
 

     
    

     
 
 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2562 

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

 
 

วนัที* 8 เมษายน 2562  เวลา 10.30-12.30 น. 

ณ.ห้อง Ballroom 2-3 , โรงแรมคอนราด , กรุงเทพฯ 
 
 

เริ�มลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
เพื*อความสะดวกกรุณานําแบบฟอร์มลงทะเบียนที�มีบาร์โค๊ดมาด้วย 

 
 
 
 

** สิทธิเข้าร่วมประชมุ เฉพาะผู้แทนหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั�น **  

(งดแจกของชําร่วย เพื*อเป็นไปตามการขอความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย) 
 
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
70 หมู ่2 ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท์ 035-372961-6 โทรสาร 035-372967-8 
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  24    กมุภาพนัธ์   2562 
 
เรื*อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ*งที*สง่มาด้วย  1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
  2.  รายงานประจําปี และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยสิ Lนสดุ  
    วนัที* 31 ธนัวาคม 2561 

3.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที*  5  (กรรมการ) 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที* 6 (คา่ตอบแทนกรรมการ) 
5. ข้อบงัคบัที*เกี*ยวข้องกบัการประชมุ 
6.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 
7.  เอกสารลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
8.  แบบฟอร์มการขอรับรายงานประจําปีเป็นรูปเลม่ 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัที* 8 เมษายน 2562 เวลา 
10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด , กรุงเทพ ฯ เพื*อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี L  

 

  วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561  
   เมื�อวันที� 3 เมษายน 2561 (หน้าที� 9-23)  

 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริ ษัทได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2561 เมื*อวันที*                                           
 3 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัตั Lงแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์
 แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที*กฎหมายกําหนด พร้อมทั Lงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
 บริษัท (www.mcssteel.com) แล้ว 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 การลงมติ  วาระนี Lต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชมุและออกเสยีง 
 ลงคะแนนโดยไมน่บัผู้ ที*งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

 วาระที� 2  รับทราบรายงานประจาํปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2561 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานที*ผ่านมาและการเปลี*ยนแปลงที*สําคญัที*เกิดขึ Lน
ในรอบปี 2561 ซึ*งปรากฎอยูใ่นรายงานประจําปี 2561 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของ
 คณะกรรมการบริษัทประจําปี  2561 
 การลงมติ  วาระนี Lเป็นการแจ้งเพื*อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี L 
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 วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
   สาํหรับปีสิ �นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2561 
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื*อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ*งกําหนดให้
 บริษัทฯ ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปีสิ Lนสดุ ณ รอบปีบญัชีของ
 บริษัทฯ ที*ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอให้ที*ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สาํหรับปีสิ Lนสดุ วนัที* 31 ธนัวาคม 2561 ซึ*งได้ผา่นการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 เพิ*มขึ Lน /ลดลง              %

รายได้รวม 3,292,046,368 3,158,364,467 133,681,901 4.23

ค่าใช้จ่าย 2,851,836,104 2,585,627,484 266,208,620 10.30

กาํไรขั�นต้น 1,083,878,587 1,344,696,918 -260,818,331 -19.40

กาํไรส่วนที�เป็นบริษัทใหญ่ 416,931,738 474,649,047 -57,717,309 -12.16

กาํไรต่อหุ้น 0.91 1.02 -0.11

รายการ
งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

 
 การลงมติ  วาระนี Lต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชมุและออกเสยีง 
 ลงคะแนนโดยไมน่บัผู้ ที*งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
 วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
    
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดว่า การ
 จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื*นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที*บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่
 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั Lนให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่จะมีข้อบงัคบักําหนดไว้
 เป็นอยา่งอื*นในเรื*องหุ้นบริุมสทิธิ  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที*ประชมุผู้ ถือหุ้น เมื*อข้อบงัคบั
 ของบริษัทกําหนดให้ทําได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั Lงคราว เมื*อ
 เห็นวา่บริษัทมีกําไรสมควรพอที*จะทําเช่นนั Lนและเมื*อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที*ประชุมผู้ ถือหุ้น
 ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลนั Lนให้กระทําภายในหนึ*งเดือนนบัแต่วนัที*ที*ประชุมผู้ ถือหุ้น
 หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี  ทั Lงนี L  ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาคําบอกกลา่ว
 การจ่ายเงินปันผลนั Lนในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ*ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไร 
 สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้มีการ
 จ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าที*กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ Lนอยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
 คล่อง ความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื*น ๆ ที*
 เกี*ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายปันผลประจําปี 2561 หุ้นละ 0.50 บาท (โดยจ่ายจากสว่นที*
 ได้รับการสง่เสริมของการลงทนุ (BOI) จํานวน 0.41 บาท และจ่ายจากสว่นที*ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ 
 (Non-BOI) จํานวน 0.09 บาท)  ตามรายละเอียดด้านลา่งนี L  
 

  
  

ผลการดาํเนินงาน 
BOI NON BOI รวม 

บาท : หุ้น บาท : หุ้น บาท : หุ้น 
เงินปันผล  12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 61) 0.41 0.09 0.50 

 

 โดยกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื*อสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที*  13  มีนาคม  2562 และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที*  29 เมษายน 2562 ทั Lงนี Lยงัมีความไมแ่นน่อนขึ Lนอยูจ่ากพิจารณาอนมุตัิจากที*ประชมุผู้ ถือหุ้น 
  

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2559-2561  ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

 
 ทั Lงนี L ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที*กําหนด ในประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ สาํหรับเงินปันผลในปี 2561 ดงัตอ่ไปนี L 
 1) เงินปันผลจํานวน  0.09 บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสว่นที*เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ผู้ ถือ
หุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 
 2) เงินปันผลจํานวน  0.41 บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสว่นที*ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขอเครดิตภาษีได้และไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ที*จ่าย 
                    การลงมติ  วาระนี Lต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชมุและออกเสยีง 
 ลงคะแนนโดยไมน่บัผู้ ที*งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
 วาระที� 5     พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ (หน้าที� 24-27)  
  
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
 20 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั Lง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็น
 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที*จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที*สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
 และกรรมการที*ออกตามวาระนั Lน อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้  
  
 
 
 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1.กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ล้านบาท) 

451.12 539.43 1,163.64 

2. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.50 0.60 1.36 
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั Lงสิ Lน (ล้านบาท) 236.50 271.20 643.28 
4. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ 52.87 50.28 55.28 
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 ในปี 2562 มีกรรมการที*ครบตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น จากจํานวน 8  ทา่น ได้แก่  

1) พลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายทินกร  สดีาสมบรูณ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

   และกําหนดคา่ตอบแทน 
3) นายสพุจน์  แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหา

   และกําหนดคา่ตอบแทน 
  นอกจากนี L บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื*อบคุคลที*เห็นว่ามีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื*อรับการพิจารณาเลือกตั Lงเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกําหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ระหว่างวนัที*  20 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการ
พิจารณาเลอืกตั Lงเป็นกรรมการ 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ที*ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ครั Lงที* 1/2562 เมื*อวนัที*  
 2 กมุภาพนัธ์ 2562  ซึ*งไมร่วมกรรมการที*มีสว่นได้เสยีได้พิจารณาแล้ววา่กรรมการทั Lง 3 ทา่น เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ 
 มีประสบการณ์ มีคุณสมบตัิและความรู้ความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็น
 ควรเสนอให้กรรมการทั Lง 3 ทา่นข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีก 1 วาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ*งไม่รวมกรรมการที*มีส่วนได้เสียได้พิจารณาร่วมกัน มีมติ
 เห็นชอบตามที*คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที*ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตั Lง
 กรรมการที*ครบกําหนดตามวาระทั Lง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งของบริษัทใหม่ในตําแหน่งเดิมอีกวาระหนี*ง 
 กลา่วคือ  พลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก  ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ,  นายทินกร   
 สดีาสมบรูณ์  ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 และนายสพุจน์  แก้วมณี  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
 กําหนดค่าตอบแทน ทั Lงนี L พลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก, นายทินกร สีดาสมบูรณ์ และนายสพุจน์  แก้วมณี มี
 คณุสมบตัิตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิ
 ตามหลกัเกณฑ์ที*เกี*ยวข้อง  
  สาํหรับรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของทั Lง 3 ทา่น ระยะเวลาที*ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ  
 ข้อมลูเข้าร่วม ประชมุคณะกรรมการ/คณะกรรมการชดุยอ่ยในรอบปีที*ผา่นมา ข้อมลูการถือหุ้นในบริษัท  
 ข้อมลูการดํารง ตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริการในบริษัทจดทะเบียน/กิจการอื*นๆ รวมทั Lงข้อมลูความสมัพนัธ์ 
 นั Lน ปรากฏตามสิ*งที*สง่มาด้วยลาํดบัที* 3 
                      การลงมติ  วาระนี Lต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชมุและออกเสยีง 
 ลงคะแนนโดยไมน่บัผู้ ที*งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที� 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (หน้าที� 30) 
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

 25 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอนัได้แก่ เบี Lยประชุม เบี Lยเลี Lยง บําเหน็จ และโบนสั หรือ
 ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆตามที*ที*ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ 

ที*ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี*ยนแปลง 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรให้เสนอในที*ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติ
 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562  จํานวนรวมไม่เกิน 6.77 ล้านบาท 
 โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไปจดัสรรให้แก่กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป  
 การลงมติ  เกี*ยวกบัคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

 สาม (2/3) ของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัผู้ ที*งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบั 
 คะแนน 
 

 วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 และเสนอ 
 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที*ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชี  
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

จากการประเมินการปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีในปีที*ผ่านมา  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอ
ตอ่คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที*ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตั Lงผู้สอบบญัชีของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จํากดั ซึ*งเป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมในปี 2558-2561 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2562 รายละเอียดดงันี L 
 

