !งนี!แลว้   
 
  เกี�ยวกบัคา่ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการฯในปี 2561 เสนอใหจ้่ายเป็นเงนิจาํนวน
รวมไมเ่กนิปีละ 8.09 ลา้นบาท โดยใหจ้ดัสรรอยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการ ซึ�งรายละเอยีดต่าง ๆ อยู่
ในเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 5 หน้าที� 25 
 
 ทางเลขานุการฯ แจง้ว่ากอ่นการลงมตเิรื�องคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ขอใหผู้ถ้อืหุน้/ผูแ้ทน
คนืเอกสารลงคะแนนเกี�ยวกบัการแต่งตั !งกรรมการใหมเ่ป็นรายบุคคลใหก้บัเจา้หน้าที�เพื�อรวบรวมคะแนน 
โดยระหว่างการลงคะแนนขอใหผู้ถ้อืหุน้/ผูแ้ทน ที�มคีาํถามใชเ้วลาระหว่างรอการลงคะแนนสอบถามคาํถาม
ต่างๆ ได ้
  
มคีาํถามจากผูถ้อืหุน้ดงันี! 

1. ผูถ้อืหุน้ขอใหก้รรมการใหมท่ั !ง 2 ทา่น แสดงวสิยัทศัน์เกี�ยวกบัแนวทางของบรษิทัใหก้บั
ผูถ้อืหุน้ทราบ 
 

คณุไพรตัน์ ววิฒัน์บวรวงษ์ ไดแ้สดงวสิยัทศัน์ ดงันี! 
 เนื�องจากงานของบรษิทัฯสว่นใหญ่ เกี�ยวกบักบัลกูคา้ญี�ปุ่ นเป็นหลกั ทาํใหต้อ้งใกลช้ดิลกูคา้ให้
มาก คอือนัดบัแรกตอ้งเขา้ไปเรยีนภาษาภาษาญี�ปุ่ นเพื�อใหส้ามารถสื�อสารกบัลกูคา้ได ้ และรกัษาคณุภาพ
ของงานที�สง่ใหล้กูคา้ ซึ�งหากงานของเรามคีณุภาพยงัไงงานเรากย็งัสามารถขายใหก้บัลกูคา้ญี�ปุ่ นได ้
 
คณุพรชยั พศิาลอนุกลูกจิ ไดแ้สดงวสิยัทศัน์ ดงันี! 
 
 ความคดิที�ทา่นประธานไดป้ลกูฝังมาตั !งแต่ตน้ คอื เมื�อไหร่ที�ลกูคา้รูส้กึสะดวก เขากจ็ะมาหาเรา 
และเรากจ็ะขายไดเ้อง ในคาํวา่สะดวกนี! รวมทกุอยา่งคอื สะดวกทั !งเรื�องสนิคา้ที�มคีุณภาพ การขนสง่ การ
ตดิต่อประสานงาน ถา้หากลกูคา้รูส้กึสะดวกกจ็ะกลบัมาใชบ้รกิารของบรษิทัฯ  
 
ในระหว่างที�รอทางบรษิทัฯ รวบรวมคะแนนในวาระนี! ทางเลขานุการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม
คาํถามต่างๆ  
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เห็นด้วย            124,767,412 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 82.90               

ไม่เห็นด้วย               1,729,400 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 1.15                 

งดออกเสยีง              23,999,100 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 15.95               

คาํถามจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 
2. ผลกระทบที�อเมรกิาขึ!นภาษเีหลก็สง่ผลกระทบต่อบรษิทัหรอืไม่ 

 
ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
2.  เรื�องนี!ไมเ่กี�ยวขอ้งกบับรษิทัเทา่ไหร่ 
 

3. เป็นไปไดห้รอืไม ่ที�ดร.ช ิจะอยูค่อยเป็นที�ปรกึษาใหก้บักรรมการสองทา่นกอ่น ในขณะที�
กรรมการทั !ง 2 ทา่นยงัไมส่ามารถสื�อสารภาษาญี�ปุ่ นกบัลกูคา้ได ้ 
 

ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
3. ที�ประชมุวนันี! ม ี2 เรื�องที�จะขอความเหน็จากผูถ้อืหุน้ คอืหากยงัตอ้งการใหบ้รหิารต่อกย็งัทาํงานอยู ่ซึ�ง

