
 

     
    

     
 
 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2563 

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

 
 

วนัที+ 7 เมษายน 2563  เวลา 9.30 – 11.30 น. 

ณ.ห้อง Ballroom 2-3 , โรงแรมคอนราด , กรุงเทพฯ 
 
 

เริ�มลงทะเบียน เวลา 8.30 น. 
เพื+อความสะดวกกรุณานําแบบฟอร์มลงทะเบียนที�มีบาร์โค๊ดมาด้วย 

 
 
 
 

** สิทธิเข้าร่วมประชมุ เฉพาะผู้แทนหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั�น **  

(งดแจกของชําร่วย เพื+อเป็นไปตามการขอความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย) 
 
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน ) 
70 หมู ่2 ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท์ 035-372961-6 โทรสาร 035-372967-8 
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  26    กมุภาพนัธ์   2563 
 
เรื+อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ+งที+สง่มาด้วย  1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที+  5  (กรรมการ) 
3. ข้อบงัคบัที+เกี+ยวข้องกบัการประชมุ 
4.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 
5. ประวตัิกรรมการที+เสนอให้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
6.  เอกสารลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
7.  QR Code สาํหรับโหลดรายงานประจําปีและแบบฟอร์มการขอรับรายงานประจําปีเป็นรูปเลม่ 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัที+ 7 เมษายน 2563 เวลา 
9.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด , กรุงเทพ ฯ เพื+อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี S  

 

  วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562  
   เมื�อวันที� 8 เมษายน 2562 (หน้าที� 9-29)  

 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริ ษัทได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2562 เมื+อวันที+                                           
 8 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัตั Sงแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์
 แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที+กฎหมายกําหนด พร้อมทั Sงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
 บริษัท (www.mcssteel.com) แล้ว 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
  
 การลงมติ  วาระนี Sต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออก
 เสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัผู้ ที+งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

 วาระที� 2  รับทราบรายงานประจาํปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานที+ผ่านมาและการเปลี+ยนแปลงที+สําคญัที+เกิดขึ Sน
ในรอบปี 2562 ซึ+งปรากฎอยูใ่นรายงานประจําปี 2562 (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ที+แนบมาด้วย) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของ
 คณะกรรมการบริษัทประจําปี  2562 
  
 การลงมติ  วาระนี Sเป็นการแจ้งเพื+อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี S 
 
 
 
 



 
3

 

 
 วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
   สาํหรับปีสิ �นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2562 
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื+อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ+งกําหนดให้
 บริษัทฯ ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปีสิ Sนสดุ ณ รอบปีบญัชีของ
 บริษัทฯ ที+ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอให้ที+ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
  
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับปีสิ Sนสดุ วนัที+ 31 ธันวาคม 2562  ซึ+งได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
                                                หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 เพิ�มขึ �น (ลดลง) % 
รายได้รวม 3,357,879,363 3,292,046,413 65,832,950 2.00 
ค่าใช้จ่าย 2,713,952,503 2,851,836,150 (137,883,647) 4.83 
กาํไรขั �นต้น 1,150,094,531 1,083,878,587 66,215,944 6.11 
กาํไรส่วนที�เป็นของบริษัท 608,539,222 416,931,738 191,607,484 45.96 
กาํไรต่อหุ้น 1.28 0.91 0.37 40.66 

 
 การลงมติ  วาระนี Sต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชมุและมีสทิธิออก
 เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ที+งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
 วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
    
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดว่า               
 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื+นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที+บริษัทยงัมียอดขาดทุน
 สะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั Sนให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่จะมีข้อบงัคบั
 กําหนดไว้เป็นอย่างอื+นในเรื+องหุ้นบริุมสิทธิ  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที+ประชุมผู้ ถือหุ้น 
 เมื+อข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ทําได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็น
 ครั Sงคราว เมื+อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที+จะทําเช่นนั Sนและเมื+อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที+
 ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลนั Sนให้กระทําภายในหนึ+งเดือนนบัแต่วนัที+ที+
 ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี  ทั Sงนี S  ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณา
 คําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Sนในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 
 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ+ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไร 
 สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้มีการ
 จ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกวา่ที+กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ Sนอยูก่บัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน           
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 สภาพคลอ่ง ความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื+น ๆ  
 ที+เกี+ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจําปี  2562  หุ้นละ 0.65 บาท และบริษัทได้มี
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปจํานวน 0.25 บาท ตอ่หุ้น เมื+อวนัที+ 4 ธนัวาคม 2562 

 
และเห็นสมควรให้จ่ายเพิ+มอีกอตัราหุ้นละ 0.40 บาท          รวมเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน
รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 

  
  

ผลการดาํเนินงาน 
 

วันที�จ่าย 
 

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

เงินปันผลระหวา่งกาล   9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 62)   4-ธ.ค.-62 0.22 0.03 0.25 
เงินปันผล  ครั Sงที+ 2   3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 62) 29 -เม.ย.-63 0.30 0.10 0.40 

รวม 0.52 0.13 0.65 
 

 โดยกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื+อสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที+  16  มีนาคม  2563 และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที+  29 เมษายน 2563  
  

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2560-2562  ตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 600.49 451.12 539.43 

2. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.65 0.50 0.60 

3. รวมเงินปันผลจ่ายทั Sงสิ Sน (ล้านบาท) 310.05 236.50 271.20 
4. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ 51.63 52.87 50.28 

 
 โดยเงนิปันผลในปี 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
 
 ทั Sงนี S ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที+กําหนด ในประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ สาํหรับเงินปันผลในปี 2562 ดงัตอ่ไปนี S 
 1) เงินปันผลจํานวน  0.13 บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสว่นที+เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ผู้ ถือ
หุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 
 2) เงินปันผลจํานวน  0.52 บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสว่นที+ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขอเครดิตภาษีได้และไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ที+จ่าย 
                    การลงมติ  วาระนี Sต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชมุและมีสทิธิออก
 เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ที+งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
ทั �งนี�สทิธใินการรับเงนิปันผลยงัมคีวามไมแ่น่นอน  ขึ�นอยูก่บัมตขิองที ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นสําคัญ 
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 วาระที� 5     พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  
   (หน้าที� 30-33)  
  
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
 20 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั Sง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็น
 อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที+จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที+สดุกบัสว่น 1 ใน 
 3 และกรรมการที+ออกตามวาระนั Sน อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้  
 ในปี 2563 มีกรรมการที+ครบตําแหนง่ตามวาระจํานวน 2 ทา่น จากจํานวน 8  ทา่น ได้แก่  

1) ดร.ไนยวน     ชิ  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายสมศกัดิb สริุยวงศ์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

   กําหนดคา่ตอบแทน 
 

  นอกจากนี S บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื+อบุคคลที+เห็นว่ามีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื+อรับการพิจารณาเลือกตั Sงเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกําหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ระหว่างวนัที+  1 พฤศจิกายน 2562 จนถึง 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการ
พิจารณาเลอืกตั Sงเป็นกรรมการ 

  
 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ที+ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ครั Sงที+ 1/2563 เมื+อวนัที+  
 24 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ+งไม่รวมกรรมการที+มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั Sง 2 ท่าน เป็น
 ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบตัิและความรู้ความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
 บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการทั Sง 2 ทา่นข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีก 1 วาระ 
  
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ+งไม่รวมกรรมการที+มีส่วนได้เสียได้พิจารณาร่วมกัน มีมติ
 เห็นชอบตามที+คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที+ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตั Sง
 กรรมการที+ครบกําหนดตามวาระทั Sง 2 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งของบริษัทใหม่ในตําแหน่งเดิมอีกวาระหนี+ง 
 กล่าวคือ  ดร.ไนยวน ชิ  ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ และนายสมศกัดิb สริุยวงศ์  ดํารงตําแหน่ง
 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ทั Sงนี S นายสมศกัดิb สริุยวงศ์ มี  
 คณุสมบตัิตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิ 
 ตามหลกัเกณฑ์ที+เกี+ยวข้อง  
 
  สาํหรับรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของทั Sง 2 ทา่น ระยะเวลาที+ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ  
 ข้อมลูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ/คณะกรรมการชดุยอ่ยในรอบปีที+ผา่นมา ข้อมลูการถือหุ้นในบริษัท  
 ข้อมลูการดํารง ตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริการในบริษัทจดทะเบียน/กิจการอื+นๆ รวมทั Sงข้อมลูความสมัพนัธ์ 
 นั Sน ปรากฏตามสิ+งที+สง่มาด้วยลาํดบัที+ 2 
 
                      การลงมติ  วาระนี Sต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชมุและมีสทิธิออก 
                     เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ที+งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที� 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ        
ข้อ 25 กําหนดวา่ กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนอนัได้แก่ เบี Sยประชมุ เบี Sยเลี Sยง บําเหน็จ และโบนสั หรือ

 ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆตามที+ที+ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ 
ที+ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี+ยนแปลง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรให้เสนอในที+ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2563  จํานวนรวมไมเ่กิน 9 ล้านบาท  
 โดยจดัสรร ดงันี S 
 

                                    ตําแหนง่   คา่ตอบแทนรายเดือน 
        ( บาท/ เดือน ) 

       คา่เบี Sยประชมุ 
        ( บาท/ ครั Sง ) 

1.คณะกรรมการบริษัท   
            ประธานกรรมการ จดัสรรตามดลุยพินิจของ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 
                      15,000* 

            กรรมการ 
2.คณะกรรมการตรวจสอบ   
            ประธานกรรมการตรวจสอบ จดัสรรตามดลุยพินิจของ 

คณะกรรมการสรรหาฯ 
                      15,000* 

            กรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
    (NRC) 

  

            ประธานกรรมการสรรหาฯ จดัสรรตามดลุยพินิจของ 
คณะกรรมการสรรหาฯ 

                       15,000* 
            กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
                                    รวม ไม่เกิน 9 ล้านบาท 

 

 หมายเหต ุ: * คา่เบี Sยประชมุตอ่ครั Sง (เฉพาะครั Sงที+เข้าร่วมประชมุ) ครั Sงละ 15,000 บาท / ทา่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        
        ปี 