1.  ให้แต่งตั �งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ดังรายนามต่อไปนี � 
 

 
ที� 
 

ชื�อผู้สอบบัญชี เลขที�ใบอนุญาต จาํนวนปีที�สอบบัญชีให้บริษัท  

1 นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิb 4752 - หรือ 
2 นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิb 6699 - หรือ 
3 นายพจน์ อศัวสนัติชยั 4891 - หรือ 
4 นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง 7517 - หรือ 
5 นายสวุฒัน์ มณีกนกสกลุ 8134 - หรือ 
6 นางสาวโสรยา ตินตะสวุรรณ์ 8658 - หรือ 
7 นางสาววนันิสา งามบวัทอง 6838 3 ปี (ปี 2552 - 2554) 

4 ปี (ปี 2558 - 2561)  
 

 
 ซึ*งผู้ สอบบัญชีตามรายชื*อที*เสนอมาทั Lงหมดนี L ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท /     
บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที*เกี*ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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2. กาํหนดค่าสอบบัญชีรวมทั �งสิ �น 4,200,000 บาท ประกอบด้วย 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

อนุมัติ ขออนุมัติ 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,500,000 1,560,000 

งบการเงินประจําปี 2,000,000 2,115,000 

คา่ตรวจสอบ BOI 110,000 110,000 

คา่บริการอื*นๆ  390,000 415,000 

รวมทั �งสิ �น ( บาท ) 4,000,000 4,200,000 

 
บริษัทยอ่ยในประเทศไทย ( บริษัท ทานะกะ เวลดิ Lง เซ็นเตอร์ จํากดั ) ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบับริษัท 

คือ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  แตส่าํหรับบริษัทยอ่ยที*ตั Lงอยูที่*ประเทศจีน และประเทศญี*ปุ่ น  ณ ปัจจุบนัยงัใช้ผู้สอบ
บัญชีท้องถิ*นอยู่ เนื*องจากข้อจํากัดทางด้านภาษา แต่บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทันตามกําหนด
ระยะเวลา 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควร แต่งตั Lง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิb ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขที* 4752  หรือนายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิb ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที*  6699 หรือนางสาววนันิสา งาม
บวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที* 6838 หรือนายพจน์ อศัวสนัติชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที* 4891 
หรือนางสาวสลุลิต อาดสว่าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที* 7517 หรือนายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที*  8134 หรือนางสาวโสรยา ตินติสุวรรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที*  8658                                
จากบริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ  จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทน
จํานวนไมเ่กินปีละ 4,200,000 บาท ( สี*ล้านสองแสนบาทถ้วน )  

 การลงมติ  วาระนี Lต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชมุและออกเสยีง 
 ลงคะแนนโดยไมน่บัผู้ ที*งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที� 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 
 

 วตัถุประสงค์และเหตผุล เพื*อปรับปรุงข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัคําสั*งหวัหน้าคณะรักษาความ
 สงบแห่งชาติ ที* 21/2560 เรื*องการแก้ไขเพิ*มเติมกฎหมายเพื*ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้
 แก้ไขเพิ*มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื*องการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียก
 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ*งกําหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงัคบัต่อไป
 เนื*องจากขดักบักฎหมายดงักลา่ว 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 
 ข้อความเดิม 
  ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบั

แต่วนัสิ Lนสดุของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื*นนอกจากที*กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั  
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  เมื*อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที*
จําหน่ายได้ทั Lงหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ*งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวน
หุ้นที*จําหน่ายได้ทั Lงหมดจะเข้าชื*อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื*อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที*ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี L คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที*ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น 

  แก้ไขเป็น 
  ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบั

แต่วันสิ Lนสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื*นนอกจากที*กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า                    
การประชุมวิสามญั คณะกรรมการ  จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื*อใดก็ได้สดุแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ*งหรือหลายคนซึ*งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจํานวนหุ้นที*
จําหน่ายได้ทั Lงหมด จะเข้าชื*อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น การประชุม
วิสามญัเมื*อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื*องและเหตผุลในการที*ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน ในหนงัสือดงักลา่ว
ด้วย ในกรณีเช่นนี L คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี*สบิห้าวนั นบัแตว่นัที*ได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้นในกรณีที*คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ*ง ผู้ ถือหุ้น 
ทั Lงหลายซึ*งเข้าชื*อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื*น ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที*บงัคบัไว้นั Lนจะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภายในสี*สิบห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ*ง ในกรณีเช่นนี L ให้ถือว่าเป็นการประชุม      
ผู้ ถือหุ้นที*คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที*เกิดจากการจัดให้มี 
การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที*ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที*เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั Lงใด จํานวน    
  ผู้ ถือหุ้นซึ*งมาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที*กําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อที* 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสอง
  ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที*เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั Lงนั Lนให้แก่บริษัท 

การลงมติ  วาระนี Lต้องผ่านมติอนมุตัิด้วย คะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี�  (3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ( ถ้ามี ) 

 
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา 
และสถานที*ดงักลา่ว 
    
                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                   
     
 
      ( ดร.ไนยวน  ชิ ) 
                                                                                 ประธานคณะกรรมการ 
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 ( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที* 1) 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกัด (มหาชน) 

ประชุมเมื�อวันที�  3 เมษายน 2561 
 ห้องบอลรูม 2-3 , โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ   

 
 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที*ประชุมทราบว่าขณะนี Lเวลา 10.32 น.  ขอเริ*มการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2561 และขณะนี Lมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจํานวน  190 ราย  และมีผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมจํานวน 48 ราย รวม
จํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมทั Lงสิ Lน 238 ราย รวมจํานวนหุ้นทั Lงสิ Lน 219,397,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.76 ของจํานวนหุ้นที*
จําหนา่ยได้แล้วทั Lงหมดของบริษัทโดยในสว่นนี Lไม่นบัรวมจํานวนหุ้นของบริษัทได้ซื Lอคืนมาจํานวน 50,000,000 หุ้น ที*ไม่มี
สทิธิออกเสยีง ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อที* 38  
 
  นางสาวกญัชลกิา แสงปริญญา เลขานกุารบริษัท แนะนําคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ดงัตอ่ไปนี L 
 
คณะกรรมการบริษัท 
 
ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ  
คณุไพรัตน์   วิวฒัน์บวรวงษ์  กรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ 
คณุพรชยั    พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ 
    และรองผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายผลติ 
พลเอกฐิติวจัน์   กําลงัเอก                                กรรมการอิสระ 
  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณุทินกร   สดีาสมบรูณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
คณุสพุจน์ แก้วมณี                                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              
คณุสมศกัดิb สริุยวงศ์ กรรมการอิสระ 
 
ผู้สอบบัญชี 
 
คณุวนันิสา  งามบวัทอง  ผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 
    บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ  จํากดั 
 
ที�ปรึกษากฎหมาย 
 
คณุชาญชยั      เนติมงคล ที*ปรึกษากฎหมาย 
คณุณฏัฐ์ณรงค์    รอดชชืู*น นิติกรของบริษัท 
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และขอแนะนําผู้บริหารของบริษัทฯที*มาประชมุดงันี L 
 
1.   Mr. Tsuneo     Kakuta ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
2.   Mr. Kin Leong  Lee ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายแบบ      
3.   คณุวรรณา      พลแก้ว               รองผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายประสานงานตา่งประเทศ      
4.   คณุมธัวรรณศ์    ศรีศกัดา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. คณุอฏัฐพร        แสงปริญญา ผู้จดัการฝ่ายนําเข้า-สง่ออกและจดัซื Lอ 
6. คณุภคักนกนนัทน์      ธนโชคปัณณภรณ์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 
    อยูอํ่านวยความสะดวกด้านนอก 
7. คณุสธุรรม     คงออ่น ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. คณุทิพวรรณ จินตนา ผู้ช่วยผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  
 นางสาวกญัชลกิา แสงปริญญา ได้แจ้งเรื*องการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ วา่ในการลงคะแนน
เสยีงหากมีผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใดขอให้ยกมือและเจ้าหน้าที*ของบริษัทฯจะนําใบลงคะแนนไปให้ทา่นผู้ ถือ
หุ้น / ผู้แทน เพื*อลงมติในวาระนั Lนในเอกสาร โดยทางเจ้าหน้าที*จะนํามติของทา่นมาลงมติในวาระนั Lน ๆ ด้วยระบบ 
Barcode โดยรหสัการโหวตที*แจกให้ทกุทา่นจะสามารถ Link กบัข้อมลูของผู้ ถือหุ้นได้ทั Lงหมด โดยคะแนนเสยีงดงักลา่ว
ของทา่นจะหกัออกจากจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงแล้วถือเป็นคะแนนเสยีงในวาระนั Lน  
 
 หากไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ผู้ดําเนินการประชุมจะสรุปมติในวาระนั Lน ๆ ตามคะแนนเสียงที*ได้มี
การลงคะแนนไว้ก่อนหน้า ซึ*งทางเจ้าหน้าที*ได้ทําการเก็บข้อมลูมติต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมลูแล้วตอนที*ท่านนําหนงัสือมอบ
ฉนัทะมาแสดงรวมกบัคะแนนเสียงในที*ประชุม รวมทั Lงสําหรับในสว่นของผู้ ถือหุ้นที*ได้มอบอํานาจให้กรรมการหรือผู้แทน
ทา่นอื*นลงคะแนนตามที*ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  
 
