
                   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 ( ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจาก
เชื (อไวรัสโคโรนา่ 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 (งนี (บริษัทได้จัดให้ผู้ ถือหุ้นที	ไม่สะดวกที	จะเข้าร่วมประชุมในครั (งนี ( สามารถติดตามการประชุมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ และสามารถสง่คําถามผา่นมาช่องทางออนไลน์ได้เช่นกนั 

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

  โดยในการประชุมครั (งนี (ได้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที	ปรึกษากฎหมายที	เข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ( 

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

*กรรมการที	เข้าร่วมประชมุครบทั (ง  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 (งนี (บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบตั (งแต่วนัที	 6 มีนาคม 2563 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ	งเป็นระยะเวลามากกว่า 21 วนั เพื	อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระต่าง ๆ 
ลว่งหน้า  

 นอกจากนี (เพื	อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม เลขานุการบริษัทได้อธิบายหลกัเกณฑ์สําหรับการ
ดําเนินการประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และวิธีนบัคะแนนเสยีง ดงันี ( 

1. สาํหรับผู้ ถือหุ้นที	ไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จดัสง่หนงัสือมอบอํานาจมาให้ทาง
 บริษัท  ซึ	งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของทา่นในระบบข้อมลูการลงคะแนนของบริษัทแล้ว 

2. สาํหรับผู้ ที	ต้องการใช้สทิธิลงคะแนนด้วยตนเองในแตล่ะวาระ บริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนให้ทกุท่าน 
 บริเวณจดุลงทะเบียนสามารถใช้สทิธิ แตล่ะวาระได้ในห้องประชมุ 

3. การลงเสียงโหวตในแต่ละวาระที	 5 เรื	องแต่งตั (งกรรมการที	พ้นวาระทางบริษัทจัดทําบตัรลงคะแนน
 เป็นรายบคุคล โดยบริษัทจะทําการเก็บบตัรลงคะแนนทั (งหมด 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 (งหมด ทําเป็นคําตอบ และเผยแพร่ใน
 เว็บไซต์ของบริษัทอีกครั (ง 

                      หลงัจากนั (น เลขานุการบริษัทได้ขอเชิญให้ ดร.ไนยวน  ชิ  ประธานกรรมการ  กลา่วเปิดประชุมและทํา
หน้าที	ประธานในที	ประชมุตามข้อบงัคบั  ดร. ไนยวน ชิ ได้กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ และได้กลา่วถึงสถานการณ์ต่างๆ 
ของบริษัทให้ที	ประชมุรับทราบ ดงันี ( 
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 สถานการณ์ของบริษัทวันนี ( ถ้าท่านผู้ ถือหุ้นได้อ่านสารจากประธาน มีแจ้งอยู่แล้วว่าในปีนี ( บริษัทจะ
ดําเนินการอยา่งไรบ้าง ซึ	งจากวนัที	แจ้งจนถึงตอนนี (ก็ยงัไมม่ีการเปลี	ยนแปลงที	ตา่งจากที	แจ้งไปในสารบริษัท ณ เวลานี (  
คิดว่าจะเป็นปีที	ดีกว่าปีที	แล้วและในอนาคตจะยังมีปีที	ดีกว่าปี 2020 อีกด้วย บริษัทได้รับงานจนถึงปี 2022 และมี
บางสว่นกําลงัคยุของปี 2023 อยู่ ซึ	งจะมีสญัญาโครงการที	จะเซ็นร่วมกนั คิดว่าน่า ภายในเดือนพฤษภาคม, กรกฎาคม 
และพฤศจิกายน นี (นา่จะได้รับความชดัเจน 
 
