
 

   

     
    

     
 
 

หนงัสือเชิญ 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2564 

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

 
วันพุธที� 7 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 

 

ณ ห้องประชมุบริษัทฯ เลขที& 70  หมูที่& 2  ตําบลช้างใหญ่     
อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
 

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

 
 

** สิทธิเข้าร่วมประชมุ เฉพาะผู้แทนหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั-น **  
 
 
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
เลขที& 70 หมูที่& 2 ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท์ 035-372961-6 โทรสาร 035-372967-8 
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  12   มีนาคม   2564 
 
เรื&อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ&งที&สง่มาด้วย  1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื&อวนัที& 7 เมษายน 2563 

2. ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ได้รับการเสนอชื&อเพื&อเลอืกตั Dงเป็นกรรมการบริษัท 
3. ข้อบงัคบัที&เกี&ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
5. ข้อมลูเกี&ยวกบักรรมการอิสระที&บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
6. เอกสารลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
7. แผนที&แสดงสถานที&ประชมุ 

 
 ด้วยที&ประชมุคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”)  ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564  ในวนัพธุที& 7 เมษายน 2564  เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที&  70  หมู่ที& 2  
ตําบลช้างใหญ่  อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื&อพิจารณาเรื&องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี D 

 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 เมื�อวันที� 7 เมษายน 2563  
 (หน้าที� 11-24)  

 
 วตัถปุระสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล  บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื&อวนัที& 7 เมษายน  
 2563 และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในระยะเวลาที&กฎหมาย 
 กําหนด พร้อมทั Dงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcssteel.com) ด้วยแล้ว  โดยมีสาํเนารายงาน 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามสิ&งที&สง่มาด้วย 1 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ&งประชุมเมื&อวนัที& 7
เมษายน 2563  ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที&ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 

  
การลงมติ  วาระนี Dต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยไมน่บัผู้ ที&งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที� 2  รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรายงานคณะกรรมการบริษัทประจาํปี  2563 
 

วตัถปุระสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลี&ยนแปลงที&สําคญัที&เกิดขึ Dน
ในรอบปี 2563 ซึ&งปรากฎอยูใ่นรายงานประจําปี 2563   

  
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563  และรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2563 ให้ที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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 การลงมติ  วาระนี Dเป็นเรื&องแจ้งเพื&อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
  
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสาํหรับปีสิ -นสุด  
 วันที� 31 ธันวาคม 2563 
 

วตัถปุระสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 46  กําหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
ณ วนัสิ Dนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที&ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพื&อ
พิจารณาอนุมัติ และจัดให้ผู้ ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนให้แล้วเสร็จก่อน
นําเสนอต่อที&ประชุมผู้ ถือหุ้น ดังนั Dน บริษัทฯ จึงต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ Dนสดุรอบปีบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย  ซึ&งจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ โดยมี
สาระสาํคญัดงันี D      

 หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพิ�มขึ -น (ลดลง) % 
รายได้รวม 4,283,875,879 3,357,879,363 925,996,516 27.58 
ค่าใช้จ่าย 3,161,285,084 2,706,364,720 454,920,364 16.81 
กาํไรขั -นต้น 1,492,577,083 1,150,094,531 342,482,552 29.78 
กาํไรส่วนที�เป็นของบริษัท 954,077,594 608,539,222 345,538,372 56.78 
กาํไรต่อหุ้น 2.00 1.28 0.72 56.25 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที&ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ Dนสดุ วนัที& 31 ธนัวาคม 2563  ซึ&งได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2563 ซึ&งได้จดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั Dงนี D 

 
การลงมติ  วาระนี Dต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยไมน่บัผู้ ที&งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

  
วาระทื� 4    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
    
 วตัถปุระสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 
 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 48  กําหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื&นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา 
 มิได้ ในกรณีที&บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมทั Dงกําหนดให้คณะกรรมการ 
 บริษัทมีอํานาจอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั Dงคราว เมื&อเห็นวา่บริษัทมีกําไร 
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 สมควรพอที&จะทําเช่นนั Dนและเมื&อมีการอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้วให้คณะกรรมการบริษัท 
 รายงานให้ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป   
 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ&ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกั
 ภาษีและสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าที&
 กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ Dนอยูก่บัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความจําเป็นในการใช้เงินทนุ
 หมนุเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื&นๆ ที&เกี&ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ  
 
 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2 5 6 3  บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 จํานวน 847.724 ล้านบาท ซึ&งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน 
 ปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท  ซึ&งในระหวา่งปี 2563 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือ 
 หุ้นไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0 .40 บาท เมื&อวนัที& 10  กนัยายน 2563  ดงันั Dน คงเหลอืที&ต้องจ่ายเงินปัน 

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท  โดยบริษัทฯ กําหนดรายชื&อผู้ ถือหุ้นที&มีสทิธิรับเงินปันผลใน
วนัที& 16 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที& 28 เมษายน 2564  โดยมี 

 รายละเอียดการจ่ายตามตารางดงันี D 
 
  
  

ผลการดาํเนินงาน 
 

วันที�จ่าย 
 

BOI NON BOI รวม 
บาท : หุ้น บาท : หุ้น บาท : หุ้น 

เงินปันผลระหวา่งกาล   6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 63)   10-ก.ย.-63 0.31 0.09 0.40 
เงินปันผล  ครั Dงที& 2   6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 63) 28 -เม.ย.-64 0.34 0.26 0.60 

รวม 0.65 0.35 1.00 
 

 ทั Dงนี D ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที&กําหนด  
 ในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ สาํหรับเงินปันผลในปี 2563 ดงัตอ่ไปนี D 
 
 1)   เงินปันผลจํานวน  0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสว่นที&เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20      
       ผู้ ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 
 
 2)   เงินปันผลจํานวน  0.65 บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสว่นที&ได้รับยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์สง่เสริม 
       การลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขอเครดิตภาษีได้และไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ที&จ่าย 
 

 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2561-2563  โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบดงันี D 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 847.72 600.49 451.12 

2. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 1.00 0.65 0.50 

3. รวมเงินปันผลจ่ายทั Dงสิ Dน (ล้านบาท) 486.20 310.05 236.50 
4. อตัราเงินปันผลจ่ายเทียบกบักบักําไรสทุธิ 56.27 51.63 52.87 
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  ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที&ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื&อ
  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ&งใน
  ระหว่างปี 2563 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เมื&อ
  วนัที& 10 กนัยายน 2563  ดงันั Dน คงเหลือที&ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท  
  โดยบริษัทฯ กําหนดรายชื&อผู้ ถือหุ้นที&มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที& 16 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปัน
  ผลในวนัที& 28 เมษายน 2564  ทั Dงนี D สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน เนื&องจากขึ Dนอยู่
  กบัมติของที&ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 
 
 การลงมติ  วาระนี Dต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน  โดยไมน่บัผู้ ที&งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

 

วาระที� 5     พิจารณาเลือกตั -งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ (หน้าที� 25-32)  
  
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
 20 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั Dง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็น
 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที&จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที&สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
 และกรรมการที&ออกตามวาระนั Dน อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้  
  
 ในปี 2563 มีกรรมการที&ครบตําแหนง่ตามวาระจํานวน  3  ทา่น จากจํานวน  8  ทา่น  ได้แก่ 

1. พลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก   กรรมการอิสระ  
2.  นายทินกร  สดีาสมบรูณ์  กรรมการอิสระ 

 3.  นายสพุจน์  แก้วมณี  กรรมการอิสระ 
  

นอกจากนี D บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื&อบคุคลที&เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื&อ
รับการพิจารณาเลือกตั Dงเป็นกรรมการลว่งหน้า โดยกําหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวนัที& 16 
พฤศจิกายน 2563  ถึง  31 มกราคม 2564 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอชื&อบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั Dงเป็น
กรรมการมายงับริษัท 

  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครั Dงที& 1/2564 เมื&อวนัที& 26 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้ดําเนินการ
พิจารณากลั&นกรองถึงคณุสมบตัิของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตลอดจนลกัษณะต้องห้าม ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับ
บริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาความเหมาะสมที&จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท ประสบการณ์ ความเชี&ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ วิสยัทศัน์ 
คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนทศันคติที&ดีที&มีต่อองค์กร  เพื&อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื&อ
นําเสนอให้ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Dงต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าพลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก  เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวฒุิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที&ผ่านมาให้การสนบัสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้น
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ในกิจการใดที&มีสว่นแขง่ขนักบัการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอชื&อ พลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก  ท่ี
พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ&ง  
 
แต่สําหรับกรรมการที&ต้องพ้นตําแหน่งตามวาระอีก  2  ท่าน  คือ นายทินกร  สีดาสมบูรณ์  และนายสพุจน์  
แก้วมณี  ซึ&งเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอีกด้วย  จึงเป็นผู้มีสว่นได้เสีย ไม่สามารถพิจารณา
เสนอชื&อตนเองกลับมาได้ ที&ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการที&วา่งอีก  2  ทา่นแทน 