 สาํหรับวาระที* 5 การเลอืกตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล ทางบริษัทฯได้แจกเอกสารลงคะแนนเป็นรายบคุคล
ตั Lงแต่ตอนลงทะเบียน ซึ*งผู้ ถือหุ้น/ผู้แทนบางท่าน ได้จดัสง่คืนให้เจ้าหน้าที* เพื*อรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยสว่นที*
เหลอืจะทําการประมวลผลในการพิจารณาวาระนั Lน 
 
   โดยขอเริ*มการประชุมตามวาระดงันี L โดยทางเลขานกุารได้แจ้งว่าในสว่นของหุ้นของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จํากดั จํานวน 76,794,566 เสียงจะไม่มีสิทธิลงคะแนนในวาระต่างๆ ซึ*งทางบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงออกจากจํานวน
เสยีงที*มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 ก่อนเริ*มการประชมุประธานฯได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และขอใช้เวลาก่อนการประชุมเล็กน้อย เพื*ออธิบาย
เรื*องตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนการประชมุ 
  
 ผมคิดว่ามีหลายๆ ท่านสงสยัว่าทําไมผมยงันั*งที*นี* ซึ*งผมก็สงสยัอยู่เหมือนกนั มีบางท่านถามผมว่าบริษัท
จะปิดแล้วหรือเปล่า จะเจ๊งหรือเปล่า และคิดว่าไม่ได้ปิดหรือเจ๊ง แต่ที*ทุกท่านสงสยัว่าที*ผ่านมาบริษัทมีปัญหาเกิดขึ Lน               
หรือเปลา่ อนันี Lขอแจ้งวา่เป็นความจริง  
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 ในที*ประชมุกรรมการบริษัทวนัที* 9 ธนัวาคม 2560 แตผ่มรู้สกึวา่ผมคงลาออกจากประธาน ด้วยเหตผุลที*ว่า
ผมเองเป็นประธานกรรมการและเราเองก็มี ซีอีโอ (CEO) ที*มีอํานาจในการบริหาร สง่ผลให้ลกูค้าเราค่อนข้างสบัสนว่าจะ
คยุงานกบัใครจะดีกว่า ผมหรือซีอีโอ (CEO) ดงันั Lนผมจึงเสนอที*ประชุมว่าผมออกจะดีกว่า วนัที* 10 ธันวาคม 2560 ผม
เดินทางไปจีน วนัที* 14 ธนัวาคม 2560  กลบัมาประเทศไทย วนัที* 15 ธันวาคม 2560  ช่วงเช้าซีอีโอ (CEO) ซึ*งตอนนั Lนคือ
คณุสมพงษ์ แจ้งวา่จะขอลาออกจากตําแหนง่โดยมีเหตผุลสว่นตวั จากนั Lนกรรมการสองทา่นที*ถือหุ้นใหญ่ก็ลาออกด้วยกนั 
เพราะฉะนั Lนที*ผมคิดว่าจะแจ้งลาออกจึงไม่ได้ลาออก สง่ผลให้ยงัคงดํารงตําแหน่งอยู่ เพราะกลวัเกิดผลกระทบต่อบริษัท 
และคิดวา่จะดํารงตําแหนง่ชั*วคราวจนถึงวนันี Lที*เราจะคยุกนั 
 
 ธรรมชาติของลกูค้าไมว่า่จะประเทศไหนโดยเฉพาะญี*ปุ่ น เขาจะชอบให้พดูภาษาของเขา และจะคยุกบัคน
ที*มีอํานาจที*เซ็นต์สญัญากบัเขา เขาจะได้แสดงได้วา่เขาพอใจหรือไมพ่อใจ คยุราคาตา่งๆ เมื*อไหร่ที*พดูภาษาญี*ปุ่ นไมไ่ด้ 
ทําให้ลกูค้าไมส่ั*ง MCS ฉะนั Lนหาก ซีอีโอ (CEO) เราไมม่ีความสามารถในการพดูภาษาญี*ปุ่ น จะทําให้บริษัทเราเดินตอ่ไป
ยาก ปีที*ผา่นมาเราเปลี*ยนซีอีโอ CEO ถึง 3 ทา่น ซึ*งแตแ่รกผมไมเ่ห็นด้วยที*จะมีตําแหนง่นี Lอยูแ่ล้ว เพราะในที*สดุก็จะ
ดําเนินการไมไ่ด้  
 
 หลงัจากเดือนธนัวาคม ปีที*แล้วจนถึงวนันี L เราก็พยายามเข้าไปคยุกบัลกูค้าเพื*อแจ้งให้เขาทราบวา่ ผมยงั
ทํางานอยู ่และ 4 เดือนที*ผา่นมานี Lเรามีเรื*องที*จะแจ้ง ดงันี L 
 

1. บริษัทได้รับงาน AOT (งานในประเทศ) ซึ*งเป็นโครงการที*พักผู้ โดยสารสนามบิน Phase ที* 2        
เนื*องจากต้องการให้โรงงานมีงานทํา ถึงแม้วา่ราคาที*รับจะไมค่อ่ยดีก็จริงแตทํ่าให้พนกังานมีงานทํา 

 อยา่งตอ่เนื*อง 
2. บริษัทกําลงัทําสิ*งที*ทั*วๆ ไปเป็นไปได้ยาก เพราะเราเข้าไปเรื*องหางาน งาน ปี 2018 ถึงงานปี 2019  

 ญี*ปุ่ นเขาสั*งหมดแล้วเราจึงไมไ่ด้รับ งานที*เราได้รับจะเป็นงานในปี 2020 ดงันั Lนปีหน้าเราจะพยายาม 
 เอางานที*รับสาํหรับปี 2020 เข้ามาทําก่อน ซึ*งเป็นเรื*องที*เป็นไปได้ยากแตห่ากเราทําได้ในปี 2020 ก็ 
 จะได้รับงานอื*นมาทําตอ่ เพื*อให้พนกังานมีงานทําอยา่งตอ่เนื*อง 

3. บริษัทจะมีนโยบายที*จะให้กรรมการ 2 ทา่นซึ*งเป็นผู้บริหารระดบัสงูไปเรียนภาษาญี*ปุ่ นที*ประเทศ 
 ญี*ปุ่ น 1 ปี กลบัมาจะได้ทํางานได้อยา่งที*ต้องการ โดยเราได้ตั Lง Organization ชั*วคราวดงัที*ปรากฎ 
 บนจอ โดยโครงสร้างการบริหารนี Lจะใช้ประมาณ 1-2 ปี ซึ*งตวัผมเองก็รับตําแหนง่นี Lชั*วคราวเช่นกนั  
 วนันี Lจึงมาแจ้งเพื*อให้ผู้ ถือหุ้นตดัสนิใจวา่ บริษัทจะดําเนินการตอ่ไปอยา่งไร 

 
 โดยหลังจากนี Lขอมอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการบริษัทเป็นผู้ แนะนํา
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและชี Lแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยในวาระต่าง ๆ ขอให้
นางสาวกญัชลกิา แสงปริญญา เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชมุตามวาระ 
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื*อวนัที* 7 เมษายน 2560 
  
 เลขานกุารฯเสนอให้ที*ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ*งประชมุเมื*อ
วนัที* 7 เมษายน 2560 ที*ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที*  1  หน้าที* 6-20 ที*จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าก่อนการประชมุในครั Lงนี Lแล้ว 
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 ทางเลขานกุารฯได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถาม/แก้ไขข้อความในรายงาน ใน
วาระนี Lหรือไม ่ ,ไมม่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้แทน สอบถามหรือขอให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชมุ 
 
 ทางเลขานกุารฯ แจ้งวา่การลงมติในวาระนี Lต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น/ผู้แทน
ซึ*งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
มติที�ประชุม   รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ตามที*เสนอ  
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย                 147,950,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ                     100.00

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ                             -   

งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ                             -   
 

 
ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 76,794,566 เสยีงที*ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 2 รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2560 

  
 เลขานุการฯได้แจ้งว่ารายละเอียดต่างๆทางประธานได้เขียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วในหน้าของสารจาก
ประธานกรรมการสาํหรับรายงานประจําปี 2560 และทางบริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานประจําปี ในรูปแบบของซีดี เพื*อให้ผู้ ถือ
หุ้นรับทราบก่อนการประชุม  ซึ*งในสว่นของรายงานประจําปี 2560 ในปีนี Lในรูปแบบของรูปเลม่ซึ*งทางบริษัทฯเคยแจกให้
ก่อนการลงทะเบียน เนื*องจากมีข้อขดัข้องบางประการ ซึ*งคาดวา่จะสามารถแจกให้ผู้ ถือหุ้นได้ก่อนเลกิประชมุ 
  
 ทางเลขานกุารฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถาม เกี*ยวกบัวาระที* 2 หรือไม ่หาก
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัประเด็นไหนสามารถสอบถามทางบริษัทฯได้ 
 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้น/ผู้แทน สอบถามในวาระนี Lอีก ทางเลขานกุารฯจึงแจ้งว่าวาระนี Lไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้
ถือหุ้น เนื*องจากเป็นวาระเพื*อรับทราบ 
 
มติที�ประชุม รับทราบ 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ Lนสดุ 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2560 
 
 เลขานกุารฯได้ขอให้คณุมธัวรรณศ์   ศรีศกัดา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน อธิบายให้ผู้ ถือหุ้นทราบเกี*ยวกบั
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย โดยคณุมธัวรรณศ์ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลประกอบการ ดงันี L 
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 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากบั 3,158.36 ล้านบาท โดยทั Lงหมดเป็นรายได้จากการสง่ออกไปยงั
ประเทศญี*ปุ่ น ประมาณ 43,897 ตนั โดยในปี 2560 มีคา่ใช้จ่ายรวมเทา่กบั 2,559.28 ล้านบาท สง่ผลให้ในปี 2560 บริษัท
มีกําไรสว่นที*เป็นบริษัทใหญ่เทา่กบั 499.04 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตวัเลขที*สาํคญัๆ รายการดงัตอ่ไปนี L 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