     
       จาํนวนกรรมการ 
              (ท่าน) 

      
   ค่าตอบแทน (บาท)  / ปี 

      2558 9 6,000,000 
      2559 9 9,800,000 
      2560 9 11,640,000 
      2561 7 8,090,000 
     2562 8 6,770,000 
    2563 8 9,000,000 
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 การกําหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วได้ผา่นคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดย 

คา่ตอบแทน โดยพิจารณาจากข้อมลูของคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ และค่าตอบแทน
ดงักลา่วรวมในสว่นของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ แล้ว 

 
 การลงมติ  เกี+ยวกบัคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

 สาม (2/3) ของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัผู้ ที+งดออกเสียงเป็นฐานใน
 การนบัคะแนน 

 
 วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 และเสนอ 
 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที+ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Sงผู้สอบบญัชี  
 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เนื+องจากทางคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที+พิจารณาผู้สอบบญัชี ซึ+งผู้สอบบญัชีเดิมจากบริษัท สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที+สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ   มาแล้ว
ห้ารอบบญัชีติดตอ่กนัตั Sงแตปี่ 2558 - 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาเปลี+ยนแปลงผู้สอบบญัชี 
โดยในการพิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีรายใหมน่ั Sน ได้คํานงึถึงคณุสมบตัิตา่ง ๆ อาทิเช่น ความเป็นอิสระ 
ผลงานที+ผา่นมาของบริษัท เครือขา่ยในประเทศที+บริษัทมีสาขาอยู ่ ได้แก่ ประเทศจีนและประเทศญี+ปุ่ น และ
คา่สอบบญัชีอยูใ่นระดบัที+เหมาะสม เมื+อพิจารณาหวัข้อดงักลา่วแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2563 รายละเอียดดงันี S 
 

1. ให้แต่งตั �งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จาํกัด ดังรายนามต่อไปนี � 
 

 
ที� 
 

ชื�อผู้สอบบัญชี เลขที�ใบอนุญาต 
จาํนวนปี 

ที�สอบบัญชีให้บริษัท 
 

1 นาย บณัฑิต ตั Sงภากรณ์     8509 - หรือ 
2 นาย ธนิต โอสถาเลศิ         5155 - หรือ 
3 นาย เอกสทิธิb ชธูรรมสถิตย์      4195 -  

 
 ซึ+งผู้ สอบบัญชีตามรายชื+อที+เสนอมาทั Sงหมดนี S ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท /     
บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที+เกี+ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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2.   กาํหนดค่าสอบบัญชีรวมทั �งสิ �น 4,500,000 บาท ประกอบด้วย 
 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 เพิ�มขึ �น % 
อนุมัติ งบประมาณ  

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,560,000 2,100,000  
งบการเงินประจําปี 2,115,000 2,300,000  
คา่ตรวจสอบ BOI 110,000 100,000  
คา่บริการอื+นๆ  415,000 -  
รวมทั �งสิ �น ( บาท ) 4,200,000 4,500,000 7.14 

 
บริษัทยอ่ยในประเทศไทย ( บริษัท ทานะกะ เวลดิ Sง เซ็นเตอร์ จํากดั ) ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบับริษัท 

คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั แตส่าํหรับบริษัทยอ่ยที+ตั Sงอยูที่+ประเทศจีน และประเทศญี+ปุ่ น  ณ ปัจจุบนัยงั
ใช้ผู้สอบบญัชีท้องถิ+นอยู ่เนื+องจากข้อจํากดัทางด้านภาษา แตบ่ริษัทจะดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนด
ระยะเวลา 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควร แต่งตั Sง นาย บณัฑิต ตั Sงภากรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที+ 
8509  หรือนาย ธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที+  5155  หรือนาย เอกสิทธิb ชูธรรมสถิตย์  
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที+ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทนจํานวนไม่เ กินปีละ  4,500,000 บาท                                                
(สี+ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
 

 การลงมติ  วาระนี Sต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ที+งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ( ถ้ามี ) 

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

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกัด (มหาชน) 

ประชุมเมื�อวันที�  8 เมษายน 2562 
 ห้องบอลรูม 2-3 , โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ   

 

 นางสาวกญัชลิกา แสงปริญญา  เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ที+ประชุมทราบว่าขณะนี Sเวลา 10.30 น.  ขอเริ+มการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 และขณะนี Sมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจํานวน 204 ราย  และมีผู้ รับมอบฉนัทะมา
ประชุมจํานวน 63 ราย รวมจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมทั Sงสิ Sน 267 ราย รวมจํานวนหุ้นทั Sงสิ Sน 213,082,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
44.67 ของจํานวนหุ้นที+จําหนา่ยได้แล้วทั Sงหมดของบริษัทโดยในสว่นนี Sไม่นบัรวมจํานวนหุ้นของบริษัทได้ซื Sอคืนมาจํานวน 
23,000,000 หุ้น ที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีง ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อที+ 38  
 
  นางสาวกญัชลกิา แสงปริญญา ได้แนะนําคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดงัตอ่ไปนี S 
 
คณะกรรมการบริษัท 
 
ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ  
คณุไพรัตน์   วิวฒัน์บวรวงษ์  กรรมการและผู้ อํานวยการสายงานวางแผน 
คณุพรชยั    พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ 
    และผู้ อํานวยการสายงานปฏิบตัิการ 
คณุวรรณา       พลแก้ว               กรรมการ 
    และผู้ อํานวยการสายงานการตลาด 
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ที�ปรึกษากฎหมาย 
 
คณุชาญชยั      เนติมงคล ที+ปรึกษากฎหมาย 
คณุกสุมุา     อทุรักษ์ นิติกรของบริษัท 
และขอแนะนําผู้บริหารของบริษัทที+มาประชมุดงันี S 
 
1.   Mr. Kin Leong                Lee  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายแบบ      
2.   คณุมธัวรรณศ์                  ศรีศกัดา  รักษาการผู้ อํานวยการสายงานการเงิน 
3. คณุอฏัฐพร                      แสงปริญญา   ผู้จดัการฝ่ายนําเข้า-สง่ออกและจดัซื Sอ 
4. คณุธนมนพร                 ศิริชยัสทุธิกร  ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 
5. คณุสธุรรม                   คงออ่น  ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. คณุทิพวรรณ               จินตนา  ผู้ช่วยผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  
 ก่อนเริ+มทําการประชุมนางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา ได้อธิบายหลกัเกณฑ์การดําเนินการประชุม เพื+อ
ความสะดวกรวดเร็วในการประชมุ ดงันี S 

 1. การสอบถามคําถาม ขอให้สอบถามคําถามที+เกี+ยวข้องในวาระนั Sนๆ ก่อน หากเป็นคําถามทั+วไป ทาง
บริษัทจะเปิดโอกาสให้ถามหลงัจากเสร็จสิ Sนในวาระที+ 9 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน แจ้งชื+อ และประเภทของการเข้าร่วม
ประชุม เช่น ผู้ ถือหุ้นที+มาด้วยตนเอง หรือ ผู้แทน เพื+อเป็นข้อมูลในการจดบนัทึกรายงาน และเนื+องจากบริษัทได้รับการ
ร้องเรียนจากผู้ ถือหุ้นวา่ ในแตล่ะวาระมีผู้ ถือหุ้นบางรายได้ซกัถามหลายคําถามและใช้เวลาซกัถามนานมาก ทําให้ผู้ ถือหุ้น
รายอื+นๆ ไมส่ามารถใช้สทิธิbซกัถามได้เนื+องจากเกรงวา่จะรบกวนเวลาของที+ประชุม ดงันั Sน เพื+อเกลี+ยเวลาให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุ
รายได้ซกัถามปัญหาอย่างทั+วถึง จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน ใช้สิทธิbถามได้ 1 คําถามก่อนในแต่ละวาระ เพื+อเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นทา่นอื+นได้มีโอกาสซกัถาม 
 2. การลงเสยีงโหวตในแตล่ะวาระ  ทางบริษัทได้ให้เอกสารลงคะแนนแตว่าระตั Sงแตล่งทะเบียนสําหรับผู้ ถือ
หุ้นที+ไม่ได้แจ้งมติมาตั Sงแต่แรก  ซึ+งการลงมติในแต่ละวาระพนักงานของเราที+อยู่บริเวณด้านข้างจะเข้าไปเก็บบัตร
ลงคะแนน เมื+อรวมคะแนนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที+จะสรุปมติในแต่ละวาระให้ที+ประชุมทราบโดยทางบริษัทได้เขียนโปรแกรม
โดยทําฐานข้อมลูจากรายชื+อที+ทางศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้รวบรวมให้ โดยผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นจะมีรหสัโหวตของตนเอง 
ซึ+งเมื+อแจ้งรหสัโหวตจะสามารถดงึข้อมลูของผู้ ถือหุ้นได้ จึงไมจํ่าเป็นต้องใช้รหสั Barcode 
 
   ในสว่นของหุ้นของบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสียงที+เข้าร่วมประชุมในวนันี Sซึ+งไม่มี
สทิธิลงคะแนนในวาระตา่งๆ   ทางบริษัทได้นําคะแนนเสยีงไปหกัออกจากจํานวนเสยีงที+มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนแล้ว 
 