  
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท  ซึ&งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที&เสนอชื&อ พลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก  
กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ&ง  สว่นตําแหนง่กรรมการที&วา่งอีก  2  ตําแหน่ง ซึ&ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไมไ่ด้เสนอมา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที&
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระอีก  2  ท่าน คือ นายทินกร  สีดาสมบรูณ์  และนายสพุจน์  แก้วมณี  เป็นผู้มี
คณุสมบตัิเหมาะสม ด้านคุณวฒุิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
บริษัท  รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บคุคลที&ได้เสนอชื&อให้เป็นกรรมการอิสระทั Dง  3  ท่าน จะ
สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที&เกี&ยวข้อง ทั Dงนี Dบริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้  โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที&
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด (ตามสิ&งที&สง่มาด้วย หน้าที& 31-32)  จึงเห็นสมควรนําเสนอที&ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตั Dงกรรมการที&พ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน  3  ท่าน  คือ  พลเอกฐิติวจัน์  
กําลงัเอก,  นายทินกร  สีดาสมบรูณ์  และนายสพุจน์  แก้วมณี  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อ
อีกวาระหนึ&ง พร้อมกบัเสนอให้แต่งตั Dงทั Dง  3  ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบตามที&เคยดํารงตําแหน่งอยู่เดิม
อีกด้วย    

 สําหรับรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของทั Dง  3  ท่าน  ระยะเวลาที&ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ  ข้อมลูการ
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ /กรรมการชุดย่อยในรอบปีที&ผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้นในบริษัท ข้อมลูการ
 ดํารงตําแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน /กิจการอื&นๆ รวมทั Dงข้อมลูความสมัพนัธ์ (สิ&งที&สง่
 มาด้วย 2 หน้าที& 25-30) 
 
                      การลงมติ  วาระนี Dต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน  โดยไมน่บัผู้ ที&งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที� 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า การจ่าย

 คา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที&ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ&งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
 สาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั Dงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุม  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 กําหนดว่า 
 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอนัได้แก่ เบี Dยประชุม เบี Dยเลี Dยง บําเหน็จ และโบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
 แทนในลกัษณะใดๆ ตามที&ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นจะ 

มีมติเปลี&ยนแปลง 
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บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที&เป็น
 ผู้ บริหารกรรมการที&ไม่เป็นผู้ บริหาร) โดยจะมีค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและผล
 ประกอบการของบริษัทฯ ในปีที&ผา่นมา 
 

1. คา่ตอบแทนที&เป็นตวัเงิน 
 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

( บาท/ เดือน ) 

ปี 2564 ปี 2563 
ค่าเบี -ยประชุม 
( บาท/ ครั-ง ) 

ค่าเบี -ยประชุม 
( บาท/ ครั-ง ) 

1. คณะกรรมการบริษัท    
    ประธานกรรมการ จดัสรรตามดลุยพินิจของ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 
            

15,000* 
 

15,000*     กรรมการ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ    
    ประธานกรรมการตรวจสอบ จดัสรรตามดลุยพินิจของ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 
                      

15,000* 
 

15,000*     กรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด  
   ค่าตอบแทน (NRC) 

   

    ประธานกรรมการสรรหาฯ จดัสรรตามดลุยพินิจของ 
คณะกรรมการสรรหาฯ 

                       
15,000* 

 
15,000*     กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   

4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง    
    ประธานกรรมการบริหารความเสี&ยง จดัสรรตามดลุยพินิจของ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 15,000* 
 
- ไมม่ี -     กรรมการบริหารความเสี&ยง 

รวม 
 ไม่เกิน                 

10 ล้านบาท 
ไม่เกิน                   

9 ล้านบาท 
 

 หมายเหต ุ: * คา่เบี Dยประชมุตอ่ครั Dง (เฉพาะครั Dงที&เข้าร่วมประชมุ) ครั Dงละ 15,000 บาท / ทา่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่ตอบแทนอื&น ๆ 
- ไมม่ี - 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที&ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 10  ล้าน
บาท  โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนที&จะเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรให้
กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 

  
 การลงมติ  วาระนี Dต้องผ่านมติอนมุตัิด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ ถือหุ้นซึ&งมา
 ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยไมน่บัผู้ ที&งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั -งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 
 

 วตัถุประสงค์และเหตผุล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ที&
 ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี แต่งตั Dงผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั Dงสามารถ
 แตง่ตั Dงผู้สอบบญัชีคนเดิมได้  
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของ
 ค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที&สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
 ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และผลการปฏิบตัิงานในปีที&ผา่นมาแล้ว จึงมีความเห็นให้แตง่ตั Dง บริษัท เคพีเอ็มจี 
 ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564  โดยมีรายละเอียดดงันี D 

 
1. ให้แต่งตั -งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จาํกัด ดังรายนามต่อไปนี - 

 
 

ที� 
 

ชื�อผู้สอบบัญชี เลขที�ใบอนุญาต 
จาํนวนปี 

ที�สอบบัญชีให้บริษัท 
 

1 นาย บณัฑิต ตั Dงภากรณ์     8509 1 และ/หรือ 
2 นาย ธนิต โอสถาเลศิ         5155 - และ/หรือ 
3 นาย เอกสทิธ̂ิ ชธูรรมสถิตย์      4195 -  

 
 ทั Dงนี D บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีตามรายชื&อที&เสนอแต่งตั Dง ไม่มีความสมัพนัธ์ 
 และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที&เกี&ยวข้องกับบุคคล
 ดงักลา่วในลกัษณะที&จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที&อยา่งมีอิสระแตอ่ยา่งใด 
 
 2.   กาํหนดค่าสอบบัญชีรวมทั -งสิ -น 4,500,000 บาท ประกอบด้วย 
 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2564 เพิ�มขึ -น % 
อนุมัติ งบประมาณ  

(Audit Fee)  
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,100,000 2,100,000 - 

งบการเงินประจําปี 2,300,000 2,300,000 - 

คา่ตรวจสอบ BOI 100,000 100,000 - 

(Non Audit Fee)  

คา่บริการอื&นๆ   - -  
รวมทั -งสิ -น ( บาท ) 4,500,000 4,500,000 0 
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บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานะกะ เวลดิ Dง เซ็นเตอร์ จํากัด) ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบับริษัท 
 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั แตส่าํหรับบริษัทยอ่ยที&ตั Dงอยูที่&ประเทศจีน และประเทศญี&ปุ่ น  
 ณ ปัจจบุนัยงัใช้ผู้สอบบญัชีท้องถิ&นอยู ่เนื&องจากข้อจํากดัทางด้านภาษา คณะกรรมการจะดแูลให้สามารถ
 จดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา 
   
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นชอบตามที&คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที&ประชุม
 สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Dง  

 1.  นายบณัฑิต  ตั Dงภากรณ์                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 8509  และ/หรือ  
 2.  นายธนิต  โอสถาเลศิ                           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 5155  และ/หรือ 
 3.  นายเอกสทิธ̂ิ  ชธูรรมสถิตย์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 4195  

 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ&ง ทํา
 หน้าที&ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 
 2564  เป็นวงเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท (สี&ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

 
 การลงมติ  วาระนี Dต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  โดยไมน่บัผู้ ที&งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที� 8       พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ( ถ้ามี ) 
 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
 กําหนดวา่ เมื&อที&ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที&แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม
 เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ&งมีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ&งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้แล้วทั Dงหมด 
 สามารถขอให้ที&ประชมุพิจารณาเรื&องอื&นๆ นอกเหนือจากที&กําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญก็ได้  
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรให้เปิดวาระนี Dไว้เพื&อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความ
 คิดเห็นในเรื&องตา่งๆ โดยไมม่ีการลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้า
 หลกัเกณฑ์และเงื&อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที&กลา่วข้างต้น 

 
 บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื&อผู้ ถือหุ้นที&มีสทิธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 (Record Date) ใน

วันที& 16 มีนาคม 2564 อนึ&ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcssteel.com) ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” และหากผู้ ถือหุ้นมี
คําถามที&ต้องการให้บริษัทชี Dแจงในประเด็นของระเบียบวาระที&นําเสนอครั Dงนี Dสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามาได้ที& 
kancharica@mcssteel.co.th จึงเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกําหนดวนั  เวลา  และสถานที&ดงักลา่ว  โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตั Dงแตเ่วลา 9.00 น.  