2560 2559 เพิ�มขึ �น(ลดลง) %

สนิทรัพย์รวม 3,746.84                   3,826.41               (79.58)                  (2.08)          

สินทรัพย์หมนุเวียน 2,536.60                   2,605.17               (68.57)                  (2.63)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 585.61                      1,067.73               (482.12)                (45.15)        

ลกูหนี Lการค้าและลกูหนี Lอื*น 1,014.92                   709.89                  305.03                 42.97         

สินค้าคงเหลือ 915.80                      701.16                  214.64                 30.61         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,210.24                   1,221.25               (11.01)                  (0.90)          

ที*ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,034.42                   813.93                  220.49                 27.09         

ล้านบาท

งบการเงนิรวม

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          หนว่ย :  บาท 

 
รายการ 

งบการเงนิรวม 

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

% 

หนี Lสนิหมนุเวียน 695,148 813,897 118,749 17.08 

 เจ้าหนี Lการค้าและเจ้าหนี Lอื*น 881,525 1,065,460 183,935 20.87 

รวมหนี �สินหมุนเวียน     

หนี Lสนิไมห่มนุเวียน 77,176 109,743 32,567 42.20 

 ประมาณการหนี Lสนิจากการรับประกนัสนิค้า 103,775 130,558 26,783 25.81 

หนี �สินไม่หมุนเวียน     

รวมหนี �สิน 985,301 1,196,018 210,718 21.39 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,841,113 2,550,820 (290,293) -     10.22 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,826,413 3,746,838 (79,575) -       2.08 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
                       หนว่ย :  บาท 

รายการ งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 เพิ*มขึ Lน (ลดลง) % 

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

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

กําไร(ขาดทนุ)สาํหรับปี 495,221,752 1,225,781,513  (730,559,761) (59.60) 

กําไรสว่นที*เป็นบริษัทใหญ่ 499,035,701 1,229,262,149 (730,226,448) (59.40) 

กําไรตอ่หุ้น 1.08 2.60 (1.52) (58.46) 

 
และโดยทางเลขานกุารฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Lหรือไม ่  
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทนสอบถามในวาระนี Lอีก ทางเลขานกุารฯจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ ทางเลขานกุารฯ
จึงแจ้งว่าการลงมติวาระนี Lต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม     อนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ Lนสดุ ณ 
วนัที* 31 ธนัวาคม 2560 ตามที*เสนอ 
 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี L 

เห็นด้วย                 124,144,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.80                     

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -                         

งดออกเสียง                   23,998,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16.20                     
 

 
ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 76,794,566 เสยีงที*ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที�  4  พิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 และแจ้งที*ประชุมทราบเกี*ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
 
 เลขานกุารฯได้ แจ้งที*ประชมุเกี*ยวกบัการจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดตา่งๆ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเอกสาร
ที*ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที* 4 หน้าที* 21-22 ที*จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นครั Lงนี Lแล้ว   
 
 โดยแจ้งวา่ ในปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั Lงสิ Lนจํานวน 539.43 ล้านบาท โดยขออนมุตัิ
จ่ายปันผลสาํหรับผลประกอบการประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็น 50.28% ซึ*งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
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ที*จะจ่ายเงินปันผลไมต่ํ*ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ*งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในปี 
2560 ดงันี L 
 

  
ผลการดาํเนินงาน วันที�จ่าย 

BOI NON BOI รวม 
  บาท : หุ้น บาท : หุ้น บาท : หุ้น 
ปันผลระหวา่งกาล   6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 60)   11-ก.ย.-60 0 0.20 0.20 

รวม 0 0.20 0.20 
 
     โดยในที*ประชมุครั Lงนี Lทางคณะกรรมการฯมีความเห็นเสนอให้มีการจ่ายเพิ*มในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท ตอ่
หุ้น โดยจ่ายจากสว่นที*ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (NON-BOI) จํานวน 0.27 บาท ตอ่หุ้น และเป็นสว่นที*ได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ (BOI) จํานวน 0.13 บาท ตอ่หุ้น โดยบริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที* 20 เมษายน 2561 
และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที*  7 พฤษภาคม 2561 
 
 ซึ*งทางเลขานกุารฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Lหรือไม ่และไมม่ี
ผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ 
 
  ทางเลขานกุารฯจึงแจ้งวา่การลงมติวาระนี Lต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม   อนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการประจําปี 2560 ตามที*เสนอ  
 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี L 

เห็นด้วย 148,143,009               เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00                   

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -                         

งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -                         
 

 
ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 76,794,566 เสยีงที*ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 5 พิจารณาเลอืกตั Lงกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที*ครบกําหนดออกตามวาระพร้อมกําหนดเงินคา่ตอบแทน 
 
  เลขานกุารฯได้รายงานตอ่ที*ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที* 4 (คณะกรรมการ) ข้อที* 20 ได้
กําหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Lง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั Lงหมด หากไมส่ามารถจะแบง่ออกให้พอดีกบัจํานวน 1 ใน 3 ให้พิจารณาให้ใกล้เคียงที*สดุกบัจํานวน 1 ใน 3 และในปีนี Lมี
กรรมการจํานวน 2 ทา่นที*ต้องออกตามวาระ คือ 
 
  1)  นายไพรัตน์  วิวฒัน์บวรวงษ์ 
       2)  นายพรชยั  พิศาลอนกุลูกิจ 
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 ซึ*งในที*ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Lงที* 2/2561 เมื*อวนัที* 23 กุมภาพนัธ์  2561 เห็นชอบให้เสนอแต่งตั Lง
กรรมการทั Lง 2 ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก 1 วาระ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการทั Lง 2 ท่านปรากฏอยู่ในเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที* 5 หน้าที* 23-24 ที*จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุครั Lงนี Lแล้ว   
 
  เกี*ยวกบัคา่ตอบแทนคณะกรรมการและเลขานกุารฯในปี 2561 เสนอให้จ่ายเป็นเงินจํานวนรวมไม่เกินปีละ 
8.09 ล้านบาท โดยให้จดัสรรอยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ ซึ*งรายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระที* 5 หน้าที* 25 
 
 ทางเลขานุการฯ แจ้งว่าก่อนการลงมติเรื*องค่าตอบแทนคณะกรรมการ ขอให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ แทนคืนเอกสาร
ลงคะแนนเกี*ยวกบัการแตง่ตั Lงกรรมการใหมเ่ป็นรายบคุคลให้กบัเจ้าหน้าที*เพื*อรวบรวมคะแนน โดยระหว่างการลงคะแนน
ขอให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้แทน ที*มีคําถามใช้เวลาระหวา่งรอการลงคะแนนสอบถามคําถามตา่งๆ ได้ 
  
มีคําถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี L 

1. ผู้ ถือหุ้นขอให้กรรมการใหมท่ั Lง 2 ทา่น แสดงวิสยัทศัน์เกี*ยวกบัแนวทางของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบ 
 
คณุไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ์ ได้แสดงวิสยัทศัน์ ดงันี L 
  เนื*องจากงานของบริษัทฯส่วนใหญ่ เกี*ยวกับกับลูกค้าญี*ปุ่ นเป็นหลกั ทําให้ต้องใกล้ชิดลกูค้าให้มาก คือ
อนัดบัแรกต้องเข้าไปเรียนภาษาญี*ปุ่ นเพื*อให้สามารถสื*อสารกบัลกูค้าได้ และรักษาคณุภาพของงานที*สง่ให้ลกูค้า ซึ*งหาก
งานของเรามีคณุภาพยงัไงงานเราก็ยงัสามารถขายให้กบัลกูค้าญี*ปุ่ นได้ 
 
คณุพรชยั พิศาลอนกุลูกิจ ได้แสดงวิสยัทศัน์ ดงันี L 
 
  ความคิดที*ท่านประธานได้ปลกูฝังมาตั Lงแต่ต้น คือ เมื*อไหร่ที*ลกูค้ารู้สกึสะดวก เขาก็จะมาหาเรา และเราก็
จะขายได้เอง ในคําว่าสะดวกนี L รวมทกุอย่างคือ สะดวกทั Lงเรื*องสินค้าที*มีคณุภาพ การขนสง่ การติดต่อประสานงาน ถ้า
หากลกูค้ารู้สกึสะดวกก็จะกลบัมาใช้บริการของบริษัทฯ  
 
                 ในระหวา่งที*รอทางบริษัทฯ รวบรวมคะแนนในวาระนี L ทางเลขานกุารฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม
คําถามตา่งๆ  
 
คําถามจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

2. ผลกระทบที*อเมริกาขึ Lนภาษีเหลก็สง่ผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม ่
ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
2. เรื*องนี Lไมเ่กี*ยวข้องกบับริษัทเทา่ไหร่ 
 

3. เป็นไปได้หรือไม ่ที*ดร.ชิ จะอยูค่อยเป็นที*ปรึกษาให้กบักรรมการสองทา่นก่อน ในขณะที*กรรมการทั Lง 2 
ทา่นยงัไมส่ามารถสื*อสารภาษาญี*ปุ่ นกบัลกูค้าได้  
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ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
3. ที*ประชมุวนันี L มี 2 เรื*องที*จะขอความเห็นจากผู้ ถือหุ้น คือหากยงัต้องการให้บริหารตอ่ก็ยงัทํางานอยู ่ซึ*งอนันี Lเป็นเรื*องที*