 2 - 3 วนัที	ผ่านมาจะมีผู้ ถือหุ้นโทรมาถามว่า ญี	ปุ่ นมีปัญหา บริษัทจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ	งผมเรียนให้ทราบ
ว่า คําถามอย่างนี (ผมตอบไม่ได้ และคิดว่าทรัมป์ (ประธานาธิบดีของสหรัฐ) ก็คงตอบไม่ได้ คิดว่าอาเบะ (นายกรัฐมนตรี
ของญี	ปุ่ น) ก็ตอบไม่ได้ และท่านนายกของประเทศไทยก็ตอบไม่ได้อยู่ดี เพราะถ้าญี	ปุ่ นต้องเจ๊ง สงสยัว่าถือหุ้นหรือไม่ถือ
หุ้นก็ไมส่าํคญัเทา่ไหร่ แตว่า่ปกติแล้วที	คยุกนัไมใ่ช่คยุกนัวา่ปัจจบุนัเป็นอย่างไร บริษัทจะคยุกนัว่าเมื	อสถานการณ์อย่างนี ( 
บริษัทจะเป็นอยา่งไร ซึ	งเมื	อมีเหตกุารณ์ไมป่กติขึ (นมาเมื	อผา่นไปแล้วก็จะมีบริษัทที	จะยงัอยูไ่ด้หรือมีบริษัทฯ ที	จะเจ๊งไป  
 
 บริษัทตั (งแตเ่ข้าตลาดหลกัทรัพย์ ก็ 16 ปีแล้ว ตั (งแตว่นัแรกบริษัทมีแจ้งให้ทราบ นโยบายของบริษัทไม่ใช่ว่า
จะเข้าไปหากําไรให้มากที	สดุ นโยบายบริษัทคือหาวิธีที	ทําให้บริษัทอยูใ่ห้นานที	สดุให้ได้ ถ้าวนัหนึ	ง มีบริษัทต้องเจ๊ง บริษัท
อยากจะเป็นบริษัทท้ายสดุที	เจ๊ง อนันี (เป็นนโยบายของบริษัทตั (งแตเ่ข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพราะฉะนั (นต้องเรียนให้ทราบว่า
บริษัทไมม่ีปัญหากบัสถานการณ์ ณ เวลานี (  แตจ่ากที	ทราบมาญี	ปุ่ นจะประกาศภาวะฉกุเฉินเย็นนี ( และจะเริ	มใช้พรุ่งนี (  ซึ	ง
พรุ่งนี (ตอนเช้าที	บริษัทจะมีตรวจงานผา่นระบบ Conference กบัญี	ปุ่ น ( MCS JAPAN ) ก็จะทําตามแผนเดิม ดงันั (นญี	ปุ่ น
จะมีประกาศฉกุเฉินหรือไม่นั (น ไม่ได้เกี	ยวกบับริษัท หากถามว่าบริษัทจะมีโอกาสสง่ของได้ช้าลงหรือไม่ ในเวลานี (ยงัไม่มี
ปัญหา  ถ้าสําหรับผู้ ถือหุ้นที	จะขายหุ้นบริษัทให้ได้กําไรไว ๆ อนันี (ไม่ทราบว่าจะแนะนําอย่างไร แต่ถ้าคิดว่าได้ปันผล 5% 
ถือว่าอยู่สภาพนี (ดี แม้กระทั	งบริษัทหุ้นขึ (นถึง 15 บาท ยงัได้สบาย ๆ แต่อย่างที	เคยบอกหลายครั (งว่า จะถือหุ้น บริษัท
หรือไม ่อนันี (เป็นการตดัสนิใจของผู้ 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 (นสดุลง  ซึ	งหากทําอย่างนี (ต้องขออนญุาตจาก
รัฐบาลของเขาก่อน สิ	งที	อยากเรียนทกุทา่นคือ MCS Xiamen เห็นสถานการณ์ไม่ดี ก็รีบเข้าไปจดัการ คือให้เลื	อนมาหยดุ
เร็วขึ (น และในวนัหยดุก็เลื	อนไปเป็นวนัทํางาน จากนั (น MCS Xiamen ก็ไม่มีปัญหาอะไร และอีก 2 เดือนบริษัทก็จะมี
รายงานงบการเงินไตรมาส 1  MCS Xiamen มีกําไรคิดว่าดีที	สดุกว่าหลายปีที	ผ่านมา เพราะฉะนั (นงานนั (นอยู่ที	เตรียมมา
อยา่งไรไมไ่ด้อยูก่บัสภาพสถานการณ์วา่เป็นอยา่งไร   
 