 อนึ&ง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Dอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ&งบริษัทฯ ให้ความ 
สําคัญอย่างยิ&งกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรด

พิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูล
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ของกรรมการอิสระที&บริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิ&งที&สง่มาด้วยลําดบัที& 5 ท่านสามารถแจ้ง
ความประสงค์ในการลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ เพื&อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่าง
ชัดเจน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ที&แนบมาตามสิ&งที&ส่งมาด้วยลําดบัที& 4  หรือ
สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุ
สมัพนัธ์”  ทั Dงนี D ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมเอกสารประกอบ ตามที&กําหนดมายงับริษัทฯ 
ลว่งหน้าภายในวนัจนัทร์ที& 5 เมษายน 2563  

 

 จึงเรียนมาเพื&อโปรดทราบ 

    
 
                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                   
     
 
      ( ดร.ไนยวน  ชิ ) 
                                                                                ประธานคณะกรรมการ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1          

 
                                  รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกัด (มหาชน) 
วันอังคารที�  7 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที� 70 หมู่ 2 ตาํบลช้างใหญ่ อาํเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
_____________________________________________________________________________ 

 
เริ�มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
 ก่อนเริ&มประชมุ นางสาวกญัชลกิา  แสงปริญญา เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ที&ประชุมว่า เดิมบริษัทได้กําหนดให้
มีการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีนี D ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจาก
เชื Dอไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั&วโลก เพื&อป้องกนัการแพร่ระบาด กรุงเทพมหานครได้มีคําสั&งให้โรงแรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ระงับการให้บริการชั&วคราว นบัแต่วนัที&มีคําสั&งจนถึงวนัที& 30 เมษายน 2563 ทําให้โรงแรมคอนราดไม่
สามารถจดัห้องประชุมตามที&บริษัทจองไว้ได้  คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้ย้ายสถานที&ประชุมมาจดัที&ห้องประชุมของ
บริษัท ที&จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ&งมีผู้ ถือหุ้นบางสว่นที&ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จึงได้สง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบที&
ลงคะแนนไว้ลว่งหน้ามาให้บริษัท ซึ&งพนกังานของบริษัทได้ทําการรวบรวมคะแนนไว้ในระบบประมวลผลเป็นที&เรียบร้อยแล้ว และ
การประชุมในครั Dงนี Dบริษัทได้จัดให้ผู้ ถือหุ้นที&ไม่สะดวกที&จะเข้าร่วมประชุมในครั Dงนี D สามารถติดตามการประชุมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ และสามารถสง่คําถามผา่นมาช่องทางออนไลน์ได้เช่นกนั 

 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นทั Dงหมดจํานวน 6,131 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น  500,000,000  หุ้น  (ตามรายชื&อผู้ ถือหุ้นที&มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวนัที&  16  มีนาคม  2563) ในขณะนี Dมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจํานวน  
14  ราย  และมีผู้ ถือหุ้นที&มอบฉนัทะให้บคุคลอื&นมาประชุมแทนจํานวน  69  ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นที&เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉนัทะให้บคุคลอื&นมาประชมุแทนทั Dงสิ Dน  83  ราย  นบัจํานวนหุ้นรวมกนัทั Dงสิ Dน  207,400,198  หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 41.48 ของจํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้แล้วทั Dงหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อที& 38 

  โดยในการประชุมครั Dงนี Dได้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที&ปรึกษากฎหมายที&เข้าร่วม
ประชมุ ดงันี D 

กรรมการบริษัทที�เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที&บริหาร  
2.  พลเอกฐิติวจัน์   กําลงัเอก            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายสพุจน์ แก้วมณี              กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน      
4.  นายทินกร   สดีาสมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน      
5.  นายสมศกัดิ^ สริุยวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน      
6.  นายไพรัตน์   วิวฒัน์บวรวงษ์  กรรมการ และผู้ อํานวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง 
7.  นายพรชยั   พิศาลอนกุลูกิจ  กรรมการ และผู้ อํานวยการสายงานปฏิบตัิการ 
8.  นางสาววรรณา   พลแก้ว               กรรมการ และผู้ อํานวยการสายงานการตลาดและประกนัคณุภาพ 

*กรรมการที&เข้าร่วมประชมุครบทั Dง  8  ทา่น  คิดเป็น 100%  
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ผู้บริหารของบริษัทที�เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวมธัวรรณศ์   ศรีศกัดา  รักษาการผู้ อํานวยการสายงานการเงิน และผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชี 
1.  นางสาววนันิสา   งามบวัทอง ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

ที�ปรึกษากฎหมาย 
1.  นางสาวกสุมุา   อทุรักษ์  นิติกรของบริษัท 

 ในการประชมุครั Dงนี Dบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบตั Dงแต่วนัที& 6 มีนาคม 2563 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ&งเป็นระยะเวลามากกว่า 21 วนั เพื&อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระต่าง ๆ 
ลว่งหน้า  

 นอกจากนี Dเพื&อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม เลขานุการบริษัทได้อธิบายหลกัเกณฑ์สําหรับการ
ดําเนินการประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และวิธีนบัคะแนนเสยีง ดงันี D 

1. สาํหรับผู้ ถือหุ้นที&ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จดัสง่หนงัสือมอบอํานาจมาให้ทาง
 บริษัท  ซึ&งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของทา่นในระบบข้อมลูการลงคะแนนของบริษัทแล้ว 

2. สาํหรับผู้ ที&ต้องการใช้สทิธิลงคะแนนด้วยตนเองในแตล่ะวาระ บริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนให้ทกุท่าน 
 บริเวณจดุลงทะเบียนสามารถใช้สทิธิ แตล่ะวาระได้ในห้องประชมุ 

3. การลงเสียงโหวตในแต่ละวาระที& 5 เรื&องแต่งตั Dงกรรมการที&พ้นวาระทางบริษัทจัดทําบตัรลงคะแนน
 เป็นรายบคุคล โดยบริษัทจะทําการเก็บบตัรลงคะแนนทั Dงหมด เพื&อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบการ
 นบัคะแนน 

4. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน  39,806,598 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ไม่มี
 สทิธิออกเสยีงในแตล่ะวาระ 

5. ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้
 ข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที& โดยใช้  3  ช่องทาง คือ  

 5.1  สง่ข้อความผา่นการดไูลฟ์สดสาํหรับผู้ ที&ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   
 5.2  การสอบถามคําถามในห้องประชมุ สาํหรับทา่นที&เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
 5.3  สาํหรับทา่นที&สง่คําถามลว่งหน้ามายงัเลขานกุารบริษัท ซึ&งจะทําการตอบในวาระที& 8 เรื&องอื&น ๆ 

                      6.    ในการสอบถามขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน แจ้งชื&อ เพื&อเป็นข้อมลูในการจดบนัทึกรายงาน   และหากมี
 คําถามใดไม่ได้ตอบในที&ประชุมทางบริษัทจะรวบรวมคําถามทั Dงหมด ทําเป็นคําตอบ และเผยแพร่ใน
 เว็บไซต์ของบริษัทอีกครั Dง 

                      หลงัจากนั Dน เลขานุการบริษัทได้ขอเชิญให้ ดร.ไนยวน  ชิ  ประธานกรรมการ  กลา่วเปิดประชุมและทํา
หน้าที&ประธานในที&ประชมุตามข้อบงัคบั  ดร. ไนยวน ชิ ได้กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ และได้กลา่วถึงสถานการณ์ต่างๆ 
ของบริษัทให้ที&ประชมุรับทราบ ดงันี D 

 สถานการณ์ของบริษัทวันนี D ถ้าท่านผู้ ถือหุ้นได้อ่านสารจากประธาน มีแจ้งอยู่แล้วว่าในปีนี D บริษัทจะ
ดําเนินการอยา่งไรบ้าง ซึ&งจากวนัที&แจ้งจนถึงตอนนี Dก็ยงัไมม่ีการเปลี&ยนแปลงที&ตา่งจากที&แจ้งไปในสารบริษัท ณ เวลานี D  
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คิดว่าจะเป็นปีที&ดีกว่าปีที&แล้วและในอนาคตจะยังมีปีที&ดีกว่าปี 2020 อีกด้วย บริษัทได้รับงานจนถึงปี 2022 และมี
บางสว่นกําลงัคยุของปี 2023 อยู่ ซึ&งจะมีสญัญาโครงการที&จะเซ็นร่วมกนั คิดว่าน่า ภายในเดือนพฤษภาคม, กรกฎาคม 
และพฤศจิกายน นี Dนา่จะได้รับความชดัเจน 
 
 2 - 3 วนัที&ผ่านมาจะมีผู้ ถือหุ้นโทรมาถามว่า ญี&ปุ่ นมีปัญหา บริษัทจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ&งผมเรียนให้ทราบ
ว่า คําถามอย่างนี Dผมตอบไม่ได้ และคิดว่าทรัมป์ (ประธานาธิบดีของสหรัฐ) ก็คงตอบไม่ได้ คิดว่าอาเบะ (นายกรัฐมนตรี
ของญี&ปุ่ น) ก็ตอบไม่ได้ และท่านนายกของประเทศไทยก็ตอบไม่ได้อยู่ดี เพราะถ้าญี&ปุ่ นต้องเจ๊ง สงสยัว่าถือหุ้นหรือไม่ถือ
หุ้นก็ไมส่าํคญัเทา่ไหร่ แตว่า่ปกติแล้วที&คยุกนัไมใ่ช่คยุกนัวา่ปัจจบุนัเป็นอย่างไร บริษัทจะคยุกนัว่าเมื&อสถานการณ์อย่างนี D 
บริษัทจะเป็นอยา่งไร ซึ&งเมื&อมีเหตกุารณ์ไมป่กติขึ Dนมาเมื&อผา่นไปแล้วก็จะมีบริษัทที&จะยงัอยูไ่ด้หรือมีบริษัทฯ ที&จะเจ๊งไป  
 