เราต้องช่วยกนัตดัสินใจว่าจะทําอะไรต่อ ไม่ใช่ให้ผมตดัสินใจว่าต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร แต่หากไม่ต้องการให้
อยู่แล้วก็ต้องออก แต่เหตผุลที*ผมลาออกจากการเป็นซีอีโอ (CEO) คือต้องการให้สองท่านนี Lเห็นความสําคญักบัการ
สื*อสารกบัลกูค้าด้วยภาษาญี*ปุ่ น และต้องเข้าไปเรียนภาษาญี*ปุ่ นเพื*อที*ให้เขาทํางานได้หากวา่ผมไม่ได้ทํางานต่อ และ
หากผมยงันั*งตําแหน่งนี Lทั Lงสองท่านก็จะไม่มีโอกาสได้ทํางาน อนันี Lคือเหตผุลเดียวที*ผมลาออก แต่หากบริษัทมีความ
จําเป็นอะไรให้ผมช่วยเหลอื ผมก็ยงัคงช่วยอยู ่

 
4. เป็นไปได้หรือไมที่*บริษัทจะหาตลาดจากประเทศอื*นที*ไมใ่ช่ประเทศญี*ปุ่ น  

ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
4.  บริษัทเคยหางานนอกประเทศญี*ปุ่ นแล้ว แตว่า่ประสบการณ์ที*ผา่นมา ประเทศญี*ปุ่ นเป็นลกูค้าที*ติดตอ่งานกวา่ประเทศ 
     อื*นๆ สาํหรับ MCS ลกูค้าหลกัของเราคือ ญี*ปุ่ นมา 18 ปีแล้ว ไมใ่ช่เราไมห่าลกูค้าประเทศอื*น แตว่า่ ณ วนันี Lประเทศ 
     ญี*ปุ่ นดีที*สดุ 
 
 ไมม่ีผู้ใดสอบถามคําถามอื*นอีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ ทางเลขานกุารฯจึงแจ้งวา่การลงมติวาระนี L
ต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม    
 

1. เลอืกตั Lงกรรมการทั Lง 2 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ*งด้วย คะแนนเสยีง 
ดงันี L 

1)   นายไพรัตน์  วิวฒัน์บวรวงษ์ 

เห็นด้วย                 124,767,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 82.90                     

ไม่เห็นด้วย                     1,729,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.15                       

งดออกเสียง                   23,999,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 15.95                     
 

           
ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 76,794,566 เสยีงที*ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

2) นายพรชยั พิศาลอนกุลูกิจ 

เห็นด้วย                 122,694,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.53                     

ไม่เห็นด้วย                     3,802,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.53                       

งดออกเสียง                   23,999,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 15.95                     
 

 
ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 76,794,566 เสยีงที*ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
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2. อนมุตัิให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและเลขานกุารฯ โดยจ่ายเป็นเงินจํานวนรวมไม่
เกินปีละ 8.09 ล้านบาท โดยให้จดัสรรอยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการซึ*งประกอบด้วยค่าเบี Lยประชุมครั Lงละ 
15,000 บาท สาํหรับครั Lงที*เข้าร่วมประชุมและทางประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
เงินเดือนสงูกวา่กรรมการทา่นอื*น 20% ด้วยคะแนนเสยีงดงันี L 

 

เห็นด้วย                 140,233,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.18                     

ไม่เห็นด้วย                     2,659,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.77                       

งดออกเสียง                     7,603,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.05                       
 

 
ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 76,794,566 เสยีงที*ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 6 พิจารณาแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชี สาํหรับปี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทน 
 
 เลขานกุารฯได้ขอให้ทางคณุทินกร สดีาสมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที*ประชุมรับทราบเกี*ยวกบัการ
แตง่ตั Lงผู้สอบบญัชี สาํหรับปี 2561 
 
 ทางคณุทินกร สีดาสมบรูณ์ ได้แจ้งว่า สําหรับในปี 2561 บริษัทได้ขอให้ผู้สอบบญัชีรายอื*นได้เสนอราคา
งานสอบบญัชีของบริษัท แต่เนื*องจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้เกี*ยวข้องกับมาตรฐาน
บญัชีเรื*องเงินสกลุตา่งประเทศ ซึ*งจะไม่เหมือนบริษัทอื*นทั*วไปซึ*งมีความซบัซ้อนมากกว่าจึงไม่มีบริษัทสอบบญัชีอื*นเสนอ
ราคางานสอบบญัชีมา อีกทั Lงเห็นว่าสําหรับผู้สอบบญัชีรายเดิมที*ปฏิบตัิหน้าที*ในปี 2560 มีความเหมาะสมที*จะปฏิบตัิ
หน้าที*ตอ่ในปี 2561 เนื*องจากเข้าใจระบบบญัชีของบริษัทเป็นอย่างดี ดงันั Lนจึงเห็นสมควร ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Lง 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 อีก 1 ปีโดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
จํานวนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาทรายละเอียดต่างๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที* 6 หน้าที* 26-27 ใน
หนงัสอืเชิญประชมุที*จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นครั Lงนี Lแล้ว จึงขอให้ที*ประชมุพิจารณา  
 
 ทางเลขานกุารฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี L โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้แทนสอบถามดงัตอ่ไปนี L  
 
มีความถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี L  
 

1. เนื*องจากทางบริษัทไมไ่ด้แจกบตัรลงคะแนนในวาระอื*นนอกจากวาระที* 5 เรื*องการแตง่ตั Lงกรรมการให้ 
หากตนเองต้องการที*จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระอื*นนั Lนจะดําเนินการอยา่งไร ซึ*ง
ในการประชมุในปีถดัไปอยากขอให้บริษัทพิจารณาเรื*องบตัรลงคะแนนในทกุวาระด้วย 

 เลขานกุารฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
1.  บริษัทได้แจ้งเรื*องการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ วา่ในการลงคะแนนเสยีงหากมีผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง 

 ในวาระใดขอให้ยกมือและเจ้าหน้าที*ของบริษัทฯจะนําไปลงคะแนนไปให้ทา่นผู้ ถือหุ้น / ผู้แทน เพื*อลงมติในวาระนั Lน   
 เอกสาร โดยทางเจ้าหน้าที*จะนํามติของทา่นมาลงมติในวาระนั Lน ๆ ด้วยระบบ Barcode โดยรหสัการโหวตที*แจกให้ 
 ทกุทา่นจะสามารถ Link กบัข้อมลูของผู้ ถือหุ้นได้ทั Lงหมด โดยคะแนนเสยีงดงักลา่วของทา่นจะหกัออกจากจํานวน 
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 เสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงแล้วถือเป็นคะแนนเสยีงในวาระนั Lน ซึ*งหากท่านไม่มีรหสัการ
โหวตนั Lน ทางเจ้าหน้าที*ก็สามารถหาจํานวนหุ้นของท่านจากชื*อผู้ ถือหุ้นที*มอบอํานาจมา หรือหากมาด้วยตนเองก็
สามารถค้นหาจากชื*อทา่นได้  โดยในสว่นของการแจกบตัรลงคะแนนในทกุวาระทางบริษัทจะรับไว้พิจารณา  

 
  ทางเลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Lหรือไม่ และไม่มีผู้ ใด
สอบถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ  
 
  ทางเลขานุการฯจึงแจ้งว่าการลงมติวาระนี Lต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม  แตง่ตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนตามที*เสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี L 
 

เห็นด้วย 150,502,913               เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.64                     

ไม่เห็นด้วย                         547,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36                       

งดออกเสียง                             4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00                       
 

 
ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 76,794,566 เสยีงที*ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 7     เรื*องอื*น ๆ  
 
   ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาวาระอื*นใด ทางเลขานกุารฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น / ผู้แทน ซกัถามใน
ประเด็นตา่ง ๆ 
 
มีคําถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี L  
 

1. การที*บริษัทได้เปลี*ยนซีอีโอ (CEO) ไป 3 ทา่นเมื*อปี 2560 ทําให้เกิดผลกระทบตอ่จิตใจของ
ลกูค้าอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งไรบ้าง 

ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
1. ถ้าเราเปลี*ยนเขาก็จะสงสยัวา่เปลี*ยนทําไม แต่ถ้าเรามีเหตผุลเขาก็จะเข้าใจ แต่ที*สําคญัที*สดุคือสินค้าที*เราจะขายให้

เขานั Lน ถกูมั Lย ดีมั Lย มากกว่า แต่เราได้คยุกนักับลกูค้าแล้ว เขาก็มีเข้ามาตรวจงาน ทั Lง 2 ท่านนี Lทํางานมานานมาก
แล้ว ไมใ่ช่แค ่1 หรือ 2 ปี และก็ขอบคณุที*ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเป็นหว่ง 

 
2. ปีที*แล้วที*บริษัทไมไ่ด้รับงานเพิ*มเลย เป็นเรื*องของคณุภาพงาน หรือเพราะผู้บริหารเราคยุกบั

ลกูค้าไมรู้่เรื*อง 
ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
2. ตั Lงแตแ่รกอาจจะไมไ่ด้ตั Lงใจสื*อวา่ไมม่ีงาน ต้องขอโทษเรื*องการสื*อสารด้วย แตบ่ริษัทไมเ่คยมีปัญหาเรื*องไมม่ีงาน 
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3. ปัจจบุนันี Lโครงสร้างผู้ ถือหุ้นมีการเปลี*ยนแปลงจากในรายงานประจําปีหรือไมใ่ห้ผู้บริหารที*เข้า

มาเป็นกรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นด้วยจะดีหรือไม ่เพราะอนันี Lก็เป็นข้อสาํคญั 
ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
3. แต่เดิมบริษัทคิดว่า ผู้ ถือหุ้นที*ถือหุ้นเยอะๆ ให้เข้ามาเป็นกรรมการจะดีกว่า แต่ว่าเอาความจริงคือมนัจะมีประโยชน์

ถึงแคไ่หน แตอ่าจจะไม่ได้มากอย่างที*คิดก็ได้ ต้องเรียนให้ทราบว่า หากต้องทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อทกุฝ่ายของ
บริษัท ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น พนกังาน โรงงานหรือลกูค้า อนันี Lบริษัทก็โอเคหมด ซึ*งในทกุปีบริษัทก็ได้มีโอกาสให้ทางผู้
ถือหุ้นเสนอรายชื*อบคุคลเข้าเป็นกรรมการอยูแ่ล้ว 