อนันี!เป็นเรื�องที�เราตอ้งชว่ยกนัตดัสนิใจว่าจะทาํอะไรต่อ ไมใ่ชใ่หผ้มตดัสนิใจว่าตอ้งการอะไร ไมต่อ้งการ
อะไร แต่หากไมต่อ้งการใหอ้ยูแ่ลว้กต็อ้งออก แต่เหตุผลที�ผมลาออกจากการเป็นซอีโีอ(CEO) คอื
ตอ้งการใหส้องทา่นนี!เหน็ความสาํคญักบัการสื�อสารกบัลกูคา้ดว้ยภาษาญี�ปุ่ น และตอ้งเขา้ไปเรยีน
ภาษาญี�ปุ่ นเพื�อที�ใหเ้ขาทาํงานไดห้ากว่าผมไมไ่ดท้าํงานต่อ และหากผมยงันั �งตาํแหน่งนี!ทั !งสองทา่นกจ็ะ
ไมม่โีอกาสไดท้าํงาน อนันี!คอืเหตุผลเดยีวที�ผมลาออก แต่หากบรษิทัมคีวามจาํเป็นอะไรใหผ้มชว่ยเหลอื 
ผมกย็งัคงชว่ยอยู่ 
 

4. เป็นไปไดห้รอืไมท่ี�บรษิทัจะหาตลาดจากประเทศอื�นที�ไมใ่ชป่ระเทศญี�ปุ่ น  
 
ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
4. บรษิทัเคยหางานนอกประเทศญี�ปุ่ นแลว้ แตว่่าประสบการณ์ที�ผา่นมา ประเทศญี�ปุ่ นเป็นลกูคา้ที�ตดิต่อ
งานกว่าประเทศอื�นๆ สาํหรบั MCS ลกูคา้หลกัของเราคอื ญี�ปุ่ นมา 18 ปีแลว้ ไมใ่ชเ่ราไมห่าลกูคา้ประเทศ
อื�น แต่ว่า ณ.วนันี!ประเทศญี�ปุ่ นดทีี�สดุ 
 
 ไมม่ผีูใ้ดสอบถามคาํถามอื�นอกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิทางเลขานุการฯจงึแจง้วา่การ
ลงมตวิาระนี!ตอ้งผา่นมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
 
มติที+ประชุม  ที�ประชมุมมีตดิงันี! 
 

1. เลอืกตั !งกรรมการทั !ง 2 ทา่น กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯอกีวาระหนึ�งดว้ย 
คะแนนเสยีงดงันี! 

           
1)   คณุไพรตัน์  วิวฒัน์บวรวงษ์ 
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เห็นด้วย            122,694,012 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 81.53               

ไม่เห็นด้วย               3,802,800 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 2.53                 

งดออกเสยีง              23,999,100 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 15.95               

เห็นด้วย            140,233,212 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 93.18               

ไม่เห็นด้วย               2,659,500 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 1.77                 

งดออกเสยีง               7,603,200 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 5.05                 

ของจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั จาํนวน 76,794,566 เสยีงที�ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
 

2) คณุพรชยั  พิศาลอนุกลูกิจ 
 
 
 
 
 
ของจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั จาํนวน 76,794,566 เสยีงที�ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
 

2. อนุมตัใิหจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการ,กรรมการตรวจสอบและเลขานุการฯ โดยจ่ายเป็นเงนิ
จาํนวนรวมไมเ่กนิปีละ 8.09 ลา้นบาท โดยใหจ้ดัสรรอยูใ่นดลุยพนิิจของคณะกรรมการซึ�ง 
ประกอบดว้ยคา่เบี!ยประชมุครั !งละ 15,000 บาท สาํหรบัครั !งที�เขา้รว่มประชมุและทางประธาน
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะมเีงนิเดอืนสงูกว่ากรรมการทา่นอื�น 20% 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี! 
 