 บริษัทตั Dงแตเ่ข้าตลาดหลกัทรัพย์ ก็ 16 ปีแล้ว ตั Dงแตว่นัแรกบริษัทมีแจ้งให้ทราบ นโยบายของบริษัทไม่ใช่ว่า
จะเข้าไปหากําไรให้มากที&สดุ นโยบายบริษัทคือหาวิธีที&ทําให้บริษัทอยูใ่ห้นานที&สดุให้ได้ ถ้าวนัหนึ&ง มีบริษัทต้องเจ๊ง บริษัท
อยากจะเป็นบริษัทท้ายสดุที&เจ๊ง อนันี Dเป็นนโยบายของบริษัทตั Dงแตเ่ข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพราะฉะนั Dนต้องเรียนให้ทราบว่า
บริษัทไมม่ีปัญหากบัสถานการณ์ ณ เวลานี D  แตจ่ากที&ทราบมาญี&ปุ่ นจะประกาศภาวะฉกุเฉินเย็นนี D และจะเริ&มใช้พรุ่งนี D  ซึ&ง
พรุ่งนี Dตอนเช้าที&บริษัทจะมีตรวจงานผา่นระบบ Conference กบัญี&ปุ่ น ( MCS JAPAN ) ก็จะทําตามแผนเดิม ดงันั Dนญี&ปุ่ น
จะมีประกาศฉกุเฉินหรือไม่นั Dน ไม่ได้เกี&ยวกบับริษัท หากถามว่าบริษัทจะมีโอกาสสง่ของได้ช้าลงหรือไม่ ในเวลานี Dยงัไม่มี
ปัญหา  ถ้าสําหรับผู้ ถือหุ้นที&จะขายหุ้นบริษัทให้ได้กําไรไว ๆ อนันี Dไม่ทราบว่าจะแนะนําอย่างไร แต่ถ้าคิดว่าได้ปันผล 5% 
ถือว่าอยู่สภาพนี Dดี แม้กระทั&งบริษัทหุ้นขึ Dนถึง 15 บาท ยงัได้สบาย ๆ แต่อย่างที&เคยบอกหลายครั Dงว่า จะถือหุ้น บริษัท
หรือไม ่อนันี Dเป็นการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นเอง  
 
 สําหรับเรื&องประเทศจีน ที&ผ่านมาทกุท่านอาจได้ทราบข่าวเกี&ยวกับประเทศจีนว่า ที&ผ่านมาประเทศจีนทํา
การขนสง่สนิค้า เข้า-ออกไมไ่ด้ หรือมีความลําบากหลายอย่าง ทกุท่านทราบหรือไม่ว่า MCS Xiamen ที&ผ่านมาสง่ของไป
ญี&ปุ่ นได้ตามปกติ ซึ&ง MCS Xiamen เปิดทํางานก่อนที&วนัหยดุตรุษจีนจะสิ Dนสดุลง  ซึ&งหากทําอย่างนี Dต้องขออนญุาตจาก
รัฐบาลของเขาก่อน สิ&งที&อยากเรียนทกุทา่นคือ MCS Xiamen เห็นสถานการณ์ไม่ดี ก็รีบเข้าไปจดัการ คือให้เลื&อนมาหยดุ
เร็วขึ Dน และในวนัหยดุก็เลื&อนไปเป็นวนัทํางาน จากนั Dน MCS Xiamen ก็ไม่มีปัญหาอะไร และอีก 2 เดือนบริษัทก็จะมี
รายงานงบการเงินไตรมาส 1  MCS Xiamen มีกําไรคิดว่าดีที&สดุกว่าหลายปีที&ผ่านมา เพราะฉะนั Dนงานนั Dนอยู่ที&เตรียมมา
อยา่งไรไมไ่ด้อยูก่บัสภาพสถานการณ์วา่เป็นอยา่งไร   
 
 จากคําถามที&ถามว่า งานที&ทําที&โรงงาน MCS Xiamen คนญี&ปุ่ นจะเข้าไปตรวจอย่างไร ซึ&งแน่นอนเข้าไป
ตรวจไม่ได้ บริษัทจึงต้องใช้ MCS-Japan ซึ&งจะมีวีดิโอให้ดูว่า ขั Dนตอนการตรวจงานเป็นอย่างไร ซึ&งบริษัทที&ขายของไป
ญี&ปุ่ น มีแค่บริษัทของเราที&มี MCS-Japan ซึ&งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กว่าที&จะมี Function แบบนี D บริษัทเตรียมการ
สําหรับ MCS-Japan มากกว่า 10 ปีแล้ว มีบางท่านถามมาว่า MCS Japan ไม่ได้ทํากําไรให้ ทําไมบริษัทถึงยงัต้องม ี
MCS Japan ไว้ จึงอยากแจ้งให้ทราบว่า มีไว้เพื&อวนันี D ซึ&งมีประโยชน์ (รับชม DVD) อนันี Dเป็นการตรวจงานที&บริษัททํา ซึ&ง
วิธีการอยา่งนี Dไมท่ราบวา่ที&ไหนมีหรือไม ่แตท่ราบแคว่า่ในญี&ปุ่ นยงัไมม่ีใครทําแบบเรา เหตทีุ&บริษัททําได้แบบนี D เพราะ 
 
 บริษัทคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าสกัวนัหนึ&งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ Dน เพราะตั Dงแต่ก่อตั Dงบริษัทมา บริษัทเจอ
วิกฤตหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนํ Dาท่วม การปฏิวตัิ และหลาย ๆ อย่าง ทําให้รู้สกึว่าบริษัทจะต้องเตรียมตวัรับวิกฤตครั Dง
ตอ่ไป ซึ&งตอนนี Dสิ&งนั Dนก็เกิดขึ Dนแล้ว ขอทกุทา่นรับชมจาก DVD  
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 คลปิ (การตรวจงานผา่นระบบ Conference) ที&เปิดให้ดเูป็นคลปิสั Dน ๆ แต่แจ้งให้ทราบว่า ไม่เคยเห็นที&ไหน 
เพราะญี&ปุ่ นก็ไมม่ีแบบนี D แตบ่ริษัทเตรียมการมาหลายปีแล้ว พึ&งได้มีโอกาสใช้พอดี  ณ วนันี D สภาพทกุอย่างดีกว่าเก่ามาก 
ที&โรงงานที& MCS Xiamen ก็ทําแบบนี Dเช่นเดียวกนั แตต้่องเข้าใจวา่ที&เราทําได้แบบนี Dเพราะเรามี MCS Japan มีคนบอกว่า 
ถ้าเราไมม่ี MCS Japan เราสามารถใช้บริการผา่นบริษัทอื&นในญี&ปุ่ นก็ได้ แตอ่ยา่ลมืวา่บริษัทอื&นที&ญี&ปุ่ นเขาคิดวา่บริษัท 
เป็นคู่แข่งของเขาอยู่แล้ว จึงไม่มีใครยินดีที&ให้บริการเราอย่างแน่นอน หากบริษัทส่งงานไม่ได้ บริษัทคู่แข่งที&นั&นเขาก็ดีใจ 
ดงันั Dนคือเหตผุลที&บริษัทต้องมี MCS Japan   
 
 กลบัมาพดูถึงโรงงานบริษัทที&ประเทศไทย บริษัทประกาศภาวะฉกุเฉินวนัที& 13 มีนาคม โดยบริษัทได้ปิด
บริเวณโรงงาน วนัที& 27 มีนาคม 2563 บริษัทย้ายพนกังานเข้ามาอยู่ในบริเวณพื Dนที&ของโรงงาน รวมชาวญี&ปุ่ นที&มีหน้าที&
ตรวจรับงาน , คนญี&ปุ่ นที&เข้ามาดชู่วยดงูาน เข้ามาอยู่ที&นี& จดัอาหารให้ 3 มื Dอ มีซื Dอกบัข้าวให้ถ้าใครอยากประกอบอาหาร
เอง บริษัทมีร้านขายของชําทั&วไปให้พนกังาน  บริษัทติดตั Dง WIFI ในบริเวณโรงงานทั&วทั Dงพื Dนที&เพื&อพนกังานจะได้ดูหนงั  
บริษัทมีสถานที&พกัผอ่น (หอพระ) ให้พนกังานเข้าไปใช้  ได้กราบไหว้ให้จิตใจสงบ และมีคลปิให้ดดู้วย คลปิแรกเป็นหนงัสอื
ที&บริษัทได้แจ้งกบัลกูค้าที&ญี&ปุ่ นวา่ บริษัทจะปิดบริเวณบริษัทเพื&อทํางานให้ลกูค้าได้ คลปิที& 2 คือการจดัการเกี&ยวกบั ภาวะ 
Covid-19  
 
 ผมคิดวา่ ณ ตอนนี Dมีบางคนคิดวา่บริษัทสามารถรับประกนัอะไรได้หรือไมว่า่จะมีการทํางานได้ต่อเนื&อง อนั
นี Dไม่มีใครรับประกันได้อยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่าจะจดัการอย่างไร เตรียมงานให้ดีที&สดุหรือไม่ อนันี Dเป็นหน้าที&ของบริษัท ซึ&ง
บริษัทก็ต้องเตรียมการให้พนกังานทํางานได้อย่างปลอดภยั อนันี Dเป็นสิ&งที&บริษัททําอยู่ หลงัจากวนัที& 29 เมษายน 2563 
บริษัทจะจ่ายปันผลตามที&ได้แจ้งไว้ หลงัจากนั Dนบริษัทได้เตรียมเงินสดไว้ในมือ เผื&อไว้ว่าหากไม่มีรายได้ในอีก 6 เดือน
ข้างหน้า บริษัทก็จะยงัสามารถอยูไ่ด้ อนันี Dคือสิ&งที&บริษัทได้เตรียมไว้ ซึ&งต้องเรียนให้ทราบว่าทกุอย่างที&ทําอยู่ไม่มีอะไรง่าย 
ทกุอย่างต้องใช้เวลาและแรงกาย แต่สิ&งที&สําคญัคือไม่ใช่ว่าผู้บริหารคิดอะไร แต่อยู่ที&พนกังานจะยอมทําตามเพื&อป้องกนั
ตวัเองหรือครอบครัวหรือไม ่อยา่งที&เคยแจ้งทกุทา่นเสมอวา่ บริษัทคิดถึงพนกังานเป็นหลกัก่อน  หากพนกังานได้รับสิ&งที&ดี
แล้ว ก็จะมีกําไรสง่ถึงผู้ ถือหุ้น 
 