 จากคําถามที	ถามว่า งานที	ทําที	โรงงาน MCS Xiamen คนญี	ปุ่ นจะเข้าไปตรวจอย่างไร ซึ	งแน่นอนเข้าไป
ตรวจไม่ได้ บริษัทจึงต้องใช้ MCS-Japan ซึ	งจะมีวีดิโอให้ดูว่า ขั (นตอนการตรวจงานเป็นอย่างไร ซึ	งบริษัทที	ขายของไป
ญี	ปุ่ น มีแค่บริษัทของเราที	มี MCS-Japan ซึ	งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กว่าที	จะมี Function แบบนี ( บริษัทเตรียมการ
สําหรับ MCS-Japan มากกว่า 10 ปีแล้ว มีบางท่านถามมาว่า MCS Japan ไม่ได้ทํากําไรให้ ทําไมบริษัทถึงยงัต้องม ี
MCS Japan ไว้ จึงอยากแจ้งให้ทราบว่า มีไว้เพื	อวนันี ( ซึ	งมีประโยชน์ (รับชม DVD) อนันี (เป็นการตรวจงานที	บริษัททํา ซึ	ง
วิธีการอยา่งนี (ไมท่ราบวา่ที	ไหนมีหรือไม ่แตท่ราบแคว่า่ในญี	ปุ่ นยงัไมม่ีใครทําแบบเรา เหตทีุ	บริษัททําได้แบบนี ( เพราะ 
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บริษัทคาดการณ์ไว้ลว่งหน้าวา่สกัวนัหนึ	งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ (น เพราะตั (งแตก่่อตั (งบริษัทมา บริษัทเจอวิกฤตหลายอยา่ง  
ไมว่า่จะเป็นนํ (าทว่ม การปฏิวตัิ และหลาย ๆ อยา่ง ทําให้รู้สกึวา่บริษัทจะต้องเตรียมตวัรับวิกฤตครั (งตอ่ไป ซึ	งตอนนี (สิ	งนั (นก็
เกิดขึ (นแล้ว ขอทกุทา่นรับชมจาก DVD  
  
 คลปิ (การตรวจงานผา่นระบบ Conference) ที	เปิดให้ดเูป็นคลปิสั (น ๆ แต่แจ้งให้ทราบว่า ไม่เคยเห็นที	ไหน 
เพราะญี	ปุ่ นก็ไมม่ีแบบนี ( แตบ่ริษัทเตรียมการมาหลายปีแล้ว พึ	งได้มีโอกาสใช้พอดี  ณ วนันี ( สภาพทกุอย่างดีกว่าเก่ามาก 
ที	โรงงานที	 MCS Xiamen ก็ทําแบบนี (เช่นเดียวกนั แตต้่องเข้าใจวา่ที	เราทําได้แบบนี (เพราะเรามี MCS Japan มีคนบอกว่า 
ถ้าเราไมม่ี MCS Japan เราสามารถใช้บริการผา่นบริษัทอื	นในญี	ปุ่ นก็ได้ แตอ่ยา่ลมืวา่บริษัทอื	นที	ญี	ปุ่ นเขาคิดวา่บริษัท 
เป็นคู่แข่งของเขาอยู่แล้ว จึงไม่มีใครยินดีที	ให้บริการเราอย่างแน่นอน หากบริษัทส่งงานไม่ได้ บริษัทคู่แข่งที	นั	นเขาก็ดีใจ 
ดงันั (นคือเหตผุลที	บริษัทต้องมี MCS Japan   
 