 หลงัจากนั Sนนางสาวกญัชลกิา  แสงปริญญา ได้เชิญให้ ดร.ไนยวน  ชิ ประธานกรรมการ ทําหน้าที+ประธาน
ที+ประชมุตามข้อบงัคบั ประธานฯ ได้กลา่วเปิดประชมุ และประธานฯ ขอใช้เวลาก่อนการประชุมเล็กน้อย เพื+ออธิบายเรื+อง
ตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ+มการประชมุในแตล่ะวาระ  
                      โดยประธานฯ ได้กลา่วตอ่ที+ประชมุวา่ ก่อนอื+นผมต้องขออภยัเรื+องภาษาไทยของผมด้วย วนันี Sเริ+มต้นต้องขอ
อภยัสําหรับปีที+แล้วที+มีผู้ ถือหุ้นบางท่านเขาถามแต่ว่าผมไม่ได้ตอบ ซึ+งผมคิดว่าถ้าผมจะตอบอะไรบ้างมนัต้องเป็นความ
จริง ถ้าตอบเพื+อตอบอนันี Sไมค่อ่ยมีความหมาย  
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 ปีที+แล้วเวลาเดียวกนันั Sน CEO ลาออก 2 วนัก่อนที+ผมจะเกษียณเพราะฉะนั Sนผมจึงกลบัมารับตําแหน่งเดิม
ที+คิดว่าจะไม่ทําแล้วด้วยปัญหาเรื+องสขุภาพ สิ+งที+สําคญัที+สดุคือ เมื+อปี 2017 เราไม่ได้รับงานเลย ผมเคยเรียนให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบแล้วว่า ลกูค้าญี+ปุ่ นตามหลกัเขาจะคยุงานกบัผู้ ที+เซ็นต์สญัญากบัเขาคือ CEO ดงันั Sนเมื+อ CEO เราพดูภาษาญี+ปุ่ น
ไมไ่ด้ลกูค้าจึงสบัสนวา่เขาจะคยุกบัใคร ทําไปทํามาเขาจึงไมก่ล้ามอบงานให้เรา ทําให้ปี 2017 เราจึงไมไ่ด้รับงานเพิ+ม  
 
 ปีที+แล้วที+มีบางท่านถามว่าแผนงานบริษัทมีอะไรบ้าง ผมก็ไม่ได้ตอบ ไม่ใช่ไม่อยากตอบแต่ไม่ทราบว่าจะ
ตอบอะไร ตอนนี Sผมคิดว่าสถานการณ์ดีกว่าที+ผ่านมา และผมพร้อมที+จะตอบคําถามทกุคําถามที+ผมตอบได้ ก่อนที+ผมจะ
รายงานเกี+ยวกบัสถานการณ์บริษัทในวนันี S ผมต้องขอขอบคณุกรรมการอิสระทั Sง 4 ท่าน ซึ+งได้ช่วยบริษัทนี Sอย่างมาก ที+
ผ่านมามีการจดั Organization ใหม่ เราก็ขอให้กรรมการช่วยคิดเรื+องเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ  รวมถึงเรื+องที+ดินที+
ประเทศญี+ปุ่ นก็เช่นกนั กรรมการอิสระเข้ามาช่วยได้เยอะทําให้ผมมีเวลามากขึ Sนเพื+อที+จะเข้าไปหางานเพิ+ม 
 อยา่งที+ผมเคยรายงาน ผมได้เซ็นต์สญัญาใหม่กบับริษัทต่อไปอีก 4 ปีจากปี 2019 – 2022 คือเมื+อ 2018 ที+
ทําชั+วคราวทํามา 1 ปี ผมจึงได้ทราบว่าบริษัทนี Sยงัมีโอกาสไปต่อได้ ผมจึงรับตําแหน่งเข้ามาทํา ตาม Schedule ปี 2021 
เราจะแตง่ตั Sง President ใหม่ ซึ+งกําลงัหาอยู่และกรรมการอิสระจะเป็นผู้ตดัสินใจเริ+มแรกเราจะพยายามคดัเลือกจากคน
ในบริษัทก่อน ถ้าไมไ่ด้ก็จะหาจากภายนอกและผมจะอยูจ่นถึง President คนใหมน่ั Sนมีความสามารถที+จะรับหน้าที+ตอ่ได้ 
 ณ วนันี Sหน้าที+ผมมี 2 สว่น คือ ส่วนแรกหางานให้ MCS เข้าไปทํา เรื+องที+ 2 คือให้ระบบ MCS  กลบัมา
เหมือนเดิม ณ เวลานี Sซึ+งระบบที+เปลี+ยนไปจากเดิมที+เคยมี อาจจะด้วยความตั Sงใจหรือไมต่ั Sงใจก็ตาม สําหรับงานในปี 2019 
– 2021 เรามีรับงานลว่งหน้าแล้วประมาณ 130,000 ตนั ถึงสิ Sนปีนี Sจะเพิ+มอีก 30,000 – 40,000 ตนั งานปี 2022 เรามี
ประมาณ 85% อนันี Sไมเ่กี+ยวกบัโรงงานที+จีนหรือญี+ปุ่ น สําหรับงานญี+ปุ่ นนั Sนชื+อโครงการยงัเปิดเผยไม่ได้เนื+องจากลกูค้ายงั
ไมไ่ด้ประกาศ เรามี 1 โครงการประมาณ 40,000 ตนั อีกโครงการประมาณ 30,000 ตนั ซึ+งเป็นโครงการที+ใหญ่ที+สดุเท่าที+
ญี+ปุ่ นเคยสร้าง และมีอีกหลายๆ โครงการที+กําลงัตามมา  
 ผมคิดว่าจนถึงปี 2022 ผมจะไม่ทํางานต่อแล้วเพราะอายุครบ 70 ปีแล้ว นบัแต่ก่อตั Sงบริษัทมาจนถึง
ปัจจบุนั บริษัทได้สง่มอบงานไปแล้วเกือบ 800,000 ตนั ผมจึงมีเปา้หมายตั Sงไว้วา่ จนถึงสิ Sนปี 2022 คิดวา่จะทําให้ได้อย่าง
น้อย 1,000,000 ตนั โดยที+ผ่านมาบริษัทสามารถทํากําไรรวมๆประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท และจนถึงปี 2022 ผม
ตั Sงเปา้หมายวา่จะทําให้ได้ 10,000 ล้านบาท   
 สําหรับผลประกอบการครึ+งปีแรกของปีนี S  คาดว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื+องจากงานส่วนใหญ่เป็นงาน
โครงการอาคารที+พกัผู้ โดยสารเฟส 2 สนามบินสวุรรณภมูิ  สําหรับคนที+ถือหุ้น 1 หรือ 2 ปี อาจจะไม่ถกูใจ แต่ท่านใดที+ถือ
หุ้นระยะยาวไปจนถึงปี 2022 คิดวา่จะดีขึ Sนมาก 
 ตั Sงแต่บริษัทก่อตั Sงมา 27 ปี ประเทศไทยเปลี+ยนแปลงไปมาก ค่าครองชีพหรือสิ+งต่างๆ เราก็แพงมากขึ Sน 
แพงกวา่ประเทศเพื+อนบ้าน การที+จะทําให้เราอยู่ต่อได้ก็คือทําให้พนกังานมีความสามารถมากขึ Sน บริษัทมีนโยบายตั Sงแต่
ต้นเรื+องการฝึกอบรม หากพนกังานมีความต้องการอบรมเราก็มีงบประมาณสนบัสนนุในสว่นนั Sน  ปัจจบุนัเรามีแผนที+กําลงั
ปฏิบตัิอยู่ คือเราจะลดพนกังานลงประมาณ 10 - 15% สว่นมากเป็นพนกังานเมียนมาร์ เหตผุลก็คือเพื+อเพิ+มรายได้ให้
พนกังานเราได้อีก 10 – 15% เช่นกนั 
 ที+ผ่านมาบริษัทได้ตั Sง Service Center ในสว่นของงานเขียนแบบที+ M.C.S.-JAPAN ซึ+งสมยัก่อนเราจะ
ได้รับงาน เป็นครึ+งหนึ+งของตึก หรือ 1 สว่น 3 ของตึก เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําทั Sงตึก และตอนนี Sเราจะมีโครงการ 2 – 3 
โครงการจะได้ทําทั Sงตกึ เราจึงมีความจําเป็นต้องใช้ศนูย์เขียนแบบทั Sงที+โรงงานไทย โรงงานที+ Xiamen และโรงงานที+ญี+ปุ่ น
โดยจะเป็นที+สดุท้ายที+จะเก็บรายละเอียดสดุท้ายของแต่ละโครงการ  ซึ+งถ้าเปรียบเทียบกบับริษัทอื+นๆ เราจะพยายามคิด
นํา ประมาณ 1 หรือ 2 Step  
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 สมยัก่อนที+เราแจ้งว่า บริษัทเราจะทราบสถานการณ์ 2 – 3 ปี ลว่งหน้า ซึ+ง ณ ปัจจุบนัอาจจะไม่เพียงพอ 
เราต้องทราบ 5 – 10 ปีลว่งหน้าว่าในอีก 5-10 ปีบริษัทเราจะเป็นอะไรบ้าง ทําอะไรบ้างจะอยู่ได้ และมองย้อนกลบัมาว่า 
ณ วนันี Sเราต้องทําอะไร ซึ+งเราก็ต้องเข้าไปเตรียมในสว่นนั Sน 
 
 ก่อนหน้านี Sผมคิดวา่หน้าที+หางานเป็นเรื+องที+สําคญัที+สดุ ซึ+งปัจจุบนัได้ทําอยู่แล้ว แต่ ณ เวลานี Sการฝึกคนที+
เข้ามาบริหารบริษัทนี Sต่อเป็นสิ+งสําคญัที+ต้องทําด้วย  เพราะถ้าเรารู้ว่า 5 – 10 ปี เราจะทําอะไรบ้าง ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่
เข้าใจ เรื+องที+ผมต้องการจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบคงมีเพียงเทา่นี Sก่อนครับ 
 
 หลงัจากกล่าวจบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการบริษัทเป็น
ผู้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื+อวนัที+ 3 เมษายน 2561 
  
 เลขานกุารฯเสนอให้ที+ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ+งประชมุเมื+อ
วนัที+ 3 เมษายน 2561 ที+ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที+  1  หน้าที+ 9-23 ที+จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าก่อนการประชมุในครั Sงนี Sแล้ว 
 เลขานกุารฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถาม/แก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี S
หรือไม ่  
 เลขานกุารฯ แจ้งวา่การลงมติในวาระนี Sต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น/ผู้แทนซึ+ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยบตัรลงคะแนนแตล่ะวาระได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นตอนลงคะแนนแล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที+
เก็บบตัรลงคะแนนในวาระที+ 1 ในระหวา่งรอการลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นดงันี S 
 