 หลงัจากกลา่วจบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที&
ได้บอกกลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 เมื�อวันที� 8 เมษายน 2562
  

 เลขานกุารฯ ได้เสนอให้ที&ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ&งประชุม
เมื&อวนัที& 8 เมษายน 2562 ที&ปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที&  1  หน้าที& 9-28 ที&
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าก่อนการประชมุในครั Dงนี Dแล้ว 
 
 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถาม /แก้ไขข้อความในรายงานในวาระ 
นี Dหรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม หรือขอแก้ไข   
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 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี Dต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที&ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื&อวนัที& 8 เมษายน 2562 ตามที&เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี D 
 

 

 
 
 
 
 
 (ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 39,806,598 เสยีง ที&ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 2 รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2562  

 เลขานกุารฯ  ได้แจ้งตอ่ที&ประชมุวา่ สาํหรับรายงานประจําปีของบริษัทในปี 2562  ทางบริษัทได้จดัสง่ให้กบั
ทางผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัเอกสารเชิญประชุมแล้ว  โดยในปีที&ผ่านมา  ดร.ไนยวน  ชิ  ประธานกรรมการได้เขียนสาร
จากประธานสรุปการดําเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ในหน้ารายงานประจําปี ซึ&งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่าง
ครบถ้วนแล้วว่า ในปีที&ผ่านมาบริษัทดําเนินการในเรื&องใดบ้าง  หากผู้ ถือหุ้นต้องการให้บริษัทอธิบายเพิ&มเติมในสว่นไหน
สามารถสอบถาม หรือสง่คําถามเข้ามาได้  
 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Dหรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทน สอบถามในวาระนี D   

 เลขานกุารฯ แจ้งวา่วาระนี Dไมม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื&องจากเป็นวาระเพื&อรับทราบ 

มติที�ประชุม   ที&ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลา
 บัญชี สิ -นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

 เลขานุการฯ ได้ขอให้ นางสาวมธัวรรณศ์   ศรีศกัดา  รักษาการผู้ อํานวยการสายงานการเงิน  เป็นผู้ ชี Dแจง
รายละเอียดในวาระนี Dตอ่ที&ประชมุ 
 นางสาวมัธวรรณศ์   ศรีศักดา  รักษาการผู้ อํานวยการสายงานการเงิน ได้แจ้งให้ที&ประชุมรับทราบผล
ประกอบการของบริษัท ดงันี D 

 

 

 

เห็นด้วย 164,649,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.24 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 2,944,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.76 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 บริษัทมีรายได้รวม เทา่กบั 3,357.88 ล้านบาท  เพิ&มขึ Dนร้อยละ 2.00 จากปี 2561   
 
 
 
 
 
  
  
 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวม เทา่กบั 2,713.96 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 4.83 จากปี 2561   
  
 
 
 
 
  
  
 บริษัทมีกําไรสทุธิ เทา่กบั 608.54 ล้านบาท  เพิ&มขึ Dนร้อยละ 45.96 จากปี 2561   
 
 
 
 
 
 
 โดย ณ สิ Dนปี 2562 บริษัทมีกําไรขั Dนต้น 1,150.09 ล้านบาท และมีอตัรากําไรขั Dนต้นอยูที่&ร้อยละ 34.85 ซึ&ง
เพิ&มขึ Dนจากปีก่อนที&มีอตัรากําไรขั Dนต้นอยูที่&ร้อยละ 33.37 เนื&องจากในปี 2562 งานในประเทศมีสดัสว่นลดลงจึงทําอตัรา
กําไรขั Dนต้นเพิ&มขึ Dนจากปี 2561 ซึ&งมีปริมาณงานในประเทศที&มากกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม  เท่ากบั 5,096.50 ล้านบาท เพิ&มขึ Dนจากวนัที& 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,062.68 
ล้านบาท หรือเพิ&มขึ Dนร้อยละ 26.34 
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 บริษัทมีหนี Dสินรวม เท่ากบั 2,041.32 ล้านบาท เพิ&มขึ Dนจากวนัที& 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 976.95 ล้าน
บาท หรือเพิ&มขึ Dนร้อยละ 91.79 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 3,055.17 ล้านบาท เพิ&มขึ Dนจากวนัที& 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 85.73 
ล้านบาท หรือเพิ&มขึ Dนร้อยละ 2.89 

 
 
 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Dหรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทน สอบถามในวาระนี D   

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี Dต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที&ประชมุโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  มีมติอนมุตัิงบดลุและ
บญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ Dนสดุ ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2562 ตามที&เสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี D 

 

 

 

 

 

 

 
 (ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 39,806,598 เสยีง ที&ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
\วาระที�  4  พิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 เลขานุการฯ  ได้แจ้งให้ประชุมรับทราบเกี&ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเอกสารที&ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที& 4 หน้าที& 3-4 ที&จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นครั Dง

เห็นด้วย 167,532,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 61,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 



 
18

 

นี Dแล้ว  โดยในปี 2562 บริษัทมีกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั Dงสิ Dนจํานวน 600.08 ล้านบาท ซึ&งบริษัทได้มีการตั Dงสํารอง
ครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบงัคบัแล้ว จึงขออนมุตัิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2562  ในอตัราหุ้นละ 
0.65 บาท  โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปจํานวน 0.25 บาท ต่อหุ้น เมื&อวนัที& 4 ธันวาคม 2562 และเห็นสมควร
ให้จ่ายเพิ&มอีกอตัราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายการกําไรในสว่นที&ได้รับสิทธิสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จํานวน 0.30 บาทต่อหุ้น 
และสว่นที&ไมไ่ด้รับสทิธิสง่เสริมการลงทนุ (NON BOI) จํานวน 0.10 บาทต่อหุ้น โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 
ร้อยละ 50.28 ของกําไรสทุธิ ซึ&งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท   

 โดยบริษัทได้กําหนดรายชื&อเพื&อให้สิทธิผู้ มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ไปแล้วเมื&อวนัที&  16  
มีนาคม  2563 และกําหนดจะจ่ายเงินปันผลในวนัที&  29 เมษายน 2563       

 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Dหรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทน สอบถามในวาระนี D    

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี Dต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม  ที&ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการประจําปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท  โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
จํานวน 0.25 บาท ตอ่หุ้น เมื&อวนัที& 4 ธนัวาคม 2562 และเห็นสมควรให้จ่ายเพิ&มอีกอตัราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายการกําไรใน
สว่นที&ได้รับสิทธิสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จํานวน 0.30 บาทต่อหุ้น และสว่นที&ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทนุ (NON BOI) 
จํานวน 0.10 บาทตอ่หุ้น ให้กบัผู้ ถือหุ้นที&มีรายชื&ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที& 16  มีนาคม 2563  และกําหนดจะจ่ายเงินปัน
ผลในวนัที& 29 เมษายน 2563  ตามที&เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี D 

 

 

 

 

 

 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 39,806,598 เสยีง ที&ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั -งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 เลขานุการฯ ชี Dแจงต่อที&ประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 20 ได้กําหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจําปีทกุครั Dงให้กรรมการออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Dงหมด หากไมส่ามารถจะแบ่งออก
ให้พอดีกบัจํานวน  1  ใน  3  ให้พิจารณาให้ใกล้เคียงที&สดุกบัจํานวน  1  ใน  3  และในปีนี Dมีกรรมการจํานวน  2  ท่าน  ที&
ต้องออกตามวาระ คือ 

  1.  ดร.ไนยวน  ชิ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที&บริหาร 
 2.  นายสมศกัดิ^  สริุยวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 167,591,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 2,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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 โดยคณะกรรมการขอเสนอให้ที&ประชุมแต่งตั Dงกรรมการที&ครบกําหนดตามวาระทั Dง  2  ท่าน กลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่เดิมอีกวาระหนี&ง  ซึ&งรายละเอียดประวตัิของกรรมการที&เสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิม  ปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ หน้า 29-30 

 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Dหรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม  

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี Dต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม  ที&ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมัติ
แตง่ตั Dง ดร.ไนยวน  ชิ  และนายสมศกัดิ^  สริุยวงศ์  ที&ต้องออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ&ง ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี D 

1) ดร.ไนยวน  ชิ 
 
 
 
 

 
 
 
 

                  (ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 39,806,598 เสยีง ที&ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

2) นายสมศกัดิ^  สริุยวงศ์ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 39,806,598 เสยีง ที&ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 เลขานุการฯ ชี Dแจงต่อที&ประชุมเกี&ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 
2563 รายละเอียดคา่ตอบแทนปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ หน้า 6-7 โดยขออนมุตัิให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ย เป็นเงินจํานวนรวมไมเ่กินปีละ 9.00 ล้านบาท โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน ที&จะเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรให้กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 

เห็นด้วย 167,593,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

เห็นด้วย 167,593,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Dหรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม  

 เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้ น /ผู้ แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี Dต้องผ่านมติต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม  ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมตัิให้จ่าย
คา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยจ่ายเป็นเงินจํานวนรวมไมเ่กินปีละ 9.00 ล้านบาท โดยให้อยู่ใน
ดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนที&จะพิจารณาจดัสรรให้แก่คณะกรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี D 
 
 
 
 
 
 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 39,806,598 เสยีง ที&ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั -งผู้สอบบัญชี สาํหรับปี 2563 และกาํหนดค่าตอบแทน 

 เลขานกุารฯ ได้เรียนเชิญให้ นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี Dแจงรายละเอียดในวาระนี D
ตอ่ที&ประชมุ  
 นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งตอ่ที&ประชมุวา่ สาํหรับในปี 2563 ผู้สอบบญัชีรายเดิม
ได้ให้บริการสอบบัญชีให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชี เพื&อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างอิสระทาง
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้เปลี&ยนผู้สอบบญัชีรายใหม่ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ&งมี
เครือขา่ยบริษัทในประเทศที&บริษัทมีบริษัทยอ่ยอยู ่ได้แก่ประเทศจีน และประเทศญี&ปุ่ น โดยขอเสนอให้แต่งตั Dงผู้สอบบญัชี
รายนามดงัตอ่ไปนี D  คือ นายบณัฑิต ตั Dงภากรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 8509  หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที&  5155  หรือนายเอกสทิธ̂ิ ชธูรรมสถิตย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 และกําหนดคา่ตอบแทนจํานวนไมเ่กินปี 4,500,000 บาท  

รายละเอียดตา่ง ๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที& 7 หน้าที& 7-8 ในหนงัสือเชิญประชุมที&จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นครั Dงนี D
แล้ว จึงขอให้ที&ประชมุพิจารณา  

 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Dหรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม   

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี Dต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 164,649,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.24 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 2,944,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.76 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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มติที�ประชุม   ประชมุโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  มีมติแตง่ตั Dง
นายบณัฑิต ตั Dงภากรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 8509  หรือนายธนิต โอสถาเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที&  5155  
หรือนายเอกสทิธ̂ิ ชธูรรมสถิตย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที& 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 และกําหนดคา่ตอบแทนจํานวนไมเ่กินปี 4,500,000 บาท ตามที&เสนอ  ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี D 
 
 
 
 
 
 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 39,806,598 เสยีง ที&ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 8  เรื�องอื�น ๆ  
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาวาระอื&นใด ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทน ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ 
 
โดยมีคาํถามที� ผู้ถอืหุ้นฝากไว้ล่วงหน้า ดังนี - 
 

1. ผลกระทบที&ประเทศญี&ปุ่ นไม่ให้คนไทยเข้าประเทศนั Dน จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและสง่มอบ
งานหรือไม่ และถ้าหากญี&ปุ่ นประกาศ Lock Down Tokyo นั Dนจะกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง และมี
โครงการก่อสร้างในญี&ปุ่ นเลื&อนหรือยกเลกิโครงการแล้วหรือไม ่

 
ประธานฯ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 

(1) เริ&มต้นขอแจ้งวา่ ญี&ปุ่ นไมม่ีกฎหมาย Lock Down มีแตแ่จ้งภาวะฉกุเฉิน ซึ&งทําได้มากที&สดุมีแตปิ่ดบาง
 สถานที& แตถ้่าห้ามคนไมใ่ห้เข้า-ออก ประเทศญี&ปุ่ นยงัไมม่ีกฎหมายข้อนี D 

 
(2) คืนนี Dประเทศญี&ปุ่ นจะประกาศภาวะฉกุเฉิน สาํหรับ 8 หรือ 9 จงัหวดั จะเกี&ยวข้องกบับริษัทหรือไม ่

วตัถปุระสงค์ที&ทํา คือ ทางญี&ปุ่ นอยากให้ตอนกลางคืนไมม่ีคนเข้าไปเที&ยว เพราะไวรัสนี Dที&จีน ทําให้คน
เข้าใจวา่ติดเฉพาะคนแก่ แตต่อนนี Dของญี&ปุ่ น 60% คือคนที&อายนุ้อยกวา่ 40 ปี ที&ติดเชื&อไวรัสนี D สว่นมาก
เป็นคนที&เที&ยวกลางคืน เพราะฉะนั Dนจึงมีความคิดวา่จะห้ามเปิดสถานบนัเทิง และที&ญี&ปุ่ นขา่วหรือ 
หนงัสอืพิมพ์ คนอายนุ้อยๆ ไมค่อ่ยอา่น เพราะจะติดตามแต ่ Social ถ้าใน Social บอกวา่ไมอ่นัตราย 
เขาก็จะคิดวา่เขาไมอ่นัตราย  และที&ญี&ปุ่ นกําลงัทําไมไ่ด้เรียกวา่ Lock down แตข่อความร่วมมือวา่หาก 
ไมจํ่าเป็นที&จะออกไปข้างนอก ขอให้ทํางานที&บ้าน และก็ปิดสถานที&หลาย ๆ จดุที&จะทําให้ไปเที&ยว
กลางคืนไมไ่ด้ แตอ่ยา่งที&เรียนให้ทราบวา่ พรุ่งนี Dบริษัทมีตรวจงาน ลกูค้าของบริษัทที&โตเกียวก็ต้อง 
เดินทางไปที& Chiba (MCS Japan) ซึ&งก็ไมไ่ด้ยกเลกิ ยงัดําเนินการปกติ และก็ไมม่ีบริษัทก่อสร้างไหน
ปิดตวัลงเช่นกนั ดงันั Dนจึงไมม่ีสว่นเกี&ยวข้องกบับริษัท  
 

เห็นด้วย 166,961,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.62 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 632,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.38 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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2. บริษัทมีมาตรการป้องกนัการติดโรคอย่างไร สําหรับพนกังาน และถ้ามีการ Lock Down หรือ Curfew 
ในจังหวดัอยุธยาและกรุงเทพจะมีผลกระทบอย่างไร ต่อการทํางานและการส่งมอบและมีมาตรการ
อยา่งไร 

 
คณุไพรัตน์  วิวิฒน์บวรวงษ์  ผู้ อํานวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 จากที&ผู้ ถือหุ้นได้เห็นคลปิวีดีโอที&บริษัทฯ นําเสนอไปแล้วนั Dน ทางบริษัทขอสรุปสิ&งที&ได้ดําเนินการเกี&ยวกบัเรื&อง
นี Dดงันี D 

(1) ย้ายพนกังานทั Dงหมดเข้ามาอยูใ่นบริเวณบริษัทเพื&อปอ้งกนัความเสี&ยงที&จะรับเชื Dอไวรัสเข้ามา 
(2) จดัระบบตรวจคดักรองผู้ ที&จะเข้ามาบริษัทโดยการวดัอณุหภมูิและสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
(3) เพื&อลดความเสี&ยงในการให้พนกังานออกข้างนอก บริษัทมีการจดัทําอาหารให้กบัพนกังานทั Dง 3 

มื Dอ ของใช้อปุโภคบริโภคก็มีตวัแทนไปจดัหามาจําหนา่ยให้กบัพนกังาน 
(4) บริษัทมีการจดัเวรยามในช่วงเวลากลางคืน เพื&อเฝา้ระวงัความผิดปกติ 
(5) บริษัทมีเจ้าหน้าที&พยาบาลตลอด 24 ชม. สาํหรับเหตฉุกุเฉิน และใน 2 วนัตอ่สปัดาห์จะมีแพทย์เข้า

มาตรวจสขุภาพ เข้ามาตรวจพนกังานหรือครอบครัวพนกังานเพื&อเลี&ยงการเดินทางไปโรงพยาบาล 
จะเสี&ยงตอ่การรับเชื Dอไวรัสกลบัเข้ามา 

(6) มีการติดตั Dง WIFI ทั&วบริเวณบริษัท หอพกั และหมูบ้่าน เพื&อให้พนกังานสามารถใช้ WIFI ได้ 
สาํหรับพกัผอ่น เพื&อความบนัเทิงตา่ง ๆ เพราะบริษัทห้ามพนกังานออกไปภายนอก 

(7) เรื&องการ Curfew หรือ Lock Down ไมม่ีผลกระทบตอ่กําลงัการผลติของบริษัทเพราะบริษัทมี
วตัถดุิบ เตรียมพร้อมไว้อยูแ่ล้ว และคนญี&ปุ่ นที&จะเข้ามาตรวจงาน บริษัทได้ขอตอ่ VISA ให้พวกเขา
เป็นแบบ Non-B เป็นระยะเวลา 1 ปี จึงไมม่ีผลกระทบในเรื&องนี D 

 
3. รายได้ในสว่นที&สง่ออกในปีที&ผา่นมานั Dนอตัราเฉลี&ยอยูที่&กี&เยนตอ่ตนั  

 
ประธานฯ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 ราคาขายเฉลี&ยในปีที&ผา่นมาอยูที่&ประมาณ 250,000 เยนตอ่ตนัสาํหรับงานที&สง่ออกไปที&ประเทศญี&ปุ่ น และ 
 
สาํหรับราคาขายเฉลี&ยในปีนี Dจะอยูที่&ประมาณ 280,000 เยนตอ่ตนั 
 

4. รายได้ปีนี Dคาดว่าจะประมาณเท่าไร หรือคาดว่าจะส่งมอบได้กี&ตนั และเป็นส่วนของในประเทศและ
 ตา่งประเทศอยา่งละเทา่ไร  