 
 
 

 
ของจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั จาํนวน 76,794,566 เสยีงที�ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที+ 6 พจิารณาแต่งตั !งผูส้อบบญัช ีสาํหรบัปี 2561 และกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
  เลขานุการฯไดข้อใหท้างคณุทนิกร  สดีาสมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบ แจง้ใหท้ี�ประชมุ
รบัทราบเกี�ยวกบัการแต่งตั !งผูส้อบบญัช ีสาํหรบัปี 2561 
 
 ทางคณุทนิกร  สดีาสมบรูณ์ ไดแ้จง้ว่า สาํหรบัในปี 2561 บรษิทัไดข้อใหผู้ส้อบบญัชรีายอื�น
ไดเ้สนอราคางานสอบบญัชขีองบรษิทั แต่เนื�องจากรายไดห้ลกัของบรษิทัเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ ทาํ
ใหเ้กี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานบญัชเีรื�องเงนิสกลุต่างประเทศ ซึ�งจะไมเ่หมอืนบรษิทัอื�นทั �วไปซึ�งมคีวามซบัซอ้น
มากกว่าจงึไมม่บีรษิทัสอบบญัชอีื�นเสนอราคางานสอบบญัชมีา อกีทั !งเหน็ว่าสาํหรบัผูส้อบบญัชรีายเดมิที�
ปฏบิตัหิน้าที�ในปี 2560 มคีวามเหมาะสมที�จะปฏบิตัหิน้าที�ต่อในปี 2561 เนื�องจากเขา้ใจระบบบญัชขีอง
บรษิทัเป็นอยา่งด ีดงันั !นจงึเหน็สมควรขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั !ง บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2561 อกี  1 ปีโดยมคีา่ตอบแทนการสอบบญัช ี จาํนวนรวมไมเ่กนิ 
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4,000,000 บาทรายละเอยีดต่างๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 6 หน้าที� 26-27 ในหนงัสอื
เชญิประชมุที�จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ครั !งนี!แลว้ จงึขอใหท้ี�ประชมุพจิารณา  
  
 ทางเลขานุการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามในวาระนี! โดยมผีูถ้อืหุน้และผูแ้ทนสอบถาม
ดงัต่อไปนี!  
 
มคีวามถามจากผูถ้อืหุน้ ดงันี!  
 

1.  เนื�องจากทางบรษิทัไมไ่ดแ้จกบตัรลงคะแนนในวาระอื�นนอกจากวาระที� 5 เรื�องการ
แต่งตั !งกรรมการให ้หากตนเองตอ้งการที�จะลงคะแนนไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระ
อื�นนั !นจะดาํเนินการอยา่งไร ซึ�งในการประชมุในปีถดัไปอยากขอใหบ้รษิทัพจิารณาเรื�อง
บตัรลงคะแนนในทกุวาระดว้ย 
  

เลขานุการฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
1.   บรษิทัไดแ้จง้เรื�องการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่าในการลงคะแนนเสยีงหากมผีูไ้มเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงในวาระใดขอใหย้กมอืและเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯจะนําไปลงคะแนนไปใหท้า่นผูถ้อืหุน้ / 
ผูแ้ทน เพื�อลงมตใินวาระนั !นในเอกสาร โดยทางเจา้หน้าที�จะนํามตขิองทา่นมาลงมตใินวาระนั !น ๆ ดว้ย
ระบบ Barcode โดยรหสัการโหวตที�แจกใหท้กุทา่นจะสามารถ Link กบัขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ไดท้ั !งหมด 
โดยคะแนนเสยีงดงักล่าวของทา่นจะหกัออกจากจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงแลว้ถอืเป็นคะแนนเสยีงในวาระนั !น ซึ�งหากทา่นไมม่รีหสัการโหวตนั !น ทางเจา้หน้าที�ก็
สามารถหาจาํนวนหุน้ของทา่นจากชื�อผูถ้อืหุน้ที�มอบอาํนาจมา หรอืหากมาดว้ยตนเองกส็ามารถคน้หา
จากชื�อทา่นได ้ โดยในสว่นของการแจกบตัรลงคะแนนในทกุวาระทางบรษิทัจะรบัไวพ้จิารณา  

 
 ทางเลขานุการฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ / ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะสอบถามในวาระนี!หรอืไม ่ 

และไมม่ผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูแ้ทน ลงมต ิ ทางเลขานุการฯจงึแจง้วา่การลงมตวิาระนี!ตอ้งผา่น
มตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที+ประชุม  แต่งตั !งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนตามที�เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี! 
 

เห็นด้วย 150,502,913           เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.64               

ไม่เห็นด้วย                 547,000 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.36                 

งดออกเสยีง                     4,000 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0.00                  
 
ของจาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั จาํนวน 76,794,566 เสยีงที�ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
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วาระที+ 7     เรื�องอื�น ๆ  
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอใหพ้จิารณาวาระอื�นใด ทางเลขานุการฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ / ผูแ้ทน 
ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ 
 
มคีาํถามจากผูถ้อืหุน้ดงันี!  
 