ข้อเสนอแนะจากคณุวนิดา ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

 เพื+อความสะดวกรวดเร็วของการประชมุ เสนอวา่ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนที+ไมเ่ห็น
ด้วย และงดออกเสยีงเทา่นั Sน เพื+อไมใ่ห้เสยีเวลาในการประชมุ สว่นสาํหรับบตัรลงคะแนนที+เหลอืให้เก็บหลงั
จบการประชมุ 

เลขานกุารฯ ชี Sแจงดงันี S 
 จะเริ+มใช้ในวาระถดัไปคะ่ 

 
มีข้อเสนอแนะจาก คณุคมเดช ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ดงันี S 

 ขอให้เจ้าหน้าที+ยืนประจําแถวเพื+อให้รวดเร็วขึ Sน และการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 1 คําถามตอ่ 1 วาระนั Sน
อาจจะน้อยเกินไป ถ้าเป็นคําถามที+ตอ่เนื+องขอให้อนโุลมให้ถามด้วย 

เลขานกุารฯ ชี Sแจงดงันี S 
 จะดําเนินการตามที+เสนอแนะคะ่ 
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มติที�ประชุม   รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตามที+เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี S 
 

เห็นด้วย 205,533,330 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.91 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 185,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.09 
บตัรเสยี ไมม่ี 

 
 
 

ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 2 รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561 

  
 เลขานุการฯได้แจ้งว่ารายละเอียดต่างๆทางประธานได้เขียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วในหน้าของสารจาก
ประธานกรรมการสาํหรับรายงานประจําปี 2561 และทางบริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานประจําปี ในรูปแบบของซีดีเพื+อให้ผู้ ถือ
หุ้นรับทราบก่อนการประชมุ   
 เลขานกุารฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถาม เกี+ยวกบัวาระที+ 2 หรือไม ่ หากผู้
ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัประเด็นไหนสามารถสอบถามทางบริษัทฯได้ 
 
คําถามจากคณุปิติ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

ขอสอบถามเกี+ยวกับการขายหุ้นคืนจํานวน 27,000,000 หุ้น ซึ+งทําให้บริษัทขาดทนุประมาณ 100 ล้าน
บาท เนื+องจากบริษัทได้ซื Sอหุ้นดงักลา่วมาในราคา 10.67 บาทต่อหุ้น และได้ขายออกไปที+ราคาประมาณ 7 
บาทตอ่หุ้นซึ+งตนเองเห็นวา่หากบริษัทเลอืกที+จะกู้ เงินจากทางธนาคาร ซึ+งมีอตัราเงินกู้ประมาณ 6-7% โดย
จะเสียดอกเบี Sยแต่ละปีปะมาณ 11 ล้านบาท น่าจะเป็นทางเลือกที+ดีกว่า โดยอยากจะขอให้บริษัทช่วย
อธิบายเหตผุล และในสว่นของหุ้นซื Sอคืนจํานวน 23,000,000 หุ้นที+เหลือ ซึ+งบริษัทซื Sอมาในราคาประมาณ 
15 บาทตอ่หุ้นอยากจะให้บริษัทช่วยระมดัระวงัในสว่นนี Sด้วย 

เลขานกุารฯ ชี Sแจงดงันี S 
ตามที+ทกุท่านทราบว่าบริษัทได้ซื Sอหุ้นคืนมา 2 โครงการคือจํานวน 27 ล้านหุ้นสําหรับโครงการแรก โดย
ราคาเฉลี+ยอยูที่+ประมาณ 10.67 บาทตอ่หุ้น โดยใช้เงินทั Sงสิ Sน 288.19 ล้านบาท และเมื+อปี 2560 บริษัทได้
อนมุตัิซื Sอหุ้นคืนอีกจํานวน 23 ล้านหุ้น โดยราคาเฉลี+ยอยู่ที+ 15.43 บาทต่อหุ้น ซึ+งขณะที+ซื Sอหุ้นนั Sนบริษัทมี
เงินสดเพียงพอที+จะสามารถดําเนินโครงการได้ และทางคณะกรรมการมีความเห็นวา่ราคาหุ้นของบริษัทตํ+า
กวา่ความเป็นจริง และเมื+อปี 2560 บริษัทได้มีการเปลี+ยนผู้บริหารระดบัสงู (CEO) หลายครั Sงซึ+งทําให้ลกูค้า
เกิดความไม่มั+นใจ ทําให้บริษัทไม่ได้รับงานล่วงหน้าสําหรับปี 2561 ประกอบกบัมีงานบางส่วนที+บริษัท
นําเอางานที+จะต้องทําในปี 2564 เข้ามาทําก่อนในปีนี S ทําให้บริษัทต้องสาํรองคา่วตัถดุิบ(เหลก็)บางสว่นไป
ก่อน ซึ+งแต่เดิมงานที+บริษัททํานั Sนจะได้เครดิตค่าวตัถุดิบ(เหล็ก)ซึ+งเป็นต้นทุนหลกัประมาณ 45% ของ
ต้นทนุทั Sงหมด  180 วนั และเมื+อบริษัทผลิตและสง่มอบจะได้รับค่าสินค้าก่อนจ่ายค่าวตัถดุิบในสว่นนี S แต่
สาํหรับงานที+นํามาทําลว่งหน้านั Sนทางบริษัทจะต้องสาํรองเงินไปก่อน ประกอบกบับริษัทให้บริษัทยอ่ยใน 
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ตา่งประเทศซื Sอที+ดินและโรงงาน ประมาณ 1,000 ล้านเยนหรือประมาณ 300 ล้านบาท ซึ+งจะทําให้กระแส
เงินสดในปี 2562 ไม่เพียงพอ และหุ้นจํานวน 27 ล้านหุ้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้น
ดงักลา่วก็ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ+งของบริษัทหากไม่ดําเนินการขายก่อน 11 เมษายน 2562 นี S ก็จะต้อง
ลดทนุซึ+งเงินที+ซื Sอไปประมาณ 288 ล้านบาทก็จะหายไปด้วย แตก่ารนํามาขายคืนถึงแม้วา่จะตํ+ากวา่ราคาที+
ซื Sอมา ทางบริษัทก็ยังได้รับเงินมาเพื+อใช้หมุนเวียนบางส่วนจากทรัพย์สินนี S ทางคณะกรรมการจึงได้
ตดัสนิใจขายหุ้นดงักลา่ว 

ประธานฯ ชี Sแจงเพิ+มเติมดงันี S 
ทกุท่านก็ทราบอยู่แล้ว เราเป็นคณะกรรมการเราจะตดัสินใจอะไรก็ต้องผ่านที+ประชุมคณะกรรมการ ตาม
หลกั ซึ+งเรื+องนี Sตั Sงแต่แรกผมก็ไม่เห็นด้วย แต่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่มีความเห็นว่า บริษัทมีเงินสดเยอะๆ อาจจะมี
ความเสี+ยงที+มีคนเข้ามา Take Over ซึ+งจะเป็นผลเสียกบับริษัท   คณะกรรมการจึงได้ดําเนินการโครงการ
ซื Sอหุ้นคืนดงักลา่ว 

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้แทน สอบถามในวาระนี Sอีก     ทางเลขานกุารฯจึงแจ้งว่าวาระนี Sไม่มีการลงคะแนนเสียงจาก
ผู้ ถือหุ้นเนื+องจากเป็นวาระเพื+อรับทราบ 
 
มติที�ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ Sนสดุ 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 
 
 เลขานกุารฯได้ขอให้คณุมธัวรรณศ์   ศรีศกัดา รักษาการผู้ อํานวยการสายงานการเงิน อธิบายให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
เกี+ยวกบังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561  โดยคณุมธัวรรณศ์ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผล
ประกอบการ ดงันี S 
 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
 บริษัทมีรายได้รวม เทา่กบั 3,292 ล้านบาท แบง่เป็น 
   MCS THAI  จํานวน  3,173  ล้านบาท  
   MCS XIAMEN  จํานวน     429  ล้านบาท  
   MCS JAPAN  จํานวน     106  ล้านบาท 
 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวม เทา่กบั 2,852 ล้านบาท แบง่เป็น 
   MCS THAI  จํานวน  2,699  ล้านบาท  
   MCS XIAMEN  จํานวน     424  ล้านบาท  
   MCS JAPAN  จํานวน     102  ล้านบาท 
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  บริษัทมีกําไรสทุธิ เทา่กบั 417 ล้านบาท แบง่เป็น 
   MCS THAI  จํานวน     451  ล้านบาท  
   MCS XIAMEN  จํานวน        5  ล้านบาท  
   MCS JAPAN  จํานวน        4  ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย ณ สิ Sนปี 2561 บริษัทมีกําไรขั Sนต้น 1,083.88 ล้านบาท และมีอตัรากําไรขั Sนต้นอยูที่+ 33.37% ซึ+งลดลงจากปีก่อนที+มี
อตัรากําไรขั Sนต้นอยูที่+ 43.42% เนื+องจากในปี 2561 บริษัทรับงานในประเทศบางสว่น ซึ+งมีอตัรากําไรที+ตํ+ากวา่งานสง่ออก
ไปประเทศญี+ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 
 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม เทา่กบั 4,034 ล้านบาท แบง่เป็น 
   MCS THAI  จํานวน  3,768  ล้านบาท  
   MCS XIAMEN  จํานวน     436  ล้านบาท  
   MCS JAPAN  จํานวน     421  ล้านบาท 
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 บริษัทมีหนี Sสนิรวม เทา่กบั 1,064 ล้านบาท แบง่เป็น 
   MCS THAI  จํานวน    763  ล้านบาท  
   MCS XIAMEN  จํานวน     293  ล้านบาท  
   MCS JAPAN  จํานวน     444  ล้านบาท 
 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 2,969 ล้านบาท แบง่เป็น 
   MCS THAI  จํานวน 3,005  ล้านบาท  
   MCS XIAMEN  จํานวน    143  ล้านบาท  
   MCS JAPAN  จํานวน     -23  ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และโดยทางเลขานกุารฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Sหรือไม ่ 
  