 กลบัมาพดูถึงโรงงานบริษัทที	ประเทศไทย บริษัทประกาศภาวะฉกุเฉินวนัที	 13 มีนาคม โดยบริษัทได้ปิด
บริเวณโรงงาน วนัที	 27 มีนาคม 2563 บริษัทย้ายพนกังานเข้ามาอยู่ในบริเวณพื (นที	ของโรงงาน รวมชาวญี	ปุ่ นที	มีหน้าที	
ตรวจรับงาน , คนญี	ปุ่ นที	เข้ามาดชู่วยดงูาน เข้ามาอยู่ที	นี	 จดัอาหารให้ 3 มื (อ มีซื (อกบัข้าวให้ถ้าใครอยากประกอบอาหาร
เอง บริษัทมีร้านขายของชําทั	วไปให้พนกังาน  บริษัทติดตั (ง WIFI ในบริเวณโรงงานทั	วทั (งพื (นที	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 (มีบางคนคิดวา่บริษัทสามารถรับประกนัอะไรได้หรือไมว่า่จะมีการทํางานได้ต่อเนื	อง อนั
นี (ไม่มีใครรับประกันได้อยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่าจะจดัการอย่างไร เตรียมงานให้ดีที	สดุหรือไม่ อนันี (เป็นหน้าที	ของบริษัท ซึ	ง
บริษัทก็ต้องเตรียมการให้พนกังานทํางานได้อย่างปลอดภยั อนันี (เป็นสิ	งที	บริษัททําอยู่ หลงัจากวนัที	 29 เมษายน 2563 
บริษัทจะจ่ายปันผลตามที	ได้แจ้งไว้ หลงัจากนั (นบริษัทได้เตรียมเงินสดไว้ในมือ เผื	อไว้ว่าหากไม่มีรายได้ในอีก 6 เดือน
ข้างหน้า บริษัทก็จะยงัสามารถอยูไ่ด้ อนันี (คือสิ	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 (งนี (แล้ว 
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 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถาม /แก้ไขข้อความในรายงานในวาระ 
นี (หรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม หรือขอแก้ไข   

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี (ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที-ประชุม ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื	อวนัที	 8 เมษายน 2562 ตามที	เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ( 
 

 

 
 
 
 
 
 (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 (หรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทน สอบถามในวาระนี (   

 เลขานกุารฯ แจ้งวา่วาระนี (ไมม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื	องจากเป็นวาระเพื	อรับทราบ 

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

 เลขานุการฯ ได้ขอให้ นางสาวมธัวรรณศ์   ศรีศกัดา  รักษาการผู้ อํานวยการสายงานการเงิน  เป็นผู้ ชี (แจง
รายละเอียดในวาระนี (ตอ่ที	ประชมุ 
  

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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 นางสาวมัธวรรณศ์   ศรีศักดา  รักษาการผู้ อํานวยการสายงานการเงิน ได้แจ้งให้ที	ประชุมรับทราบผล
ประกอบการของบริษัท ดงันี ( 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 บริษัทมีรายได้รวม เทา่กบั 3,357.88 ล้านบาท  เพิ	มขึ (นร้อยละ 2.00 จากปี 2561   
 
 
 
 
 
  
  
 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวม เทา่กบั 2,713.96 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 4.83 จากปี 2561   
  
 
 
 
 
  
  
 บริษัทมีกําไรสทุธิ เทา่กบั 608.54 ล้านบาท  เพิ	มขึ (นร้อยละ 45.96 จากปี 2561   
 
 
 
 
 
 
 โดย ณ สิ (นปี 2562 บริษัทมีกําไรขั (นต้น 1,150.09 ล้านบาท และมีอตัรากําไรขั (นต้นอยูที่	ร้อยละ 34.85 ซึ	ง
เพิ	มขึ (นจากปีก่อนที	มีอตัรากําไรขั (นต้นอยูที่	ร้อยละ 33.37 เนื	องจากในปี 2562 งานในประเทศมีสดัสว่นลดลงจึงทําอตัรา
กําไรขั (นต้นเพิ	มขึ (นจากปี 2561 ซึ	งมีปริมาณงานในประเทศที	มากกวา่ 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม  เท่ากบั 5,096.50 ล้านบาท เพิ	มขึ (นจากวนัที	 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,062.68 
ล้านบาท หรือเพิ	มขึ (นร้อยละ 26.34 
 บริษัทมีหนี (สินรวม เท่ากบั 2,041.32 ล้านบาท เพิ	มขึ (นจากวนัที	 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 976.95 ล้าน
บาท หรือเพิ	มขึ (นร้อยละ 91.79 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 3,055.17 ล้านบาท เพิ	มขึ (นจากวนัที	 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 85.73 
ล้านบาท หรือเพิ	มขึ (นร้อยละ 2.89 