1. การที�บรษิทัไดเ้ปลี�ยนซอีโีอ (CEO) ไป 3 ทา่นเมื�อปี 2560 ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อจติใจ
ของลกูคา้อยา่งมนียัสาํคญัอย่างไรบา้ง 
 

ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
1. ถา้เราเปลี�ยนเขากจ็ะสงสยัว่าเปลี�ยนทาํไม แต่ถา้เรามเีหตุผลเขากจ็ะเขา้ใจ แต่ที�สาํคญัที�สุดคอืสนิคา้ที�

เราจะขายใหเ้ขานั !น ถูกมั !ย ดมี ั !ย มากกว่า แต่เราไดคุ้ยกนักบัลูกคา้แลว้ เขากม็เีขา้มาตรวจงาน ทั !ง 2 
ทา่นนี!ทาํงานมานานมากแลว้ ไมใ่ชแ่ค ่1 หรอื 2 ปี และกข็อบคณุที�ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นเป็นหว่ง 

 
2. ปีที�แลว้ที�บรษิทัไมไ่ดร้บังานเพิ�มเลย เป็นเรื�องของคณุภาพงาน หรอืเพราะผูบ้รหิารเราคยุ

กบัลกูคา้ไมรู่เ้ร ื�อง 
ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
2. ตั !งแต่แรกอาจจะไม่ได้ตั !งใจสื�อว่าไม่มงีาน ต้องขอโทษเรื�องการสื�อสารด้วย แต่บรษิทัไม่เคยมปัีญหา

เรื�องไมม่งีาน 
 

3. ปัจจบุนันี!โครงสรา้งผูถ้อืหุน้มกีารเปลี�ยนแปลงจากในรายงานประจาํปีหรอืไม ่ ใหผู้บ้รหิาร
ที�เขา้มาเป็นกรรมการเป็นผูถ้อืหุน้ดว้ยจะดหีรอืไม ่เพราะอนันี!กเ็ป็นขอ้สาํคญั 

 
ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
3. แต่เดมิบรษิทัคดิว่า ผูถ้อืหุน้ที�ถอืหุน้เยอะๆ ใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการจะดกีว่า แต่ว่าเอาความจรงิคอืมนัจะ

มปีระโยชน์ถงึแคไ่หน แต่อาจจะไมไ่ดม้ากอยา่งที�คดิกไ็ด ้ตอ้งเรยีนใหท้ราบว่า หากตอ้งทาํอะไรใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ พนักงาน โรงงานหรอืลูกคา้ อนันี!บรษิทักโ็อเค
หมด ซึ�งในทกุปีบรษิทักไ็ดม้โีอกาสใหท้างผูถ้อืหุน้เสนรายชื�อบุคคลเขา้เป็นกรรมการอยูแ่ลว้ 

 
4. ปัจจบุนัคณุสรุชยั และคณุฮารกชินิ อดตีกรรมการที�เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ยงัถอืหุน้อยู่

หรอืไม่ 
 

เลขานุการฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
4. ปัจจบุนัทั !ง 2 ทา่นยงัถอืหุน้ของบรษิทัอยูใ่นสดัสว่นที�คอ่นขา้งมาก 

 
5. ผูบ้รหิารที�จะเขา้มาบรหิารต่อ มโีอกาสจะเพิ�มสดัสว่นการถอืหุน้หรอืไม ่
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ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
5. ถา้หมายถงึผมใหถ้อืหุน้เพิ�มอนันี!ผมคดิว่าเป็นเรื�องที�ไม่ตอ้งเอามาคุยในที�ประชุม เพราะอนันี!เป็นเรื�อง

ส่วนตวั แต่ผมคดิว่าหากผมไม่มหีุ้นเลย เป็นบุคคลภายนอกที�จ้างมาบรหิาร และทํากําไรให้บรษิัท
มากๆ อนันี!พวกทา่นกพ็อใจ ผมจงึมองว่ามนัไมไ่ดม้ปัีญหาอะไรเรื�องการถอืหุน้มากน้อยของผม ที�ท่าน
คดิว่าหากผูบ้รหิารเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และจะดูแลบรษิทัไดด้กีว่าอนันี!ผมว่าไม่จรงิ เพราะหากเป็นหน้าที�
ของเขา  เขาตอ้งทาํงานเตม็ที�อยูแ่ลว้ 