คําถามจากคณุวนิดา ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

เมื+อรวมในสว่นของบริษัทที+ประเทศไทย และ MCS Xiamen และ MCS JAPAN ทําไมตวัเลขในงบการเงินรวมไม่
เทา่กนั 

คณุมธัวรรณศ์ ชี Sแจงดงันี S 
เนื+องจากการจดัทํางบการเงินรวมสําหรับรายการที+เกี+ยวข้องของบริษัทที+เกี+ยวข้องกนัตามมาตรฐานบญัชีจะถกู
ตดัออกทําให้ยอดที+แสดงในงบการเงินลดลง 

 
คําถามจากคณุชินพกัษณ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

จากกราฟที+แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2561 จะเห็นได้ว่ากําไรสว่นใหญ่มาจาก
บริษัทที+ประเทศไทย จึงอยากจะสอบถามวา่ในสาเหตทีุ+กําไรของบริษัทในปีที+ผา่นมาลดลง เกิดจากปัจจยัใด  

คณุมธัวรรณศ์ ชี Sแจงดงันี S 
เนื+องจากในปีที+ผ่านมาบริษัทรับงานที+ประเทศญี+ปุ่ นไม่เพียงพอ ทําให้ต้องเข้าไปรับงานของโครงการในประเทศ 
คือโครงการอาคารที+พกัผู้ โดยสารเฟส } สนามบินสวุรรณภมูิ เนื+องจากงานดงักลา่วไมม่ีกําไร ทําให้กําไรสทุธิของ
บริษัทลดลง  
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คําถามจากคณุฤทธิชยั  ผู้ ถือหุ้น 

เนื+องจากประธานจบด๊อกเตอร์ที+ประเทศญี+ปุ่ นทําให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที+ญี+ปุ่ นในการให้งานมาก ซึ+ง
อาจจะมาจากเพื+อนๆ ที+เคยเรียนด้วยกนั  อยากทราบว่าผู้บริหารรุ่นใหม่ที+จะเข้ามาทํางานแทนบริษัทมีแนวทาง
ในการให้ได้รับงานเหมือนท่านประธานฯได้อย่างไรเพราะเข้าใจว่างานที+ได้รับในตอนนี Sเกิดจากการพึ+งพิงท่าน
ประธานฯเป็นหลกั 

ประธานฯชี Sแจงดงันี S 
ที+คณุพดูอยา่งนงึผมไมค่อ่ยเห็นด้วยเทา่ไหร่ ถ้าคณุกงัวลมากคณุจะลงทนุทําไม คณุบอกว่าคณุมีเพื+อนคนญี+ปุ่ น
เยอะ อนันั Sนมนัก็ดี แตไ่มม่ีหรอกที+จะบอกวา่เป็นเพื+อนกนัแล้วเอางานไปทํา เราทํางานอยู่ที+ว่าลกูค้าเชื+อถือ MCS 
หรือเปลา่ ถ้าเขารู้สกึวา่ดีเขาก็มา ถ้าไมด่ีเขาก็ไมม่า ไมม่ีใครบงัคบัได้ เหมือนที+ถ้าหุ้นดีคณุก็ซื Sอไม่ดีคณุก็ไม่ซื Sอ ที+
คุณบอกว่าถ้าผมไม่ทํางาน MCS จะไม่มีงาน ถ้าผมทํางาน MCS จะมีงาน  อนันี Sก็ไม่ผิดผมทําบริษัทนี Sมา
มากกวา่ 40 ปี คิดวา่เพื+อนญี+ปุ่ นอาจจะมากกวา่คณุนิดหนอ่ย แตก่ารทํางานไมใ่ช่เป็นเพื+อนกนัแล้วเอางานมาให้
หรอก ทํางานต้องทําตามนโยบายต้องให้พนกังานอยู่ ถ้าพนกังานไม่อยู่ก็ไม่มีบริษัท ผมไม่ได้ลงทนุกบับริษัทนี S 
แตผ่มใช้ชีวิตทํา เรียกวา่ลงทนุชีวิต อยากจะขอว่าเวลาที+จะถามช่วยนึกถึงด้วย เข้ามาทําให้ MCS ถ้าผมบอกว่า
ต่อไปจะมีงานจะได้กําไรก็จะได้ ถ้าผมบอกว่าไม่ได้ ก็คือไม่ได้เพราะผมทํามา 40 ปี แล้วผมทราบดี  ตั Sงแต่ปี 
2017 ผมควรเกษียณแล้ว แต่ CEO มาลาออกก่อนที+ผมจะออก 2 วนั ผมไม่มีทางเลือกก็ต้องกลบัมาทําอย่างที+
ผมได้อธิบายไปวา่เมื+อปีที+แล้วผมไมรู้่วา่จะตอบอะไร เนื+องจากไมท่ราบวา่จะเกิดอะไรบ้าง แตผ่มทํามาปีกว่าแล้ว
ถึงรู้วา่ตอบอะไรได้บ้าง ตวัอยา่งง่ายๆถ้าแมห่นีแล้วพอ่จะทํายงัไง พอ่ก็เลี Sยงลกูตอ่ อนันี Sคือความคิดของผม 

 
คําถามจากคณุพลูศรี ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

1. หากดขู้อมูลในงบการเงินพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) และ อตัราผลตอบแทนต่อ
สนิทรัพย์ (ROA)  ของบริษัทลดลงทกุปี อยากจะสอบถามวา่ทางบริษัทมีกลยทุธ์ที+จะแก้ไขอยา่งไร 

2. สาเหตทีุ+สินค้าคงเหลือเพิ+มขึ Sนจํานวน 198 ล้านบาท หรือประมาณ 4.8% เกิดจากสาเหตใุด ในขณะที+งาน
บริษัทลดลง 

คณุมธัวรรณศ์ ชี Sแจงดงันี S 
1. สาเหตุที+อตัราผลตอบแทนต่างๆ ลดลงเนื+องจากในปีที+ผ่านมาบริษัทไม่มีงาน ทําให้บริษัทเข้าไปรับงานใน

ประเทศ โครงการอาคารที+พกัผู้ โดยสารเฟส } สนามบินสวุรรณภมูิ ภมูิ (AOT) ซึ+งมีอตัรากําไรที+ตํ+ากว่างาน
ตา่งประเทศ ซึ+งปัจจบุนัทางประธานฯได้เข้าไปหางานในประเทศญี+ปุ่ นเพิ+มขึ Sน ซึ+งจะทําให้แนวโน้มอตัรากําไร
ของบริษัทเพิ+มขึ Sน และจะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนตา่งๆ สงูขึ Sนด้วย  

2. บางสว่นเกิดจากงานโครงการอาคารที+พกัผู้ โดยสารเฟส } สนามบินสวุรรณภมูิ ภมูิ (AOT)    ที+รอสง่มอบใน
ไตรมาสที+ 1/2562  

 
คําถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S 

ซื Sอที+ดิน 449 ล้านบาท ซื Sออะไรบ้าง ที+ดิน อปุกรณ์ เหตผุลของการซื Sอที+ดินของ MCS Japan คืออะไร มีค่าใช้จ่าย
ในอนาคตอะไรบ้างที+จะสง่ผลกระทบตอ่บริษัท 
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คณุมธัวรรณศ์ ชี Sแจงดงันี S 

เป็นการซื Sอโรงงานและที+ดินเพื+อ Suport งานของโรงงานที+ประเทศไทย รวมทั Sงใช้เป็นพื Sนที+วางชิ Sนงาน เนื+องจาก
แตเ่ดิมใช้การเช่าจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิม เมื+อมีบริษัทเข้าไปซื Sอหุ้นเป็นจํานวน 98% ของ MCS Japan ผู้ ถือหุ้น
เดิมจึงต้องการขายที+ดิน และโรงงาน เนื+องจากที+ดินเป็นของบริษัทย่อยในประเทศญี+ปุ่ น ก็จะมีเสียค่าบํารุงที+ดิน
ประจําปีตามปกติ แตค่า่ใช้จ่ายนี Sจะนํามาบนัทกึในงบการเงินรวมของบริษัท 
 

คําถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S 
หมายเหตขุ้อ 9 ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์งบหน้า 89 , คา่เฉลี+ยหนี Sสงสยัจะสญูที+ตั Sงไว้ในงบการเงินรวม 
และขาดทนุจากการปรับมลูคา่ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของปี 2560 ที+ปรับปรุงใหม ่จํานวน 49.49 ล้านบาท 
คืออะไร 

คณุมธัวรรณศ์ ชี Sแจงดงันี S 
หมายเหตขุ้อ 9 ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์งบหน้า 89 คือ ค่าใช้จ่ายที+บริษัทย่อยในประเทศไทย ก่อสร้าง
บ้านเพื+อขายเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังาน โดยในสว่นนี Sเหลอืบ้านอีก 6 หลงัที+ยงัไม่ได้โอนจึงปรากฎค่าใช้จ่ายใน
สว่นนี Sอยู่และสําหรับรายการขาดทนุจากการปรับมลูค่าในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของปี 2560 ที+ปรับปรุงใหม ่
จํานวน 49.49 ล้านบาท เกิดจากกรณีที+บริษัทเข้าไปซื Sอหุ้นของบริษัท MCS XIAMEN ทําให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท 
MCS XIAMEN ร้อยละ 74 ของหุ้นทั Sงหมด ซึ+งตามมาตราฐานทางบญัชีกําหนดว่า ในช่วงแรกที+บริษัทซื Sอกิจการ
มาบริษัทสามารถใช้มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สนิที+มีอยูใ่นงบการเงินของบริษัท MCS XIAMEN เพื+อบนัทึกในงบ
การเงินของบริษัทไปก่อนได้ แตห่ลงัจากวนัซื Sอกิจการภายใน 1 ปี บริษัทจะต้องประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ
เพื+อประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที+ได้มาจากการซื Sอกิจการ และให้นํามูลค่ายุติธรรมที+ผู้ประเมินอิสระ
ประเมินมาปรับปรุงในงบการเงิน ทางบริษัทจึงต้องปรับปรุงงบการเงินดงักลา่วใหม ่ทําให้มีรายการนี Sขึ Sนมาในงบ
ปี 2560  