 
 
 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี (หรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทน สอบถามในวาระนี (   

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี (ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที-ประชุม ที	ประชมุโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  มีมติอนมุตัิงบดลุและ
บญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ (นสดุ ณ วนัที	 31 ธันวาคม 2562 ตามที	เสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ( 

 

 

 

 

 

 

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

เห็นด้วย 167,532,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 61,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที-  4  พิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 เลขานุการฯ  ได้แจ้งให้ประชุมรับทราบเกี	ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเอกสารที	ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	 4 หน้าที	 3-4 ที	จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นครั (ง
นี (แล้ว  โดยในปี 2562 บริษัทมีกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั (งสิ (นจํานวน 600.08 ล้านบาท ซึ	งบริษัทได้มีการตั (งสํารอง
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 (หรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทน สอบถามในวาระนี (    

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี (ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
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 ( 

 

 

 

 

 

 
 

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

 เลขานุการฯ ชี (แจงต่อที	ประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 20 ได้กําหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจําปีทกุครั (งให้กรรมการออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั (งหมด หากไมส่ามารถจะแบง่ออก 

เห็นด้วย 167,591,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 2,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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ให้พอดีกบัจํานวน  1  ใน  3  ให้พิจารณาให้ใกล้เคียงที	สดุกบัจํานวน  1  ใน  3  และในปีนี (มีกรรมการจํานวน  2  ท่าน  ที	
ต้องออกตามวาระ คือ 

  1.  ดร.ไนยวน  ชิ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที	บริหาร 
 2.  นายสมศกัดิK  สริุยวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 โดยคณะกรรมการขอเสนอให้ที	ประชุมแต่งตั (งกรรมการที	ครบกําหนดตามวาระทั (ง  2  ท่าน กลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่เดิมอีกวาระหนี	ง  ซึ	งรายละเอียดประวตัิของกรรมการที	เสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิม  ปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ หน้า 29-30 

 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี (หรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม  

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี (ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที-ประชุม  ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมัติ
แตง่ตั (ง ดร.ไนยวน  ชิ  และนายสมศกัดิK  สริุยวงศ์  ที	ต้องออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ	ง ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ( 

1) ดร.ไนยวน  ชิ 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

2) นายสมศกัดิK  สริุยวงศ์ 

 

 

 

 
 
 

 
 

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

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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วาระที- 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

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

 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี (หรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม  

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

มติที-ประชุม  ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมตัิให้จ่าย
คา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยจ่ายเป็นเงินจํานวนรวมไมเ่กินปีละ 9.00 ล้านบาท โดยให้อยู่ใน
ดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนที	จะพิจารณาจดัสรรให้แก่คณะกรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ( 
 
 
 
 
 
 
 

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

 เลขานกุารฯ ได้เรียนเชิญให้ นายทินกร  สดีาสมบรูณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (
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 (งผู้สอบบญัชี
รายนามดงัตอ่ไปนี (  คือ นายบณัฑิต ตั (งภากรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 8509  หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที	  5155  หรือนายเอกสทิธิK ชธูรรมสถิตย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 และกําหนดคา่ตอบแทนจํานวนไมเ่กินปี 4,500,000 บาท  

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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รายละเอียดตา่ง ๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	 7 หน้าที	 7-8 ในหนงัสือเชิญประชุมที	จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นครั (งนี (
แล้ว จึงขอให้ที	ประชมุพิจารณา  

 เลขานกุารฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี (หรือไม ่  
 ไมม่ีผู้ใดสอบถาม   

 เลขานกุารฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ  โดยการลงมติวาระนี (ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที-ประชุม   ประชมุโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  มีมติแตง่ตั (ง
นายบณัฑิต ตั (งภากรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 8509  หรือนายธนิต โอสถาเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	  5155  
หรือนายเอกสทิธิK ชธูรรมสถิตย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 และกําหนดคา่ตอบแทนจํานวนไมเ่กินปี 4,500,000 บาท ตามที	เสนอ  ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ( 
 
 
 
 
 
 
 