 
6. อยากใหท้า่นประธานใหค้วามมั �นใจวา่ตอนนี! order เรามอียูเ่ทา่ไหร ่ และคดิว่าหากการที�

ใหส้องทา่นไปเรยีนภาษาญี�ปุ่ นถงึเรยีนได ้ พดูได ้ แต่ความสมัพนัธร์ะหว่างประธานฯกบั
ลกูคา้มคีวามแน่นแฟ้นมากกวา่ อนันี!จะสง่ผลกระทบกบัความรูส้กึลกูคา้ อยากใหท้า่นให้
ความมั �นใจว่าทา่นจะอยูก่บับรษิทันี!อกีนานเทา่ที�ทา่นมกีาํลงั 
 

ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
6. ผมคดิว่าการที�ลูกคา้จะซื!อสนิคา้ของ MCS หรอืไม่นั !น ไม่ไดข้ ึ!นอยู่กบัว่าผมเขา้ไปคุย แต่ขึ!นอยู่กบัว่า

คณุภาพของสนิคา้เรามากกว่า แต่ทุกท่านตอ้งทราบว่า คนเราทุกคนตอ้งแก่ ผมตอ้งการใหรุ้่นใหม่เขา้
มาฝึก และผมคดิว่าพวกเขาทาํไดด้ ีไมม่ปัีญหาอะไร 
 

7. จากการที�ทา่นประธานลาออกทาํใหหุ้น้ลงมาจาก 16 บาท ลงมา 8 บาท การเปลี�ยนแปลง
จะตอ้งใชเ้วลาเทา่ไหรจ่ะ กลบัมาเหมอืนเดมิ 

 
ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
7.  ผมไม่เคยได้เขา้ไปดูราคาหุน้ ผมไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรบรหิารถงึแค่ไหนใหร้าคาหุน้มนัด ีแต่

หน้าที�ของผูบ้รหิารคอื ทาํอย่างไรใหบ้รษิทัอยู่ได ้เพราะฉะนั !นหน้าที�เราคอืผลติงานที�มคีุณภาพ และก็
ไมส่ามารถตอบไดว้่าราคาจะขึ!นจะลงอยา่งไร เพราะอนันี!อยูท่ ี�พวกทา่น 

 
8. อยากใหท้า่นประธานใหค้วามมั �นใจกบัผูถ้อืหุน้ว่าในปี 2561-2562 บรษิทัจะผลติและสง่

มอบสนิคา้ได ้50,000 ตนั ต่อปี 
ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
8. ถา้บรษิทัมงีานกไ็มม่เีหตุผลอะไรที�จะทาํไมไ่ด ้
 

9. อยากทราบประมาณการรายได ้ปี 2561-2562 ว่าจะไดเ้ทา่ไหร ่ตามตวัเลขงานที�มอียูใ่น
มอื 

 
ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
9. หากให้ตอบเกี�ยวกบัรายได้สําหรบัปี 2561 ในตอนนี!หากไม่มอีะไรเปลี�ยนแปลง คดิว่ารายได้ ในปี 

2561 น่าจะใกลเ้คยีงกบัรายไดใ้นปี 2560 ที�ผา่นมา 
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เลขานุการฯ ไดช้ี!แจงเพิ�มเตมิดงันี! 
 ถ้าเป็นเรื�องของงานที�ไม่ได้ส่งมอบบรษิัทได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจําปีหน้า 20 ซึ�งเป็นขอ้มูลที�
เปิดเผย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งบรษิทัได้เปิดเผยเฉพาะโครงการที�ได้รบัสญัญาแล้ว และ
โครงการที�ได้รบัแน่นอน แต่อยู่ระหว่างการจัดทําสญัญา แต่เรื�องของการประมาณการรายได้นั !น 
เนื�องจากมปัีจจยัหลายอยา่ง เชน่อตัราแลกเปลี�ยนที�เปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ซึ�งจะมผีลต่อรายไดแ้ละ
กาํไรของบรษิทั  

 
10. ขอถามความเห็นท่านประธานฯเกี�ยวกบัลูกค้า ลูกค้าที�ญี�ปุ่ น Taisei และ Kajima ถูก