 
คําถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S 

1. ในงบการเงินบริษัทมีเงินสด 800 กวา่ล้านบาท บริษัทควรนําเงินจดัไปลงทนุเป็นซื Sอหุ้นกู้  หรือ ซื Sอกองทนุเพื+อ
เพิ+มมลูคา่ให้กบัเงินที+มีอยู ่

}. รายได้อื+นๆ เกิดจากรายได้อะไร 43 ล้านบาทคืออะไร ควรทําเป็นหมายเหตเุพื+ออธิบายเพิ+มเติม 
3. รายการขายหุ้นคืนจํานวน 27 ล้านหุ้นเป็นรายการ + หรือ – ในการขายหุ้นคืนกลบัไป 
4. หน้า 83 หมวดหนี Sสนิ เรื+องผลโยชน์พนกังาน กฎหมายใหมกํ่าหนด 400 วนั จะกระทบหรือไม ่ในเอกสารไมไ่ด้

ระบวุา่ตวัเลขกี+วนั 

คณุมธัวรรณศ์ ชี Sแจงดงันี S 
1. บริษัทมีเงินสดจํานวน 800 กวา่ล้านก็จริงแต่บริษัทมีเจ้าหนี Sการค้าจํานวน 713 ล้านบาทที+ต้องจ่ายและเงิน

บางสว่นบริษัทก็ต้องกนัไว้จ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในวนัที+ 29 เมษายน 2562 ประมาณ 250 ล้านบาท โดย
ในสว่นของเงินที+ไปซื Sอกองทนุนั Sน ปัจจบุนับริษัทได้นําไปซื Sอกองทนุรายวนัที+มีความเสี+ยงตํ+าจํานวน 150 ล้าน
บาทโดยมีผลตอบแทนประมาณ 1.50% ตอ่ปี   

2. รายได้อื+น คือรายได้ที+ไม่ใช่รายได้หลกัของกิจการ ซึ+งในจํานวนนี Sได้แก่ค่าขายเศษวสัด ุ(เศษเหล็ก) , รายได้
จากการจําหนา่ยทรัพย์สนิ และดอกเบี Sยรับ 
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3. เป็นรายการ + ในเงินสดสทุธิจากกิจกรรมหาเงิน แต่เป็น - ในสว่นของผู้ ถือหุ้น เนื+องจากบริษัทขายหุ้นคืนใน

ราคาที+ตํ+ากวา่ราคาที+ซื Sอคืน 
4. ในปี 2561 ใช้ตวัเลข 300 วนั เนื+องจากกฎหมายให้ใช้ 400 วนัเริ+มปี 2562 โดยทางบริษัทได้ลองส่งข้อมูล

ให้กับนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคํานวนแล้ว คิดว่าค่าใช้จ่ายของผลโยชน์พนกังาน ตามมาตรฐานใหม่จะ
ปรับเพิ+มขึ Sนไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

 
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทนสอบถามในวาระนี Sอีก ทางเลขานกุารฯจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ ทางเลขานกุารฯ
จึงแจ้งวา่การลงมติวาระนี Sต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม     อนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ Sนสดุ ณ 
วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 ตามที+เสนอ 
 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี S 
 

เห็นด้วย             205,863,548  เสยีง คิดเป็นร้อยละ                       99.91  

ไมเ่ห็นด้วย                   134,700  เสยีง คิดเป็นร้อยละ                        0.07  

งดออกเสยีง                       42,500  เสยีง คิดเป็นร้อยละ                        0.02  

บตัรเสยี  ไมม่ี        
 
ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที�  4  พิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561  
 
 เลขานกุารฯได้ แจ้งที+ประชมุเกี+ยวกบัการจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดตา่งๆ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเอกสาร
ที+ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที+ 4 หน้าที+ 3-4 ที+จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นครั Sงนี Sแล้ว  โดย 
ในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั Sงสิ Sนจํานวน 451.12 ล้านบาท ซึ+งบริษัทได้มีการตั Sงสาํรองครบถ้วนตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัแล้ว จึงขออนมุตัิจ่ายปันผลสาํหรับผลประกอบการประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่าย
จากสว่นที+ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (NON-BOI) จํานวน 0.09 บาท ตอ่หุ้นและเป็นสว่นที+ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) จํานวน 0.41 บาท ตอ่หุ้น คิดเป็น 52.87% ซึ+งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯที+จะจ่ายเงินปันผลไมต่ํ+ากวา่ร้อยละ 50 
ของกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) โดยบริษัทได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลเป็นวนัเดียวกบัสทิธิการเข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นโดยปิดสมดุ Record Date วนัที+ 13 เมษายน 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที+  29 เมษายน 2562 
 
 ซึ+งทางเลขานกุารฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนทา่นใดต้องการจะสอบถามในวาระนี Sหรือไม ่และไมม่ี
ผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ 
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  ทางเลขานกุารฯแจ้งวา่การลงมติวาระนี Sต้องผา่นมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม   อนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการประจําปี 2561 ตามที+เสนอ  
 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี S 
 
 

เห็นด้วย             206,039,755  เสยีง คิดเป็นร้อยละ                     100.00  

ไมเ่ห็นด้วย                            -   เสยีง คิดเป็นร้อยละ                            -   

งดออกเสยีง                         2,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ                        0.00  

บตัรเสยี  ไมม่ี        
 
ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 5 พิจารณาเลอืกตั Sงกรรมการแทนกรรมการที+ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
  เลขานกุารฯได้รายงานตอ่ที+ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที+ 4 (คณะกรรมการ) ข้อที+ 20 ได้
กําหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Sง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั Sงหมด หากไมส่ามารถจะแบง่ออกให้พอดีกบัจํานวน 1 ใน 3 ให้พิจารณาให้ใกล้เคียงที+สดุกบัจํานวน 1 ใน 3 และในปีนี Sมี
กรรมการจํานวน 3 ทา่นที+ต้องออกตามวาระ คือ 
 

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

   และกําหนดคา่ตอบแทน 
3) นายสพุจน์  แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหา 

   และกําหนดคา่ตอบแทน 
   
 โดยคณะกรรมการขอเสนอให้ที+ประชุมแต่งตั Sงกรรมการที+ครบกําหนดตามวาระทั Sง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่เดิมอีกวาระหนี+ง  ซึ+งรายละเอียดประวตัิของกรรมการที+เสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีก 1 วาระปรากฏอยู่ใน ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ หน้า 24-27  
 ซึ+งทางเลขานุการคณะกรรมการฯได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้น / ผู้ แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี S
หรือไม ่
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ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S 

 ผู้ ถือหุ้นขอให้กรรมการทั Sง 3 ทา่น ได้มีโอกาสกลา่วทกัทายผู้ ถือหุ้น 
 
พลเอกฐิติวจัน์ กําลงัเอก 
 ผมเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าที+ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย สิ+งต่างๆ   ที+เป็นข้อห่วงใยจาก
ผู้ ถือหุ้นเราต้องขอขอบคณุและข้อห่วงใยดงักลา่ว เราก็ได้ชี Sแจ้งและพยายามชี Sข้อดีข้อเสียต่างๆ ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆ แล้วทํา
ตามที+คณะกรรมการบริหารนําเสนอทกุอยา่ง คณะกรรมการอิสระเรามีนกับญัชี คือคณุทินกร นกักฎหมาย คือ คณุสพุจน์  
และอดีตเอกอคัรราชทตู ทา่นสมศกัดิb ซึ+งพวกเราก็พยายามดแูลผลประโยชน์ของพวกท่าน  และคิดว่าเมื+อครบวาระแล้วก็
สดุแตผู่้ ถือหุ้นรายยอ่ยทกุประการวา่จะเห็นชอบอยา่งไรเพราะทางคณะกรรมการอิสระก็ปฏิบตัิหน้าที+เต็มที+เช่นกนั  
 
คณุทินกร สดีาสมบรูณ์ 
 ผมเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที+มีความรู้ทางด้านบญัชี ซึ+งทางผมรับตําแหนง่นี Sมานานหลาย
ปีและได้ติดตามเรื+องของการจดัทําบญัชี งบการเงินต่างๆของบริษัท ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ และถกูต้องโปร่งใส
มากน้อยเพียงใด และก็ต้องขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นที+ให้โอกาสได้พดูคยุในการประชุม  กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระได้ให้ความสาํคญัในเรื+องของธรรมาภิบาล เช่น ที+ผู้ ถือหุ้นได้ถามเกี+ยวกบัเรื+องของการซื Sอหุ้นคืนหรือขายหุ้น เราก็คยุ
กนัหลายครั Sงกว่าจะได้ข้อสรุปมาได้ ด้วยเหตผุลของทางฝ่ายบริหารที+มีความจําเป็นต้องนําเงินไปลงทนุเพื+อให้เป็นหน้า
เป็นตากบับริษัทยอ่ยที+ญี+ปุ่ นและเรามีฐานที+ญี+ปุ่ น เพื+อให้ลกูค้าญี+ปุ่ นมั+นใจ ฝ่ายบริหารให้เหตผุลมาเช่นนี Sเราก็พิจารณา ซึ+ง
เราก็ดแูล้ววา่มนัจะกระทบกบัผู้ ถือหุ้นอยา่งไรบ้าง กบับริษัทและกบัพนกังานด้วยที+เรามอง แล้วประเด็นที+ว่าถ้าเราไม่ขาย
ทําไมไม่กู้ ธนาคารในเมื+อสภาพคล่องเราก็สงูซึ+งเรื+องนี Sก็มีพูดคุยในที+ประชุม ซึ+งผมก็แจ้งในที+ประชุมว่า มนัง่ายที+จะไปกู้
ธนาคาร แตเ่ราเสยีดอกเบี Sยและเสยีผลประโยชน์ แตที่+สาํคญัคือ MCS ไมไ่ด้เป็นบริษัท Trading เราเป็นผู้ รับเหมา ผมมอง
ในส่วนที+ว่างานมนัก็มีความไม่แน่นอน แต่ถ้าเราเอาหนี Sเข้ามาเพิ+ม หนี Sมนัแน่นอน ดอกเบี Sยมนัก็จะเพิ+มทุกวนั ผมจึงไม่
อยากให้มีความเสี+ยงตรงนั Sน หุ้นถือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ+งถ้าขายไปมนัก็จะได้เงินมาสว่นหนึ+ง แต่ผู้ ถือหุ้นอาจจะได้รับ
ผลกระทบบ้าง อยา่งที+ทา่นประธานฯแจ้งวา่ผู้ ถือหุ้นอาจจะต้องรอหนอ่ยให้ระดบัราคามนัดีขึ Sนกว่านี S ซึ+งในประเด็นหลายๆ 
อยา่งผมขออนญุาติเรียนผู้ ถือหุ้นวา่  ทางกรรมการอิสระเราก็ไมไ่ด้ปลอ่ยปละละเลย  
 