 (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 A 
 

1. ผลกระทบที	ประเทศญี	ปุ่ นไม่ให้คนไทยเข้าประเทศนั (น จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและสง่มอบ
งานหรือไม่ และถ้าหากญี	ปุ่ นประกาศ Lock Down Tokyo นั (นจะกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง และมี
โครงการก่อสร้างในญี	ปุ่ นเลื	อนหรือยกเลกิโครงการแล้วหรือไม ่

 
ประธานฯ ได้ชี (แจง  ดงันี ( 

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

 

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) คืนนี (ประเทศญี	ปุ่ นจะประกาศภาวะฉกุเฉิน สาํหรับ 8 หรือ 9 จงัหวดั จะเกี	ยวข้องกบับริษัทหรือไม ่

วตัถปุระสงค์ที	ทํา คือ ทางญี	ปุ่ นอยากให้ตอนกลางคืนไมม่ีคนเข้าไปเที	ยว เพราะไวรัสนี (ที	จีน ทําให้คน
เข้าใจวา่ติดเฉพาะคนแก่ แตต่อนนี (ของญี	ปุ่ น 60% คือคนที	อายนุ้อยกวา่ 40 ปี ที	ติดเชื	อไวรัสนี ( สว่นมาก
เป็นคนที	เที	ยวกลางคืน เพราะฉะนั (นจึงมีความคิดวา่จะห้ามเปิดสถานบนัเทิง 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 (บริษัทมีตรวจงาน ลกูค้าของบริษัทที	โตเกียวก็ต้อง 
เดินทางไปที	 Chiba (MCS Japan) ซึ	งก็ไมไ่ด้ยกเลกิ ยงัดําเนินการปกติ และก็ไมม่ีบริษัทก่อสร้างไหน
ปิดตวัลงเช่นกนั ดงันั (นจึงไมม่ีสว่นเกี	ยวข้องกบับริษัท  
 

2. บริษัทมีมาตรการป้องกนัการติดโรคอย่างไร สําหรับพนกังาน และถ้ามีการ Lock Down หรือ Curfew 
ในจังหวดัอยุธยาและกรุงเทพจะมีผลกระทบอย่างไร ต่อการทํางานและการส่งมอบและมีมาตรการ
อยา่งไร 

 
คณุไพรัตน์  วิวิฒน์บวรวงษ์  ผู้ อํานวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 จากที	ผู้ ถือหุ้นได้เห็นคลปิวีดีโอที	บริษัทฯ นําเสนอไปแล้วนั (น ทางบริษัทขอสรุปสิ	งที	ได้ดําเนินการเกี	ยวกบัเรื	อง
นี (ดงันี ( 

(1) ย้ายพนกังานทั (งหมดเข้ามาอยูใ่นบริเวณบริษัทเพื	อปอ้งกนัความเสี	ยงที	จะรับเชื (อไวรัสเข้ามา 
(2) จดัระบบตรวจคดักรองผู้ ที	จะเข้ามาบริษัทโดยการวดัอณุหภมูิและสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
(3) เพื	อลดความเสี	ยงในการให้พนกังานออกข้างนอก บริษัทมีการจดัทําอาหารให้กบัพนกังานทั (ง 3 

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

มาตรวจสขุภาพ เข้ามาตรวจพนกังานหรือครอบครัวพนกังานเพื	อเลี	ยงการเดินทางไปโรงพยาบาล 
จะเสี	ยงตอ่การรับเชื (อไวรัสกลบัเข้ามา 

(6) มีการติดตั (ง 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 ( 

 
3. รายได้ในสว่นที	สง่ออกในปีที	ผา่นมานั (นอตัราเฉลี	ยอยูที่	กี	เยนตอ่ตนั  

 
ประธานฯ ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 ราคาขายเฉลี	ยในปีที	ผา่นมาอยูที่	ประมาณ 250,000 เยนตอ่ตนัสาํหรับงานที	สง่ออกไปที	ประเทศญี	ปุ่ น และ 
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สาํหรับราคาขายเฉลี	ยในปีนี (จะอยูที่	ประมาณ 280,000 เยนตอ่ตนั 
 