 
4. ปัจจบุนัคณุสรุชยั และคณุฮารกิชิน อดีตกรรมการที*เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัถือหุ้นอยูห่รือไม ่

เลขานกุารฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
4. ปัจจบุนัทั Lง 2 ทา่นยงัถือหุ้นของบริษัทอยูใ่นสดัสว่นที*คอ่นข้างมาก 
 

5. ผู้บริหารที*จะเข้ามาบริหารตอ่ มีโอกาสจะเพิ*มสดัสว่นการถือหุ้นหรือไม ่
ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
5. ถ้าหมายถึงผมให้ถือหุ้นเพิ*มอนันี Lผมคิดวา่เป็นเรื*องที*ไมต้่องเอามาคยุในที*ประชุม เพราะอนันี Lเป็นเรื*องสว่นตวั แต่ผม

คิดวา่หากผมไมม่ีหุ้นเลย เป็นบคุคลภายนอกที*จ้างมาบริหาร และทํากําไรให้บริษัทมากๆ อนันี Lพวกท่านก็พอใจ ผม
จึงมองว่ามนัไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื*องการถือหุ้นมากน้อยของผม ที*ท่านคิดว่าหากผู้บริหารเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และจะ
ดแูลบริษัทได้ดีกวา่ อนันี Lผมวา่ไมจ่ริง เพราะหากเป็นหน้าที*ของพวกเขา เขาต้องทํางานเต็มที*อยูแ่ล้ว 

                
6. อยากให้ท่านประธานให้ความมั*นใจว่าตอนนี L order เรามีอยู่เท่าไหร่ และคิดว่าหากการที*ให้สองท่าน

ไปเรียนภาษาญี*ปุ่ นถึงเรียนได้ พูดได้ แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างประธานฯกับลกูค้ามีความแน่นแฟ้น     
มากกวา่อนันี Lจะสง่ผลกระทบกบัความรู้สกึลกูค้า อยากให้ท่านให้ความมั*นใจว่าท่านจะอยู่กบับริษัทนี L
อีกนานเทา่ที*ทา่นมีกําลงั 

ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
6. ผมคิดว่าการที*ลกูค้าจะซื Lอสินค้าของ MCS หรือไม่นั Lน ไม่ได้ขึ Lนอยู่กับว่าผมเข้าไปคยุ แต่ขึ Lนอยู่กับว่าคุณภาพของ

สนิค้าเรามากกวา่ แตท่กุทา่นต้องทราบวา่ คนเราทกุคนต้องแก่ ผมต้องการให้รุ่นใหมเ่ข้ามาฝึก และผมคิดว่าพวกเขา
ทําได้ดี ไมม่ีปัญหาอะไร 

 
7. จากการที*ทา่นประธานลาออกทําให้หุ้นลงมาจาก 16 บาท ลงมา 8 บาท การเปลี*ยนแปลงจะต้องใช้

เวลาเทา่ไหร่จะ กลบัมาเหมือนเดิม 
ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
7. ผมไมเ่คยได้เข้าไปดรูาคาหุ้น ผมไมท่ราบวา่จะต้องทําอยา่งไรบริหารถึงแคไ่หนให้ราคาหุ้นมนัดี แตห่น้าที*ของผู้บริหาร

คือ ทําอย่างไรให้บริษัทอยู่ได้ เพราะฉะนั Lนหน้าที*เราคือผลิตงานที*มีคณุภาพ และก็ไม่สามารถตอบได้ว่าราคาจะขึ Lน
จะลงอยา่งไร เพราะอนันี Lอยูที่*พวกทา่น 
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8.            อยากให้ทา่นประธานให้ความมั*นใจกบัผู้ ถือหุ้นวา่ในปี 2561-2562 บริษัทจะผลติและสง่มอบ
สนิค้าได้ 50,000 ตนั ตอ่ปี 

ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
8. ถ้าบริษัทมีงานก็ไมม่ีเหตผุลอะไรที*จะทําไมไ่ด้ 
 

9.           อยากทราบประมาณการรายได้ ปี 2561-2562 วา่จะได้เทา่ไหร่ ตามตวัเลขงานที*มีอยูใ่นมือ 
ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
9. หากให้ตอบเกี*ยวกับรายได้สําหรับปี 2561 ในตอนนี Lหากไม่มีอะไรเปลี*ยนแปลง คิดว่ารายได้ ในปี 2561 น่าจะ

ใกล้เคียงกบัรายได้ในปี 2560 ที*ผา่นมา 
เลขานกุารฯ ได้ชี Lแจงเพิ*มเติมดงันี L 
 ถ้าเป็นเรื*องของงานที*ไมไ่ด้สง่มอบบริษัทได้เปิดเผยอยูใ่นรายงานประจําปีหน้า 20 ซึ*งเป็นข้อมลูที*เปิดเผย ณ 
วนัที* 31 ธนัวาคม 2560 ซึ*งบริษัทได้เปิดเผยเฉพาะโครงการที*ได้รับสญัญาแล้ว และโครงการที*ได้รับแนน่อน แต่อยู่ระหว่าง
การจัดทําสัญญา แต่เรื* องของการประมาณการรายได้นั Lน เนื*องจากมีปัจจัยหลายอย่าง เช่นอัตราแลกเปลี*ยนที*
เปลี*ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ*งจะมีผลตอ่รายได้และกําไรของบริษัท  
 

10.             ขอถามความเห็นท่านประธานฯเกี*ยวกับลกูค้า ลกูค้าที*ญี*ปุ่ น Taisei และ Kajima ถูกอยัการ
โตเกียวสอบสวน ในเรื*องการเสนองานรถไฟ เข้าใจว่าล่าสุดผู้บริหารของทั Lงคู่ลาออกและมีบริษัท 
Obayashi และ Shimitsu เข้าไปเกี*ยวข้องด้วย เนื*องจากบริษัทเหล่านี Lเป็นลูกค้าหลกัของบริษัท 
เหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบกับ MCS หรือไม่ หากมีผลกระทบบริษัทมีการเตรียมการรับมือ
อยา่งไร 

ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
10. คําถามนี Lเป็นเรื*องเกี*ยวข้องกบัการเมืองและรัฐบาลของญี*ปุ่ น ซึ*งผมไม่คิดว่าเรื*องแบบนี Lจะเกี*ยวข้องกบั MCS หน้าที*

เราแคข่ายของที*เขาต้องการ ราคาที*ทั Lงสองฝ่ายรับได้ หากเกี*ยวข้องกบัรัฐบาลไมม่ีใครสามารถตอบได้ 
 

11.            งานที*ยงัไมไ่ด้สง่มอบ ในรายงานประจําปีหน้าที* 20 อยากให้ทางนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทําสง่แจ้งผู้
ถือหุ้น ซึ*งในรายงานเป็นข้อมลูของปี 60 ดงันั Lนอยากให้ปี 61 ทําแบบนี L 

ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
11. ข้อมลูในหน้าที* 20 ในรายงานประจําปีเป็นตวัเลขที*เปิดเผยเป็นข้อมลู ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2560 ซึ*ง ผู้สอบบญัชี

เปิดเผยไว้ในงบการเงิน โดยตวัเลขดงักลา่วที*เปิดเผยไว้นั Lนมีเอกสารที*เป็นทางการ หรือมีข้อมลูที*ยืนยนัได้ว่าเป็นงาน
ที*บริษัทได้รับจริง  หากจะถามวา่บริษัท มีงานแคนี่ Lหรือไม ่ข้อมลู ณ วนันี Lอาจจะเพิ*มเติมจากที*เปิดเผยไปแล้ว ซึ*งหาก
บริษัทมีข้อมลูเพิ*มเติมในสว่นนี Lจะพยายามหาช่องทางเพื*อสื*อสารให้กบัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
12. ข้อมลูในรายงานประจําปีหน้าที* 20 ที*แสดงในตารางว่า อยู่ระหว่างการจดัทําสญัญา ตอนนี L 3 

รายการนี Lมีสญัญาแนน่อนหรือยงั 
เลขานกุารฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
12. มีรายการเดียวที*อยูร่ะหวา่งการจดัทําสญัญาคือ งานของ AOT สว่น 2 โครงการจดัทําสญัญาเรียบร้อยแล้ว 
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13. กรณีที*อเมริกาขึ Lนภาษีเหลก็กบัประเทศจีน ถ้าเหตกุารณ์นี Lเกิดขึ Lนจริง จะสง่ผลทําให้ในประเทศ
จีนเข้ามาตีตลาดในประเทศญี*ปุ่ นหรือไม ่

ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
13. บริษัทผู้ผลติเหลก็ในประเทศจีนอยากเข้ามารับงานที*ประเทศญี*ปุ่ นตั Lงนานแล้ว หากถามว่ามีโอกาสเข้าได้หรือไม่ อนั

นี Lมีโอกาสอยูแ่ล้ว แตจ่ะเข้าประเทศญี*ปุ่ น มนัมีหลายขั Lนตอน ผู้ผลติจีนจะต้องมี Certificate และวตัถดุิบโครงการของ
ประเทศญี*ปุ่ นบางโครงการไม่มีนโยบายใช้เหล็กที*ผลิตจากประเทศจีน สว่นมากจึงจะไม่ค่อยได้รับงาน แต่คําถามที*
ทา่นถามมาอาจจะเกี*ยวข้องน้อยมากก็ได้ หรืออาจจะไมเ่กี*ยวก็ได้ 

 
14. เมื*อ 2 วนัก่อน มีข่าวจาก MCS ซึ*งรายงานในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าแต่งตั Lงตวัแทนในการหา

งาน การแตง่ตั Lงบริษัทนี Lขึ Lนมาเพื*อหา Order ให้กบัโรงงาน เป็นการ Top Up หรือเป็นการชดเชยงานที*
หาได้ในปัจจบุนั 

เลขานกุารฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
14. การแตง่ตั Lงตวัแทนอย่างที*เรียนในข่าว คือเป็นงานที* MCS ไม่ได้รับอยู่ ณ ปัจจุบนั แต่เป็นงานอื*น หาก MCS รับทําก็

ถึงจะจ่ายคา่จ้างหางานให้ หาก MCS ไมรั่บทําก็ไมไ่ด้จ่ายคา่ใช้จ่ายในสว่นนี L 
 

15. บริษัทดงักลา่วที* MCS จ้างเป็นตวัแทนหางานมีความชํานาญในภมูิภาคหรือไม ่
เลขานกุารฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
15. ข้อมลูของบริษัทดงักลา่วสามารถหาข้อมลูได้จาก Internet ซึ*งบริษัทนี Lมีความสามารถหางานให้บริษัทหรือไม่ อนันี L

ขึ Lนอยูก่บัเขาวา่เขาอยากจะได้เงินหรือเปลา่ ถ้าเขาอยากได้เงินค่าจ้างในสว่นนี L ก็เป็นหน้าที*เขาที*จะต้องพยายามหา
งานให้ได้ 

 
16. ในการที*แตง่ตั Lงบริษัทนี Lขึ Lนช่วยหางานมา ถือวา่เป็นเชิงบวกตอ่ธุรกิจใช่หรือไม ่

เลขานกุารฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
16. ใช่คะ่ 
 

17. การเปลี*ยนแปลงของคา่เงินเยนมีผลตอ่บริษัท แบบมีนยัสาํคญัหรือไม ่
คณุมธัวรรณศ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ได้ชี Lแจงดงันี L 
17. ในสว่นของอตัราแลกเปลี*ยนที*มีการผนัผวนจะกระทบกบับริษัทบ้าง แตจ่ะกระทบในสว่นของ Margin เท่านั Lน สําหรับ

ในสว่นที*เป็นต้นทนุ บริษัทเป็น Natural Hedge อยูแ่ล้วไมว่า่จะเป็นตวัวตัถดุิบหรือคา่ขนสง่สว่นใหญ่ก็จะเป็นเงินเยน
(JPY)  ปัจจุบนัค่าขนส่งและค่าระวางเรือ (Freight) ระหว่างประเทศจะทําสญัญากันช่วงสามเดือนและดูราคา
ลว่งหน้าอยูแ่ล้ว 

 
18. แนวโน้มหลงัจาก โอลิมปิก อตัราการใช้โครงสร้างเหล็กท่านประธานพอจะประมาณการได้

หรือไมว่า่จะมีเทา่ไหร่ 
ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
18. คําถามนี Lเป็นคําถามที*ตอบยากเพราะเกี*ยวกบัรัฐบาลญี*ปุ่ น ซึ*งหากสามารถตอบได้ หรือเป็นความจริงแบบนั Lน ผมคง

เป็นนายกญี*ปุ่ นไปแล้ว  ซึ*งโครงการโอลิมปิกนั Lนเป็นโครงการส่วนน้อยมากๆ ของญี*ปุ่ นเพราะต่อปีประเทศญี*ปุ่ นมี
ความต้องการโครงสร้างเหล็กมากกว่า 10 ล้านตนั ซึ*งงาน MCS จะอยู่ตรงนั Lน แต่ด้วยความที* MCS ได้รับงานนั Lน
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อาจจะเพราะทํากันมายาวนานแล้วลกูค้าเชื*อถือเราเลยได้งาน แต่ถ้าจะให้ตอบว่าการใช้เหล็กใช้ถึงแค่ไหนอนันี Lก็
ตอบได้แคค่ําตอบอาจจะไมเ่ป็นจริง ก็เทา่กบัวา่โกหก ซึ*งมนัไมม่ีความหมาย 

 
19. คู่แข่งในอนาคตยงัไม่สามารถมาแข่งกบัเราได้ หรือเรายงัเป็นอนัดบัต้นๆ ที*ลกูค้าจะต้องเลือก 

ยืนยนัแบบนี Lถกูต้องหรือไม ่
ประธานฯ ได้ชี Lแจงดงันี L 
19. ขอบคณุสําหรับคําชื*นชม แต่ถ้าคิดแบบนี Lก็ไม่ได้ เราแค่ต้องคิดว่าต้องพยายามสู้ เขาให้ได้ ต้องพยายามพฒันาฝีมือ

ขึ Lนไป 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ เพิ*มเติม ทางเลขานกุารฯ จึงกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา  13.20 น. 
 
 
 
                                          ลงชื*อ                                                                  ประธานที*ประชมุ 
                                                     (  ดร.ไนยวน   ชิ  ) 
                                                                                                   ประธานคณะกรรมการ  
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( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที* 5 ) 

 

ประวัติกรรมการที�ครบวาระและเสนอให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาเลือกตั �งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 
 
 
 
ชื*อ-สกลุ พลเอก ฐิติวจัน์ กําลงัเอก   
ประเภทกรรมการที*เสนอแตง่ตั Lง กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดงักลา่วไม่ได้เป็นกรรมการที*มีสว่นร่วมใน

การบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที*ปรึกษาที*ได้รับเงินเดือนประจํา /                  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที*มีนยัสําคญัอนัอาจมี
ผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที*ได้อยา่งอิสระ 

อาย ุ 62 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีที*เป็นกรรมการ        1 วาระ (เข้าดํารงตําแหนง่เมื*อปี 2559) 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที* 134  ปี 2560 
ประสบการณ์ 

  2555 – 2558 ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

  (อตัรา พลตรี – พลเอก) ช่วยราชการ สาํนกันโยบายและแผนกลาโหม 

  2557 – 2558 เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ  

  2558 - 2560 เป็นสมาชิกสภาขบัเคลี*อนประเทศ  
ตําแหนง่ปัจจบุนั รองหวัหน้าพรรคชาติพฒันา 
บริษัทจดทะเบียน                
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน )               

 และไมม่ีการดํารงตําแหนง่อื*นๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือกิจการอื*น 
การถือหุ้นของบริษัท       ไมม่ีการถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัที* 28 ธนัวาคม 2561) 
รวมคูส่มรสและบตุรที*ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมม่ีคดีความในรอบ 5 ปีที*ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2561  

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  9 ครั Lง จาก 10 ครั Lง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ได้ผา่นการพิจารณาจากที*ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 คา่ตอบแทน เห็นวา่มีคณุสมบตัิที*เหมาะสมซึ*งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของ 
 บริษัทฯ  จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก 1 วาระ  
หมายเหต ุ    ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื*นที*อาจจะทําให้เกิด 
    ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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         ( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที* 5 ) 
 

ประวัติกรรมการที�ครบวาระและเสนอให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาเลือกตั �งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

 
 
 
 
ชื*อ-สกลุ นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ 
ประเภทกรรมการที*เสนอแตง่ตั Lง กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดงักลา่วไม่ได้เป็นกรรมการที*มีสว่นร่วมใน

การบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที*ปรึกษาที*ได้รับเงินเดือนประจํา /            
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที*มีนยัสําคญัอนัอาจมี
ผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที*ได้อยา่งอิสระ 

อาย ุ 57 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีที*เป็นกรรมการ        3 วาระ (เข้าดํารงตําแหนง่เมื*อปี 2553) 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต มหาลยักรุงเทพฯ 
 Mini MBA มหาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาลยัหอการค้าไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที* 61 ปี 2549 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที* 92 ปี 2550 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที* 19 ปี 2550 
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที* 30 ปี 2556 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที*27 ปี2560
ประสบการณ์ ปี 2549-ปัจจบุนั 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
 บริษัท  ควอลลเีทค  จํากดั  (มหาชน) 
 ปี 2553-ปัจจบุนั 

 กรรมการอิสระ  บริษัท  ดีวีเอ็มวีเอส  จํากดั   
ตําแหนง่ปัจจบุนั                
บริษัทจดทะเบียน                

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
 บริษัท  ควอลลเีทค  จํากดั  (มหาชน) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมคคาเล กรู๊พ จํากดั (มหาชน) 

กิจการอื*นที*ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                 
 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สาํนกังานพระอาทิตย์การสอบบญัชี จํากดั 

                                                กรรมการอิสระ บริษัท  ดีวีเอ็มวีเอส  จํากดั   
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การถือหุ้นของบริษัท       ไมม่ีการถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัที* 28 ธนัวาคม 2561) 
รวมคูส่มรสและบตุรที*ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมม่ีคดีความในรอบ 5 ปีที*ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2561  

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  10 ครั Lง จาก 10 ครั Lง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ได้ผา่นการพิจารณาจากที*ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 คา่ตอบแทน เห็นวา่มีคณุสมบตัิที*เหมาะสมซึ*งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของ 
 บริษัทฯ  จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก 1 วาระ  
หมายเหต ุ    ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื*นที*อาจจะทําให้เกิด 
    ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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          ( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที* 5 ) 
 
ประวัติกรรมการที�ครบวาระและเสนอให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาเลือกตั �งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

 
 
 
ชื*อ-สกลุ นายสพุจน์ แก้วมณี 
ประเภทกรรมการที*เสนอแตง่ตั Lง กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดงักลา่วไม่ได้เป็นกรรมการที*มีสว่นร่วมใน

การบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที*ปรึกษาที*ได้รับเงินเดือนประจํา /                      
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที*มีนยัสําคญัอนัอาจมี
ผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที*ได้อยา่งอิสระ 

อาย ุ 59 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีที*เป็นกรรมการ        แตง่ตั Lงเมื*อเดือนมกราคม 2561 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที* 107 ปี 2557 
ตําแหนง่ปัจจบุนั                
บริษัทจดทะเบียน                