อยัการโตเกียวสอบสวน ในเรื�องการเสนองานรถไฟ เขา้ใจว่าล่าสุดผู้บริหารของทั !งคู่
ลาออก และม ีObayashi และ Shimitsu เขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย เนื�องจากบรษิทัเหล่านี!เป็น
ลกูคา้หลกัของบรษิทั เหตุการณ์ดงักล่าวจะมผีลกระทบกบั MCS หรอืไม ่หากมผีลกระทบ
บรษิทัมเีตรยีมการรบัมอือยา่งไร 
 

ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
10. คาํถามนี!เป็นเรื�องเกี�ยวขอ้งกบัการเมอืงและรฐับาลของญี�ปุ่ น ซึ�งผมไม่คดิว่าเรื�องแบบนี!จะเกี�ยวขอ้งกบั 

MCS หน้าที�เราแค่ขายของที�เขาตอ้งการ ราคาที�ทั !งสองฝ่ายรบัได ้หากเกี�ยวขอ้งกบัรฐับาลไม่มใีคร
สามารถตอบได ้

 
11. งานที�ยงัไม่ไดส้่งมอบ ในรายงานประจําปีหน้าที� 20 อยากใหท้างนักลงทุนสมัพนัธ์ ทาํส่ง

แจง้ผูถ้อืหุน้ ซึ�งในรายงานเป็นขอ้มลูของปี 60 ดงันั !นอยากใหปี้ 61 ทาํแบบนี! 
 
ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
11. ขอ้มลูในหน้าที� 20 ในรายงานประจําปีเป็นตวัเลขที�เปิดเผยเป็นขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�ง 

ผูส้อบบญัชเีปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ โดยตวัเลขดงักล่าวที�เปิดเผยไวน้ั !นมเีอกสารที�เป็นทางการ หรอืมี
ขอ้มูลที�ยนืยนัได้ว่าเป็นงานที�บรษิทัได้รบัจรงิ  หากจะถามว่าบรษิทั มงีานแค่นี!หรอืไม่ ขอ้มลูณ วนันี!
อาจจะเพิ�มเตมิจากที�เปิดเผยไปแลว้ ซึ�งหากบรษิทัมขีอ้มลูเพิ�มเตมิในส่วนนี!จะพยายามหาช่องทางเพื�อ
สื�อสารใหก้บัผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

 
12. ขอ้มูลในรายงานประจําปีหน้าที� 20 ที�แสดงในตารางว่า อยู่ระหว่างการจัดทําสญัญา 

ตอนนี! 3 รายการนี!มสีญัญาแน่นอนหรอืยงั 
 
เลขานุการฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
12. มรีายการเดยีวที�อยูร่ะหว่างการจดัทาํสญัญาคอื งานของ AOT ส่วน 2 โครงการจดัทาํสญัญาเรยีบรอ้ย

แลว้ 
 

13. กรณีที�อเมรกิาขึ!นภาษีเหล็กกบัประเทศจนี ถา้เหตุการณ์นี!เกดิขึ!นจรงิ จะส่งผลทําใหใ้น
ประเทศจนีเขา้มาตตีลาดในประเทศญี�ปุ่ นหรอืไม ่
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ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
13. บรษิทัผูผ้ลติเหลก็ในประเทศจนีอยากเขา้มารบังานที�ประเทศญี�ปุ่ นตั !งนานแลว้ หากถามว่ามโีอกาสเขา้

ได้มั !ย อนันี!มโีอกาสอยู่แล้ว แต่จะเขา้ประเทศญี�ปุ่ น มนัมหีลายขั !นตอน ผูผ้ลติจนีจะตอ้งม ีCertificate 
และวัตถุดิบโครงการของประเทศญี�ปุ่ นบางโครงการไม่มีนโยบายใช้เหล็กที�ผลิตจากประเทศจีน 
ส่วนมากจงึจะไม่ค่อยได้รบังาน แต่คําถามที�ท่านถามมาอาจจะเกี�ยวขอ้งน้อยมากกไ็ด ้หรอือาจจะไม่
เกี�ยวกไ็ด ้

 
14. เมื�อ 2 วนักอ่น มขีา่วจาก MCS ซึ�งรายงานในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าแต่งตั !งตวัแทนในการ

หางาน การแต่งตั !งบรษิทันี!ข ึ!นมาเพื�อหา Order ใหก้บัโรงงาน เป็นการ Top Up หรอืเป็น
การชดเชยงานที�หาไดใ้นปัจจุบนั 
 

เลขานุการฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
14. การแต่งตั !งตวัแทนอยา่งที�เรยีนในขา่ว คอืเป็นงานที� MCS ไม่ไดร้บัอยู่ ณ ปัจจุบนั แต่เป็นงานอื�น หาก 

MCS รบัทาํกถ็งึจะจ่ายคา่จา้งหางานให ้หาก MCS ไมร่บัทาํกไ็มไ่ดจ้่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นนี! 
 