 
ประธานฯ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 รายได้ของปีนี Dคาดวา่จะอยูที่&ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยแบง่เป็นงานสง่ออกไปต่างประเทศจากโรงงานที&
ไทยประมาณ 45,000  ตนั งานสง่ออกจากบริษัทย่อยในประเทศจีนประมาณ 12,000 ตนั งานสง่ออกจากบริษัทย่อยใน
ประเทศญี&ปุ่ นประมาณ  5,000-6,000 ตนั และงานในประเทศประมาณ  2,600 ตนั 
 

5. ในสว่นของ Robot machine มีกําลงัผลติ 15,000 ตนันั Dน คาดวา่ปีนี Dจะใช้กําลงัผลติกี&เปอร์เซ็น 
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คณุพรชยั  พิศาลอนกุลูกิจ  ผู้ อํานวยการสายงานปฏิบตัิการ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 กําลงัการผลติในปีนี D สาํหรับในสว่นของ Robot จะใช้ 4 โครงการ  โดยคาดวา่จะใช้กําลงัการผลติประมาณ 
9,000-10,000 ตนั หรือประมาณ 60-70% ขึ Dนอยูก่บัลกัษณะงาน  
 และนางสาวกญัชลกิา  แสงปริญญา เลขานกุารฯ ได้ชี Dแจงเพิ&มเติมวา่ สาํหรับโรงงานนี Dได้รับสิทธิสง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) โดยมีกําลงัการผลติโดยรวมของโรงงานสาํหรับบตัรใบนี D  30,000 ตนัตอ่ปี ซึ&งรวมกําลงัการผลติในสว่นของ Robot แล้ว 
 

6. การเลื&อนจดั Olympic นั Dนมีผลตอ่การก่อสร้างที&ญี&ปุ่ นอยา่งไรและตอ่บริษัท 
 
ประธานฯ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 งานที&บริษัทรับอยูต่ั Dงแตแ่รกไมม่ีงานในสว่นของ Olympic อยูแ่ล้ว จึงไมม่ีผลกระทบอะไร และงานสว่นใหญ่
ที&เกี&ยวข้องกบั Olympic ทกุอยา่งได้ดําเนินการหมดแล้ว  

 
7. Black log ตอนนี Dอยูที่&กี&ตนัและคาดวา่จะสามารถคงอตัรากําไรขั Dนต้นได้เหมือนเดิมหรือไม ่

 
คณุวรรณา  พลแก้ว  ผู้ อํานวยการสายงานการตลาดและประกนัคณุภาพ  ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 Black log ตอนนี Dมีประมาณ 110,000 ตนั และอตัรากําไรขั Dนต้นในปีนี Dคิดวา่จะอยูที่&ประมาณ 40% 
 

8. บริษัทยอ่ยในญี&ปุ่ นนั Dนคาดวา่ปีนี Dจะมีผลประกอบการเป็นอยา่งไร จะสามารถทํากําไรได้หรือไม ่
 
ประธานฯ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 สําหรับในสว่นของบริษัทย่อยที&ประเทศญี&ปุ่ น ( MCS Japan ) คาดว่าผลประกอบการในปีนี Dจะไม่ขาดทนุ 
และจะเริ&มทํากําไรได้ในปี 2564 

 
9. การสง่มอบงาน ณ ปัจจบุนั เป็นไปตามเปา้หมายหรือไม ่

 
ประธานฯ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 ณ ปัจจบุนั Schedule การสง่มอบยงัไมม่ีการเปลี&ยนแปลง 
 

10. ขอทราบความก้าวหน้าของทีมงานที&เตรียมรองรับการเกษียณอายขุอง ดร.ไนยวน ชิ  
 
ประธานฯ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
  
 Schedule ยงัคงเป็นไปตามที&ได้วางแผนไว้ โดยคณะกรรมการอิสระจากภายนอกจะเป็นผู้คดัเลือก ภายในปี 
2564 และสาํหรับท่านผู้ ถือหุ้นที&กงัวลว่า บริษัทจะไม่ได้งาน เมื&อตอน 3 ปีที&ผ่านมาตอนที&ตนเองขอเกษียณอาย ุซึ&งคิดว่า
ไมน่า่จะเป็นเช่นนั Dนอีก เนื&องจากวิธีการทํางานทกุอยา่งกําลงัเปลี&ยนไป เมื&อก่อนอาจจะต้องมีคนที&รู้จกักนัเข้าไปคยุกนักบั 
ลกูค้าถึงจะดี แต่ตอนนี Dที&ญี&ปุ่ นก็มีผู้บริหารรุ่นใหม่แล้วซึ&งการทํางานก็ไม่เหมือนเดิม ไม่ต้องรู้จกัเหมือนแต่เดิมก็ได้ แต่ว่า
ต้องให้ลกูค้ารู้สกึวา่สั&งงานบริษัทแล้วไมม่ีปัญหามากกวา่ และสามารถบริการลกูค้าได้ดี 
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คาํถามเพิ�มเติมจากผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 
มีคําถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี D 

11. งานที&ยงัไม่ได้ส่งมอบในรายงานประจําปี หากดูมูลค่างานเมื&อเทียบกับ Back Log ที&แจ้งว่ามีอยู่
 ประมาณ  110,000  ตนั  นา่จะไมส่อดคล้องกนั กบัราคาขายเฉลี&ยที&แจ้งไว้  
 

เลขานกุารฯ ได้ชี Dแจง  ดงันี D 
 จํานวนงานที&เปิดเผยในรายงานประจําปี มีบางงานที&สญัญายงัไมแ่ล้วเสร็จจึงไมม่ีรายละเอียดมลูคา่ในสว่น
นี D ตวัเลขที&แสดงมีเพียงงานบางสว่นที&ได้สญัญามาเทา่นั Dน เช่น โครงการ Toranomon Azabudai และโครงการ 
Toranomon Station ทําให้ยอดมลูคา่งานที&เหลอื ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2562 ที&แสดงอยูน่ั Dนตํ&าไป 

 และไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายอื&นซกัถาม  หรือแสดงความคิดเห็นอีก 

 ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ  และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้แทนที&สละเวลาเข้าร่วมประชมุ   
 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
                                         
 
 
 
                                          ลงชื&อ                                                                  ประธานที&ประชมุ 
                                                     (  ดร.ไนยวน   ชิ  ) 
                                                                                                ประธานคณะกรรมการ  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย  2         
 
ประวัติกรรมการที�ครบวาระและเสนอให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาเลือกตั -งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 
ชื&อ-สกลุ พลเอกฐิติวจัน์ กําลงัเอก   
ประเภทกรรมการที&เสนอแตง่ตั Dง กรรมการอิสระ 

 โดยกรรมการท่านดงักล่าวไม่ได้เป็นกรรมการที&มีสว่นร่วมในการบริหารงาน / 
พนกังาน / ลกูจ้าง / ที&ปรึกษาที&ได้รับเงินเดือนประจํา /   ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ 
และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที&มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทํา
หน้าที&ได้อยา่งอิสระ 

อาย ุ 63 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีที&เป็นกรรมการ        เข้าดํารงตําแหนง่เมื&อปี 2559 รวมทั Dงสิ Dน 1 วาระ  
 หากรวมระยะเวลาที&จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี D  
 จะดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระเป็นเวลา 9  ปี 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต                                                       

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
ความเชี&ยวชาญ    ด้านตา่งประเทศ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที& 134   
 ปี 2560 
ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 
บริษัทจดทะเบียนอื&น ไมม่ีการดํารงตําแหนง่   
บริษัทที&ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   ไมม่ีการดํารงตําแหนง่   
กิจการอื&นที&อาจจะทําให้เกิดความขดัแย้ง ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว   
ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนั 
กบัธุรกิจของบริษัท 
การถือหุ้นของบริษัท       0 หุ้น (ข้อมลู ณ วนัที& 30 ธนัวาคม 2563) 
รวมคูส่มรสและบตุรที&ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมม่ีคดีความในรอบ 5 ปีที&ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุ ในรอบปี 2562  

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  10/10 ครั Dงหรือ 100% 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั Dง หรือ 100% 
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หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บคุคลทา่นนี Dได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัเห็นวา่มี

คณุสมบตัิที&เหมาะสมซึ&งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  จึงเห็นควรเสนอกรรมการคน
เดิมกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก � วาระ และเห็นวา่จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที&เกี&ยวข้องได้ 
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ชื&อ-สกลุ นายทินกร สดีาสมบรูณ์ 
ประเภทกรรมการที&เสนอแตง่ตั Dง กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดงักลา่วไม่ได้เป็นกรรมการที&มีสว่นร่วมใน

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

อาย ุ 60 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีที&เป็นกรรมการ        เข้าดํารงตําแหนง่เมื&อปี 2553 รวมทั Dงสิ Dน 4 วาระ 
 หากรวมระยะเวลาที&จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี D  
 จะดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระเป็นเวลา 14 ปี 
วฒุิการศกึษา -  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ความเชี&ยวชาญ    ด้านบญัชีและการเงิน 
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 ปี 2560 
 -  Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
    รุ่นที& 6 ปี 2562 
การดํารงตําแหนง่ในกิจการอื&น 
บริษัทจดทะเบียน                                      - กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

   บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ควอลลเีทค จํากดั (มหาชน) 

บริษัทที&ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียน   - กรรมการผู้จดัการ  
    บริษัท พระอาทิตย์การสอบบญัชี จํากดั 
 - กรรมการอิสระ  
   บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จํากดั 
กิจการอื&นที&อาจจะทําให้เกิดความขดัแย้ง ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว   
ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนั 
การถือหุ้นของบริษัท       ไมม่ีการถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัที& 30 ธนัวาคม 2563) 
รวมคูส่มรสและบตุรที&ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมม่ีคดีความในรอบ 5 ปีที&ผา่นมา 
 
 
 
 



 
28

 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563  
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  9/10 ครั Dงหรือ 99% 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั Dงหรือ 100% 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 3/3 ครั Dง 

หรือ 100% 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บคุคลทา่นนี Dได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั

เห็นวา่มีคณุสมบตัิที&เหมาะสมซึ&งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  จึงเห็น
ควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก 1 วาระ และเห็นวา่จะ
สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที&เกี&ยวข้องได้ 
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ชื&อ-สกลุ นายสพุจน์ แก้วมณี 
ประเภทกรรมการที&เสนอแตง่ตั Dง กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดงักลา่วไม่ได้เป็นกรรมการที&มีสว่นร่วมใน

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

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว นายสพุจน์ แก้วมณี 
 จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที&เกี&ยวข้อง 
อาย ุ 60 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีที&เป็นกรรมการ        เข้าดํารงตําแหนง่เมื&อปี 2561รวมทั Dงสิ Dน 1 วาระ 
 หากรวมระยะเวลาที&จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี D  
 จะดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระเป็นเวลา 6  ปี 
วฒุิการศกึษา -  ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -  ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ความเชี&ยวชาญ    ด้านกฎหมาย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที& 107 ปี 2557 
ตําแหนง่ปัจจบุนั                
บริษัทจดทะเบียน                                      -  กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

     บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
 -   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
     และกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จํากดั (มหาชน) 
 -  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
    และกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท สาลี& พริ Dนท์ติ Dง จํากดั (มหาชน) 
 -  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)     

บริษัทที&ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียน   -  กรรมการ 
     สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
กิจการอื&นที&อาจจะทําให้เกิดความขดัแย้ง ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว   
ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนั 
การถือหุ้นของบริษัท       ไมม่ีการถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัที& 30 ธนัวาคม 2563) 
รวมคูส่มรสและบตุรที&ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมม่ีคดีความในรอบ 5 ปีที&ผา่นมา 
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การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  10/10 ครั Dงหรือ 100% 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั Dงหรือ 100% 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 3/3 ครั Dง 

หรือ 100% 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บคุคลทา่นนี Dได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั

เห็นวา่มีคณุสมบตัิที&เหมาะสมซึ&งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  จึงเห็น
ควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก 1 วาระ และเห็นวา่จะ
สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที&เกี&ยวข้องได้ 
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นิยามของกรรมการอิสระ 
 
 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที&มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื&อพฒันาปรับปรุงการ
บริหารจดัการองค์กร ให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกํากบัดแูลที&ดี โดยกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี D 
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที&มีสิทธิออกเสียงทั Dงหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั Dงนี D ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที&เกี&ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั Dน 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 Dงนี Dลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที&กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที&ปรึกษา
ของสว่นราชการ ซึ&งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที&อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Dงไม่
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 Dนด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที&ยื&นคําขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที&ได้รับการแตง่ตั Dงขึ Dนเพื&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 1 ของจํานวนหุ้นที&มีสิทธิออกเสียงทั Dงหมดของบริษัทอื&น ซึ&งประกอบกิจการที&มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที&มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 
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9. ไม่มีลกัษณะอื&นใดที&ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี&ยวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต ภายหลงั
ได้รับการแตง่ตั Dงให้เป็นกรรมการอิสระที&มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกันกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

 
หมายเหตุ บริษัทได้กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทา่กบัข้อกําหนดขั Dนตํ&าของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 
 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน) 
ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

______________________________________________________________________________ 
หมวดที� 4 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 19. ให้ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Dงกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี D 
       (1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ&งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ&งหุ้นตอ่เสยีงหนึ&ง 
       (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที&มีอยูท่ั Dงหมดตาม (1) เลอืกตั Dงบคุคลคนเดียว หรือ   

       หลายคนเป็นกรรมการก็ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลผู้ซึ&งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ ที&ได้รับการเลอืกตั Dงเป็นกรรมการ  
     เทา่จํานวนกรรมการที&จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั Dงในครั Dงนั Dน ในกรณีที&บคุคลซึ&ง ได้รับการเลือกตั Dง

ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที&จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั Dงในครั Dงนั Dน
ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี Dขาด 

ข้อ 20.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Dง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้า
จํานวนกรรมการที&จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที&สดุกบัสว่น 1 ใน 3  

  กรรมการที&จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที&สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Dนให้จบัสลาก
กนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที&อยู่ในตําแหน่งนานที&สดุนั Dน เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที&ออก
ตามวาระนั Dน อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 25.   กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี Dยประชุม เบี Dยเลี Dยง บําเหน็จ และโบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆตามที&ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที&ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
มีมติเปลี&ยนแปลง 

 
หมวดที� 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิ Dนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื&นนอกจากที&กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ  จะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื&อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
5 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั Dงหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ&งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวน
หุ้นที&จําหนา่ยได้ทั Dงหมดจะเข้าชื&อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื&อใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการที&ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี D คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที&ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
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 ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที& วนั เวลา
ระเบียบวาระการประชมุและเรื&องที&จะเสนอตอ่ที&ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื&องที&จะ
เสนอเพื&อทราบ เพื&ออนมุตัิ หรือเพื&อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั Dงความเห็นของคณะกรรมการในเรื&องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ 
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนั
ภาษาไทยที&จดัพิมพ์จําหน่าย ณ ท้องที&อนัเป็นที&ตั Dงสํานกังานใหญ่ของบริษัทนั Dน เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วนั  สถานที&ที&จะใช้เป็นที&ประชุมผู้ ถือหุ้นนั Dนต้องอยู่ในท้องที&อนัเป็นที&ตั Dงของสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังานสาขา 
หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที&ตั Dงสาํนกังานใหญ่   
 ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้ทั Dงหมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Dงหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้ทั Dงหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที&ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Dงใด เมื&อลว่งเวลานดัไปแล้ว ถึง 1 ชั&วโมงจํานวน ผู้ ถือหุ้นซึ&ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที&กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Dนมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Dงหลงันี D ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื&นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที&และลายมือชื&อของผู้ ถือหุ้นที&มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที&นาย
ทะเบียนกําหนด  
  หนังสือมอบฉันทะนี D 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 Dนให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี D 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที&ประชมุออกเสยีงเพิ&มขึ Dนอีกเสยีงหนึ&งเป็นเสยีงชี Dขาด 
  (2) ในกรณี ดงัตอ่ไปนี D ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Dงหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ&งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Dงหมดหรือบางสว่นที&สาํคญัให้แก่บคุคลอื&น 
  (ข) การซื Dอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื&นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี&ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั Dงหมดหรือบางสว่นที&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 Dก่อนเข้าประชมุ ( 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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สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

สถานที�จัดประชุม 
 

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
เลขที& 70 หมู ่2 ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13290 

 

เบอร์โทรศัพท์ : 035-372961-6 แฟกซ์: 035-372967-8 
 

 
 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 
 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที&ประชุม ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียบเท่ากบัจํานวน
หุ้นที&ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง และผู้ ถืหุ้นมีสิทธิออกเสียงแต่ละวาระว่า 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทาหนึ&งเท่านั Dน มิฉะนั Dนจะถือว่าบตัรเสีย ยกเว้นกรณี
ของผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ ที&แต่งตั Dงให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น ซึ&งสามาะลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที&ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ เพื&อความสะดวกรวดเร็ว การลงคะแนนเสียงหากมีผู้ ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในวาระใดขอให้ยกมือและให้เอกสารมติในวาระนั Dนแก่เจ้าหน้าที&ของบริษัท ซึ&งเป็น
เอกสารที&บริษัทแจกให้ทกุท่านตอนลงทะเบียน ทางเจ้าหน้าที&จะเข้าไปเก็บเอกสารมติของท่านเพื&อนํามา
ลงมติในวาระนั Dน ๆ ด้วยระบบ Barcode  ( ซึ�งจะมีเลขที�ของผู้ถือหุ้นที�แจกให้ตอนลงทะเบียน โดย

จะสามารถ Link กับจํานวนหุ้นของแต่ละท่านตอนลงทะเบียน )และจะนําจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้น/
ผู้แทนไปหกัออกจากจํานวนเสียงทั Dงหมดของผู้ ถือหุ้นที&มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วถือเป็นคะแนน
เสียงในวาระนั Dน  

3. หลงัเลิกประชมุ เจ้าหน้าที&ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงทะเบียนทั Dงหมด  กรณีผู้ ถือหุ้นที&ต้องการกลบัก่อน 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นฝากบตัรลงทะเบียนให้กบัเจ้าหน้าที& 
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ขั �นตอนการลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