คณุสพุจน์ แก้วมณี 
 ผมเข้ามารับตําแหน่งกรรมการเมื+อเดือน มกราคม ปีที+แล้ว ในวันที+ซื Sอหุ้ นคืนผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ แต่มีส่วนร่วมตดัสินใจในตอนขาย แต่เมื+อได้ฟังความคิดเห็นผู้ ถือหุ้นแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเช่นกนั ต่อไปจะรับ
เอาไว้มาประกอบการพิจารณาสาํหรับหุ้นซื Sอคืนที+เหลืออีก 23 ล้านหุ้น ผมเพิ+งเข้ามาเป็นปีแรกที+จะต้องผ่านการพิจารณา
การแตง่ตั Sงโดยผู้ ถือหุ้น และเป็นปีที+สองที+เข้าร่วมประชมุ ก็ไมม่ีอะไรมาก ขอบคณุครับ 
 
คําถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S 

คณะกรรมการตรวจสอบทั Sง 3 ท่านนี Sมีท่านใดจบด้านบญัชีการเงิน อยากให้บริษัทมีที+ปรึกษาที+ให้คําแนะนํา
เกี+ยวกบัการเงิน 

เลขานกุารฯได้ชี Sแจง ดงันี S 
คณุทินกร สดีาสมบรูณ์เป็นกรรมการที+มีความรู้ทางด้านบญัชีและการเงิน  
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 คณุทินกร  สีดาสมบรูณ์  เสนอว่าเพื+อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการตรวจสอบที+มี
สว่นได้เสยีในวาระนี Sขออนญุาตออกจากห้องประชมุก่อน 
 
 ไมม่ีผู้ใดสอบถามคําถามอื+นอีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ ทางเลขานกุารฯจึงแจ้งวา่การลงมติวาระนี Sต้อง
ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม   เลอืกตั Sงกรรมการทั Sง 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เดิมอีกวาระหนึ+งด้วย คะแนนเสยีงข้างมาก 
ดงันี S 

1) พลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก  

เห็นด้วย             205,676,655  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                      

99.82  

ไมเ่ห็นด้วย                   136,400  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.07  

งดออกเสยีง                     229,200  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.11  

บตัรเสยี  ไมม่ี        
 

ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

2) นายทินกร  สดีาสมบรูณ์   
 

เห็นด้วย             205,367,455  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
                      

99.67  

ไมเ่ห็นด้วย                   495,600  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.24  

งดออกเสียง                     179,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.09  

บตัรเสีย  ไมมี่        
 

ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
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3) นายสพุจน์  แก้วมณี 

 

เห็นด้วย             205,322,155  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                      

99.65  

ไมเ่ห็นด้วย                   540,900  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                

0.26  

งดออกเสยีง                     179,200  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.09  

บตัรเสยี  ไมม่ี        
 

ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
 เลขานุการฯเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2562 โดยทาง
คณะกรรมการเสนอให้อนมุตัิในวงเงินไมเ่กิน  6.77 ล้านบาทสาํหรับปี 2562 รายละเอียดคา่ตอบแทนปรากฏอยูใ่นหนงัสือ
เชิญประชมุ หน้า 30 โดยขออนมุตัิให้จ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย เป็นเงินจํานวนรวมไม่เกิน
ปีละ 6.77ล้านบาท โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ที+จะเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรให้
กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 
 
 ไมม่ีผู้ใดสอบถามคําถามเกี+ยวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ 
โดยการลงมติวาระนี Sต้องผา่นมติต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของผู้ ถือหุ้นซึ+งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม    อนมุตัิให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเป็นเงินจํานวนรวมไม่
เกินปีละ 6.77ล้านบาท โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที+จะพิจารณาจัดสรร
ให้แก่คณะกรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป ด้วยคะแนนเสยีงดงันี S 

 

เห็นด้วย             205,898,455  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                      

99.93  

ไมเ่ห็นด้วย                     75,100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.04  

งดออกเสยีง                       68,700  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.03  

บตัรเสยี  ไมม่ี        
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ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 7 พิจารณาแตง่ตั Sงผู้สอบบญัชี สาํหรับปี 2562 และกําหนดคา่ตอบแทน 
 
 เลขานกุารฯได้ขอให้ทางพลเอกฐิติวจัน์  กําลงัเอก ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที+ประชุมรับทราบ
เกี+ยวกบัการแตง่ตั Sงผู้สอบบญัชี สาํหรับปี 2562 
 
 พลเอกฐิติวัจน์  กําลงัเอก ได้แจ้งว่า สําหรับในปี 2562 บริษัทได้ขอให้ผู้ สอบบญัชีรายอื+นได้เสนอราคา
งานสอบบญัชีของบริษัท แต่เนื+องจากรายได้หลกัของบริษัทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้เกี+ยวข้องกับมาตรฐาน
บญัชีเรื+องเงินสกลุตา่งประเทศ ซึ+งจะไม่เหมือนบริษัทอื+นทั+วไปซึ+งมีความซบัซ้อนมากกว่าจึงไม่มีบริษัทสอบบญัชีอื+นเสนอ
ราคางานสอบบญัชีมา อีกทั Sงเห็นว่าสําหรับผู้สอบบญัชีรายเดิมที+ปฏิบตัิหน้าที+ในปี 2561 มีความเหมาะสมที+จะปฏิบตัิ
หน้าที+ตอ่ในปี 2562 เนื+องจากเข้าใจระบบบญัชีของบริษัทเป็นอย่างดีโดยในปี 2562 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ได้
เสนอราคาค่าสอบบญัชีมาจํานวน 4,500,000 บาท ซึ+งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองราคา ดงันั Sนจึงเห็นสมควร 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Sง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิb ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที+ 4752  หรือนายธนะวุฒิ                
พิบูลย์สวสัดิb ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที+  6699 หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที+ 6838 
หรือนายพจน์ อศัวสนัติชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที+ 4891 หรือนางสาวสลุลิต อาดสว่าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที+ 
7517 หรือนายสวุฒัน์  มณีกนกสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที+ 8134 หรือนางสาวโสรยา ตินติสวุรรณ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที+ 8658 จากบริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ  จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 อีก 1 ปี โดยผู้สอบ
บญัชีคนใดคนหนึ+งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี จํานวนรวมไม่
เกิน 4,200,000 บาทรายละเอียดต่างๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที+ 7 หน้าที+ 6-7 ในหนงัสือเชิญประชุมที+
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นครั Sงนี Sแล้ว จึงขอให้ที+ประชมุพิจารณา  
 
 ทางเลขานกุารฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี S โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้แทนสอบถามดงัตอ่ไปนี S  
 
คําถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S  

บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลอืกผู้สอบบญัชีอยา่งไร 

เลขานกุารฯได้ชี Sแจงดงันี S 
โดยในแต่ละปีทางบริษัทจะติดต่อผู้สอบบญัชีที+สํานกังาน กลต. รับรอง เพื+อให้เสนอราคางานตรวจสอบ
บญัชี แต่เนื+องจากบริษัทส่วนใหญ่มีงานอยู่ในมือสําหรับปี 2562 จึงไม่มีทีมงานที+จะมารับงานในส่วนนี S 
ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาจากผู้สอบบญัชีรายเดิม  

มีคําถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S  
1. หากดรูายละเอียดคา่สอบบญัชีที+เพิ+มขึ Sน มีเพียงคา่สอบบญัชีของ BOI ที+ไมเ่พิ+มเพราะอะไร รายการ

อื+นๆ เพิ+มขึ Sนมาก อยากให้ช่วยชี Sแจงรายละเอียดด้วยวา่เพราะเหตใุด 
2. คา่สอบบญัชีที+เพิ+มขึ Sนนี Sรวมคา่สอบบญัชีสาํหรับ IFRS 15 และ IFRS 9 แล้วหรือไม ่
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ผู้สอบบญัชีได้ชี Sแจงดงันี S 

1.   ค่าสอบบญัชีในแต่ละปีที+ปรับเพิ+มขึ Sนพิจารณาจากชั+วโมงการตรวจสอบที+ต้องใช้ สําหรับในปี 2562 
เนื+องจากบริษัทมีบริษัทย่อยที+ต่างประเทศซึ+งใช้ผู้สอบบญัชีท้องถิ+นของแต่ละประเทศตรวจสอบบญัชี 
ทางผู้สอบบญัชีต้องทําไปตรวจสอบรายการทางบญัชีมากขึ Sน รวมทั Sงรายการที+บริษัทที+ไทยเนื+องจากมี
มาตรฐานทางบญัชีที+เกี+ยวข้องเพิ+มเติมจึงต้องใช้ชั+วโมงการตรวจสอบเพิ+มขึ Sน ในสว่นของค่าตรวจสอบ
บญัชีบตัรสงเสริมของ BOI นั Sนเนื+องจากยงัใช้บตัรเดิมจึงไมเ่ก็บคา่ใช้จ่ายเพิ+มในสว่นนี S  

2.  คา่สอบบญัชีที+เพิ+มขึ Sนในปีนี Sยงัไม่รวมมาตรฐาน IFRS 15 และ IFRS 9 เนื+องจากมาตรฐานดงักลา่วจะ
เริ+มใช้ในปี 2563 แตท่างบริษัทก็ได้พิจารณาเตรียมข้อมลูลว่งหน้าเพื+อรองรับมาตรฐานดงักลา่ว 