15. บรษิทัดงักล่าวที� MCS จา้งเป็นตวัแทนหางานมคีวามชาํนาญในภมูภิาคหรอืไม ่
 
เลขานุการฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
15. ขอ้มลูของบรษิทัดงักล่าวสามารถหาขอ้มลูไดจ้าก Internet ซึ�งบรษิทันี!มคีวามสามารถหางานใหบ้รษิทั

หรอืไม่ อนันี!ข ึ!นอยู่กบัเขาว่าเขาอยากจะได้เงนิหรอืเปล่า ถ้าเขาอยากได้เงนิค่าจ้างในส่วนนี! ก็เป็น
หน้าที�เขาที�จะตอ้งพยายามหางานใหไ้ด ้

 
16. ในการที�แต่งตั !งบรษิทันี!ข ึ!นชว่ยหางานมา ถอืว่าเป็นเชงิบวกต่อธุรกจิใชห่รอืไม ่

 
เลขานุการฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
16. ใชค่ะ่ 
 

17. การเปลี�ยนแปลงของคา่เงนิเยนมผีลต่อบรษิทั แบบมนียัสาํคญัหรอืไม ่
 
คณุมธัวรรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีไดช้ี!แจงดงันี! 
17. ในส่วนของอตัราแลกเปลี�ยนที�มกีารผนัผวนจะกระทบกบับรษิทับ้าง แต่จะกระทบในส่วนของ Margin 

เท่านั !น สาํหรบัในส่วนที�เป็นตน้ทุน บรษิทัเป็น Natural Hedge อยู่แลว้ไม่ว่าจะเป็นตวัวตัถุดบิหรอืค่า
ขนส่งส่วนใหญ่กจ็ะเป็นเงนิเยน(JPY)  ปัจจุบนัค่าขนส่งและค่าระวางเรอื (Freight) ระหว่างประเทศจะ
ทาํสญัญากนัชว่งสามเดอืนและดรูาคาล่วงหน้าอยูแ่ลว้ 

 
18. แนวโน้มหลงัจาก โอลมิปิก อตัราการใชโ้ครงสรา้งเหลก็ท่านประธานพอจะประมาณการ

ไดห้รอืไมว่่าจะมเีทา่ไหร ่
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ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
18. คําถามนี!เป็นคําถามที�ตอบยากเพราะเกี�ยวกบัรัฐบาลญี�ปุ่ น ซึ�งหากสามารถตอบได้ คือโครงการ

โอลมิปิกนั !นเป็นโครงการสว่นน้อยของญี�ปุ่ น ซึ�งเกดิขึ!นไมบ่่อยนกั และความตอ้งการโครงสรา้งเหลก็ต่อ
ปีประเทศญี�ปุ่ นมคีวามตอ้งการโครงสรา้งเหลก็มากกว่า 10 ลา้นตนั ซึ�งงาน MCS จะอยูใ่นตลาดนั !น แต่
ดว้ยความที� MCS ทาํงานกบัลกูคา้อยา่งต่อเนื�องและไดร้บัความไวว้างใจจงึทาํใหม้งีานอยา่งต่อเนื�อง  

 
19. คู่แขง่ในอนาคตยงัไม่สามารถมาแขง่กบัเราได ้หรอืเรายงัเป็นอนัดบัตน้ๆ ที�ลูกคา้จะตอ้ง

เลอืก ยนืยนัแบบนี!ถกูตอ้งหรอืไม ่
 

ประธานฯ ไดช้ี!แจงดงันี! 
19. ขอบคณุสาํหรบัคาํชื�นชม แต่ถา้คดิแบบนี!กไ็มไ่ด ้เราแคต่อ้งคดิว่าตอ้งพยายามสูเ้ขาใหไ้ด ้ตอ้งพยายาม

พฒันาฝีมอืขึ!นไป 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ เพิ�มเตมิ ทางเลขานุการฯ จงึกล่าวปิดประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา  13.20 น. 
 
                                      ลงชื�อ ……………………………………  ประธานที�ประชมุ 
                                                                 ( ดร.ไนยวน  ช ิ) 
 
 