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี* พริ Lนท์ติ Lง จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โคแมนชี* อินเตอร์เนชั*นแนล จํากดั (มหาชน) 

กิจการอื*นที*ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน               
 ประธานกรรมการ บริษัท ทศธรรม จํากดั 

การถือหุ้นของบริษัท       ไมม่ีการถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัที* 28 ธนัวาคม 2561) 
รวมคูส่มรสและบตุรที*ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมม่ีคดีความในรอบ 5 ปีที*ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2561  

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  10 ครั Lง จาก 10 ครั Lง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ได้ผา่นการพิจารณาจากที*ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 คา่ตอบแทน เห็นวา่มีคณุสมบตัิที*เหมาะสมซึ*งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของ 
 บริษัทฯ  จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก 1 วาระ  
หมายเหต ุ    ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื*นที*อาจจะทําให้เกิด 
    ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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นิยามของกรรมการอิสระ 
 
 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที*มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื*อพฒันาปรับปรุงการ
บริหารจดัการองค์กร ให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกํากบัดแูลที*ดี โดยกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี L 
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที*มีสิทธิออกเสียงทั Lงหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั Lงนี L ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที*เกี*ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั Lน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที*มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที*ปรึกษาที*ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที*ยื*นคําขอ
อนญุาตตอ่สาํนกังาน ทั Lงนี Lลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที*กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที*ปรึกษา
ของสว่นราชการ ซึ*งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไม่เป็นบุคคลที*มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที*เป็นบิดามารดา           
คู่สมรส พี*น้อง และบุตร รวมทั Lงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที*จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที*อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Lงไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที*มีนยัหรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของผู้ ที*มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที*ยื*นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาตและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที*มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ*งมีผู้สอบ
บญัชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนุญาต
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที*ยื*นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ*งรวมถึงการให้บริการเป็นที*ปรึกษากฎหมายหรือที*ปรึกษาทางการเงิน
ซึ*งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที*มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนั Lนด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที*ยื*นคําขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที*ได้รับการแตง่ตั Lงขึ Lนเพื*อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ*ง
เป็นผู้ ที*เกี*ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที*มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที*มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นสว่นที*มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที*มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที*ปรึกษาที*รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ � ของจํานวนหุ้นที*มีสิทธิออกเสียงทั Lงหมดของบริษัทอื*น ซึ*งประกอบกิจการที*มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที*มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 
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9. ไม่มีลกัษณะอื*นใดที*ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี*ยวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต ภายหลงั
ได้รับการแตง่ตั Lงให้เป็นกรรมการอิสระที*มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกันกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

 
หมายเหตุ บริษัทได้กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทา่กบัข้อกําหนดขั Lนตํ*าของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที* 6 ) 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
สาํหรับปี 2562 เสนอให้จ่ายในจํานวนรวมไมเ่กิน 6,770,000 บาทตอ่ปี โดยจดัสรรเป็น  2 สว่น คือ 

1. คา่ตอบแทนรายเดือนจดัสรรอยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนโดยประธาน
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนสงูกวา่กรรมการร้อยละ 20   

2. คา่เบี Lยประชมุตอ่ครั Lง (เฉพาะครั Lงที*เข้าร่วมประชมุ) ครั Lงละ 15,000 บาท / ทา่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชุดย่อยให้ใช้งบประมาณรวมในส่วนนี L โดยจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        ปี 

     
       จาํนวนกรรมการ 
              (ท่าน) 

      
   ค่าตอบแทน (บาท)  / ปี 

2557 9 6,000,000 
2558 9 6,000,000 
2559 9 9,800,000 
2560 9 11,640,000 
2561 7 8,090,000 
2562 8 6,770,000 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน) 
ในสว่นที*เกี*ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

______________________________________________________________________________ 
หมวดที� 4 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 19. ให้ที*ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Lงกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี L 
       (1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ*งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ*งหุ้นตอ่เสยีงหนึ*ง 
       (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที*มีอยูท่ั Lงหมดตาม (1) เลอืกตั Lงบคุคลคนเดียว หรือ   

       หลายคนเป็นกรรมการก็ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลผู้ซึ*งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ ที*ได้รับการเลอืกตั Lงเป็นกรรมการ  
     เทา่จํานวนกรรมการที*จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั Lงในครั Lงนั Lน ในกรณีที*บคุคลซึ*ง ได้รับการเลือกตั Lง

ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที*จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั Lงในครั Lงนั Lน
ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี Lขาด 

ข้อ 20.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Lง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้า
จํานวนกรรมการที*จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที*สดุกบัสว่น 1 ใน 3  

  กรรมการที*จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที*สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Lนให้จบัสลาก
กนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที*อยู่ในตําแหน่งนานที*สดุนั Lน เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที*ออก
ตามวาระนั Lน อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 25.   กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี Lยประชุม เบี Lยเลี Lยง บําเหน็จ และโบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆตามที*ที*ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที*ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
มีมติเปลี*ยนแปลง 

 
หมวดที� 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิ Lนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื*นนอกจากที*กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ  จะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื*อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
5 ของจํานวนหุ้นที*จําหน่ายได้ทั Lงหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ*งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวน
หุ้นที*จําหนา่ยได้ทั Lงหมดจะเข้าชื*อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื*อใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการที*ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี L คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที*ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที* วนั เวลา
ระเบียบวาระการประชมุและเรื*องที*จะเสนอตอ่ที*ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื*องที*จะ
เสนอเพื*อทราบ เพื*ออนมุตัิ หรือเพื*อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั Lงความเห็นของคณะกรรมการในเรื*องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ 
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ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนั
ภาษาไทยที*จดัพิมพ์จําหน่าย ณ ท้องที*อนัเป็นที*ตั Lงสํานกังานใหญ่ของบริษัทนั Lน เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วนั  สถานที*ที*จะใช้เป็นที*ประชุมผู้ ถือหุ้นนั Lนต้องอยู่ในท้องที*อนัเป็นที*ตั Lงของสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังานสาขา 
หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที*ตั Lงสาํนกังานใหญ่   
 ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที*จําหนา่ยได้ทั Lงหมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ*งหนึ*งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Lงหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที*จําหนา่ยได้ทั Lงหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที*ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Lงใด เมื*อลว่งเวลานดัไปแล้ว ถึง 1 ชั*วโมงจํานวน ผู้ ถือหุ้นซึ*ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที*กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Lนมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Lงหลงันี L ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื*นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที*และลายมือชื*อของผู้ ถือหุ้นที*มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที*นาย
ทะเบียนกําหนด  
  หนังสือมอบฉันทะนี L จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ ที*ประธานกําหนด ณ ที*ประชุม             
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  
 ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที*ประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีที*ประธานกรรมการไม่อยู่ใน                   
ที*ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที*ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มี                  
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที*ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ*งเป็นประธานในที*
ประชมุ  
 ข้อ 41. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึ*งหุ้นมีเสยีงหนึ*งเสยีง มติของที*ประชมุผู้ ถือหุ้นนั Lนให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี L 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ*งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที*ประชมุออกเสยีงเพิ*มขึ Lนอีกเสยีงหนึ*งเป็นเสยีงชี Lขาด 
  (2) ในกรณี ดงัตอ่ไปนี L ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ*งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Lงหมดหรือบางสว่นที*สาํคญัให้แก่บคุคลอื*น 
   (ข) การซื Lอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื*นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี*ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั Lงหมดหรือบางสว่นที*

สาํคญั  
   (ง) การมอบหมายให้บคุคลอื*นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื*น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
           (ฉ) การแก้ไขเพิ*มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 
   (ช) การเพิ*มทนุ หรือลดทนุ ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
                        (ซ)    การควบหรือเลกิบริษัท 
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หลักฐานแสดงสิทธิเข้าประชุม 

 
ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี Lก่อนเข้าประชมุ ( แล้วแตก่รณี )  
 
ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
 

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

   หนงัสอืเดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ตัวจริงหรือสาํเนา 
 

2. กรณีที*มีการมอบฉนัทะ 
a. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
b. หนงัสอืมอบฉนัทะที*บริษัทได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
c. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ  

หนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะที*รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 
ผู้ถอืหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 
 

1. กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 
a. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
b. บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ  
       หนงัสอืเดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ตัวจริงหรือสาํเนา 
c. สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที*รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

2. กรณีที*มีการมอบฉนัทะ 
a. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
b. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ  

หนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะที*รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

c. สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล ( กรณีเป็นนิติบคุคลจด
ทะเบียนตา่งประเทศ ) ที*รับรองสาํเนาถกูต้อง 
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สถานที�จัดประชุม 

 
ห้องบอลรูม 2-3 , โรงแรมคอนราด , กรุงเทพฯ 

87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-690-9999 แฟกซ์: 02-690-9111 
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ขั �นตอนการลงทะเบียน 

 

 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 
 
การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ  การลงคะแนนเสียงหากมีผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดขอให้ยก
มือและให้เอกสารมติในวาระนั Lนแก่เจ้าหน้าที*ของบริษัท ซึ*งเป็นเอกสารที*บริษัทแจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียน 
ทางเจ้าหน้าที*จะเข้าไปเก็บเอกสารมติของท่านเพื*อนํามาลงมติในวาระนั Lน ๆ ด้วยระบบ Barcode   ( ซึ�งจะมี
เลขที�ของผู้ถือหุ้นที�แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยจะสามารถ Link กับจํานวนหุ้นของแต่ละท่านตอน
ลงทะเบียน ) และจะนําจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้น/ผู้แทนไปหกัออกจากจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที*มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงแล้วถือเป็นคะแนนเสียงในวาระนั Lน  
 

 