4. รายได้ปีนี (คาดว่าจะประมาณเท่าไร หรือคาดว่าจะส่งมอบได้กี	ตนั และเป็นส่วนของในประเทศและ
 ตา่งประเทศอยา่งละเทา่ไร  

 
ประธานฯ ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 รายได้ของปีนี (คาดวา่จะอยูที่	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 (น คาดวา่ปีนี (จะใช้กําลงัผลติกี	เปอร์เซ็น 
 
คณุพรชยั  พิศาลอนกุลูกิจ  ผู้ อํานวยการสายงานปฏิบตัิการ ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 กําลงัการผลติในปีนี ( สาํหรับในสว่นของ Robot จะใช้ 4 โครงการ  โดยคาดวา่จะใช้กําลงัการผลติประมาณ 
9,000-10,000 ตนั หรือประมาณ 60-70% ขึ (นอยูก่บัลกัษณะงาน  
 และนางสาวกญัชลกิา  แสงปริญญา เลขานกุารฯ ได้ชี (แจงเพิ	มเติมวา่ สาํหรับโรงงานนี (ได้รับสิทธิสง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) โดยมีกําลงัการผลติโดยรวมของโรงงานสาํหรับบตัรใบนี (  30,000 ตนัตอ่ปี ซึ	งรวมกําลงัการผลติในสว่นของ Robot แล้ว 
 

6. การเลื	อนจดั Olympic นั (นมีผลตอ่การก่อสร้างที	ญี	ปุ่ นอยา่งไรและตอ่บริษัท 
 
ประธานฯ ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 งานที	บริษัทรับอยูต่ั (งแตแ่รกไมม่ีงานในสว่นของ Olympic อยูแ่ล้ว จึงไมม่ีผลกระทบอะไร และงานสว่นใหญ่
ที	เกี	ยวข้องกบั Olympic ทกุอยา่งได้ดําเนินการหมดแล้ว  

 
7. Black log ตอนนี (อยูที่	กี	ตนัและคาดวา่จะสามารถคงอตัรากําไรขั (นต้นได้เหมือนเดิมหรือไม ่

 
คณุวรรณา  พลแก้ว  ผู้ อํานวยการสายงานการตลาดและประกนัคณุภาพ  ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 Black log ตอนนี (มีประมาณ 110,000 ตนั และอตัรากําไรขั (นต้นในปีนี (คิดวา่จะอยูที่	ประมาณ 40% 
 

8. บริษัทยอ่ยในญี	ปุ่ นนั (นคาดวา่ปีนี (จะมีผลประกอบการเป็นอยา่งไร จะสามารถทํากําไรได้หรือไม ่
 
ประธานฯ ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 สําหรับในสว่นของบริษัทย่อยที	ประเทศญี	ปุ่ น ( MCS Japan ) คาดว่าผลประกอบการในปีนี (จะไม่ขาดทนุ 
และจะเริ	มทํากําไรได้ในปี 2564 

 
9. การสง่มอบงาน ณ ปัจจบุนั เป็นไปตามเปา้หมายหรือไม ่
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ประธานฯ ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 ณ ปัจจบุนั Schedule การสง่มอบยงัไมม่ีการเปลี	ยนแปลง 
 

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

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

เลขานกุารฯ ได้ชี (แจง  ดงันี ( 
 จํานวนงานที	เปิดเผยในรายงานประจําปี มีบางงานที	สญัญายงัไมแ่ล้วเสร็จจึงไมม่ีรายละเอียดมลูคา่ในสว่น
นี ( ตวัเลขที	แสดงมีเพียงงานบางสว่นที	ได้สญัญามาเทา่นั (น เช่น โครงการ Toranomon Azabudai และโครงการ 
Toranomon Station ทําให้ยอดมลูคา่งานที	เหลอื ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2562 ที	แสดงอยูน่ั (นตํ	าไป 

 และไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายอื	นซกัถาม  หรือแสดงความคิดเห็นอีก 

 ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุ  และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้แทนที	สละเวลาเข้าร่วมประชมุ   
 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
                                         
                                        ลงชื	อ                                                                  ประธานที	ประชมุ 
                                                (  ดร.ไนยวน   ชิ  ) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ  