 
มีคําถามจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S 

1.  รอบระยะเวลาไตรมาสของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศตรงกบัของไทยหรือไม ่ 
2.  เนื+องจากบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศใช้ผู้สอบบญัชีท้องถิ+น ความนา่เชื+อถือของผู้สอบบญัชีท้องถิ+นมีมาก

น้อยเพียงใด 

 

เลขานกุารฯได้ชี Sแจงดงันี S 
1. รอบระยะเวลาของบริษัทยอ่ยในประเทศจีน และประเทศญี+ปุ่ นตรงกบัของประเทศไทยคือ 31 ธนัวาคม 
2. ผู้สอบบญัชีท้องถิ+นในตา่งประเทศ เป็นผู้สอบบญัชีที+ได้รับการรับรองการตรวจสอบบญัชีในประเทศนั Sน ๆ แต่

ไม่ได้ใช้การตรวจสอบตามมาตรฐานสากลหรือ IFRS (International Financial Reporting Standards) 
เนื+องจากหากจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีที+จัดทํางบการเงินมาตรฐานสากลหรือ IFRS (International 
Financial Reporting Standards) จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ+ง ณ ปัจจุบนั ทางบริษัทใช้งบการเงินที+
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีท้องถิ+นมาปรับข้อมูลตามมาตรฐานสากลหรือ IFRS (International Financial 
Reporting Standards) เพื+อจดัทํางบการเงินรวม 

 
ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น ดงันี S  

     ในปีถดัไปขอให้ผู้สอบบญัชีระบจํุานวนชั+วโมงในการสอบบญัชี รายละเอียดการปฏิบตัิงานในการนําเสนอคา่ 
สอบบญัชีด้วย 

 
                   ไมม่ีผู้ใดสอบถามคําถามเพิ+มเติมจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ  
 
                       ทางเลขานกุารฯจึงแจ้งว่าการลงมติวาระนี Sต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที�ประชุม  แตง่ตั Sงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนตามที+เสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากดงันี S 
 

เห็นด้วย             205,951,955  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                      

99.96  

ไมเ่ห็นด้วย                     41,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.02  

งดออกเสยีง                       49,300  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                       

0.02  

บตัรเสยี  ไมม่ี        
ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน 53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 8 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที+ 36 
 
 เลขานุการฯแจ้งว่าเพื+อปรับปรุงข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับคําสั+งหวัหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที+ 21/2560 เรื+องการแก้ไขเพิ+มเติมกฎหมายเพื+ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ+มเติม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื+องการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ทําให้
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ+งกําหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงัคบัต่อไป เนื+องจากขดักบักฎหมายดงักลา่ว ทาง
บริษัทจึงขอแก้ไขให้ถกูต้อง รายละเอียดข้อความที+ขอแก้ไข ในเอกสารที+จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น วาระที+ 8 หน้าที+ 7-8  
 
 ทางเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามในวาระนี Sไม่มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ แทนสอบถาม ทาง
เลขานกุารฯ จึงแจ้งวา่การลงมติวาระนี Sต้องผา่นมติการลงมติอนมุตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี+ (3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึ+ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที�ประชุม     อนมุตัิให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที+ 36  
ข้อความเดิม 
  ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบั

แต่วนัสิ Sนสดุของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื+นนอกจากที+กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ  จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื+อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที+จําหน่ายได้ทั Sงหมด 
หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ+งมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที+จําหน่ายได้
ทั Sงหมดจะเข้าชื+อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื+อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที+ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี S 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที+ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
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แก้ไขเป็น 
  ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบั

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

  ในกรณีที+ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที+เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั Sงใด จํานวน    
  ผู้ ถือหุ้นซึ+งมาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที+กําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อที+ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสอง
  ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที+เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั Sงนั Sนให้แก่บริษัท 
 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี S 

เห็นด้วย             205,956,255  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                      

99.96  

ไมเ่ห็นด้วย                            -   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
                           

-   

งดออกเสยีง                       86,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 
    

0.04  

บตัรเสยี  ไมม่ี        
 
ของจํานวนเสยีงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้นที+เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมเสยีงของบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากดั จํานวน  53,265,678 เสยีงที+ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระที� 9     เรื+องอื+น ๆ  

 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอให้พิจารณาวาระอื+นใด ทางเลขานุการฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น / ผู้ แทน ซักถามใน
ประเด็นตา่ง ๆ ประธานฯ ขอชี Sแจงคําถามที+มีผู้ ถือหุ้นถามไว้เพิ+มเติม ดงันี S 
 เวลาเราทําบริษัทหรือกิจการอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องหากําไรอยู่แล้ว แต่ว่าอยากได้กําไรต้องมีเหตุผลเพราะ
บริษัททําเหล็กมีอยู่มากมาย ดงันั Sนเราต้องทราบก่อนว่าเราจะทําอย่างไรถึงได้กําไร สําหรับ MCS เหตุผลของเราคือ
พนกังานเพราะพนกังานของเรามีใบรับรองมาตรฐานของญี+ปุ่ น ซึ+งมากกวา่พนกังานที+อยูใ่นบริษัทญี+ปุ่ น ซึ+งความคิดของ 
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เราคือ ต้องทําให้พนกังานมีความสามารถเพื+อที+เขาจะได้ทํางานให้เราได้ หมายถึงว่าบริษัทต้องมีนโยบายเข้าไปหางาน
แบบใหม่ ที+พนกังานเราไม่เคยทําจะได้ให้พนกังานฝึกเพื+อทราบถึงขีดความสามารถของตนเอง และเราจะมีที+ฝึกงานที+
บริษัทด้วย ดงัที+ทา่นผู้ ถือหุ้นบอก ทา่นมีเพื+อนที+ญี+ปุ่ นหลายคน ลองไปถามเขาดหูน่อยว่ามีบริษัทไหนที+เข้ารับงานญี+ปุ่ นได้
อยา่ง MCS บ้าง  บอกได้เลยว่าไม่มี มีเจ้าเดียวก็คือ MCS แต่กว่าจะทําได้มนัก็ต้องใช้เวลา ไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วก็ได้เลย 
ช่างเชื+อมของเราก็ต้องฝึกฝนเช่นกนั เมื+อมีฝีมือก็มีงานขอให้เข้าใจตรงจดุนี Sด้วย อย่างงานสนามบินที+เราเข้าไปรับ ถึงกําไร
มนัจะน้อย แตด้่วยเหตทีุ+วา่เราไมม่ีงานเลยจึงต้องทํา และอีกอย่างถือว่าเป็นโอกาสที+จะแสดงฝีมือของ MCS เช่นกนั และ
ตามกําหนดเวลาเสร็จสิ Sนโครงการคาดวา่ประมาณ เมษายน ปี 2563 หรือช้ากวา่นั Sน เวลานั Sนทกุทา่นจะได้มีโอกาสเข้าไป 
ใช้สนามบินและจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารผู้ โดยสารเป็นท่อ (Pipe) ซึ+งในประเทศไทยไม่เคยมี เราทําแบบนี Sเพื+อให้
พนกังานเราได้เรียนรู้วา่ทําอยา่งไร ถ้าเพื+อให้เขาเรียนรู้งานใหม ่ๆ ที+ไมเ่คยทําบริษัทต้องเข้าไปเสยีเงินหนอ่ย มีความหมาย
หรือไม ่แนน่อนวา่มีเทา่กบัเราให้ลกูเข้าไปฝึกหรือเรียนพิเศษ ที+ต้องจ่ายเงินคา่เรียนเหมือนกนั  
  
 สําหรับเรื+องที+ที+ดินที+ประเทศญี+ปุ่ น ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า ที+ดินใกล้ๆโตเกียวที+เราซื Sอได้ใช้เวลาในการ
ดําเนินการถึง 10 ปี ไมใ่ช่วา่อยู่ๆ  มีเงินถึงจะซื Sอได้เลย เมื+อซื Sอได้แล้วเราจะมีพื Sนที+ไว้สําหรับ เป็นคลงัสินค้า ( Stockyard ) 
หรือมีโรงงานเพื+อใช้ซ่อมแซมงาน  เราให้ทางบริษัทที+ญี+ปุ่ นหาคนไทยที+มีวีซ่าที+จะอยู่ญี+ปุ่ นได้เข้ามาฝึกเชื+อมงานที+ MCS 
ไทย เป็นเวลาปีกว่าและส่งกลบัไปทํางานที+ญี+ปุ่ น ทกุอย่างที+เราคิด ทุกอย่างที+เราทํา ไม่ใช่ 1 ปี 2 ปี จะได้ ทุกอย่างต้อง
ดําเนินการ step by step   
 
 เรื+องที+ขอแนะนํา คือ ถ้าคณุจะซื Sอหุ้น MCS ถ้าอยากได้ปันผล อนันี Sคิดว่าได้ แต่ถ้าซื Sอเพราะอยากให้ 1 ปี ได้ 
ราคาหุ้นเพิ+ม 100% อนันี Sขอให้พิจารณาใหม ่ MCS ไมใ่ช่แบบนั Sน ลองไปดหูน่อยเราเข้าตลาดมา 15 ปี ซึ+ง 15 ปีนั Sนเราไม่
เคยขาดทนุเลย เราทํางานแบบ Step by Step เพราะเราถือพนกังานเป็นหลกั เพราะพวกเขามีครอบครัว พวกเขามีลกู ลกู
เขาต้องเรียนต้องอยู ่ดงันั Sนเราต้องคิดถึงเขาเป็นหลกั  ถ้าพนกังานอยูไ่ด้ผู้ ถือหุ้นได้แนน่อน อยูที่+วา่เราคิดแบบไหน  
 
มีคําถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี S  

1. การขอให้ทา่นประธานวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจของเรา และวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศญี+ปุ่ น 
2. ปี 2019 มีงานเพียงพอกบั Capacity หรือไม ่
3. อยากให้ประธานฯช่วยแจ้งเรื+องกระบวนการสรรหาผู้บริหารที+จะมาทําหน้าที+ต่อ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบความ

คืบหน้าเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ได้ชี Sแจงดงันี S 
1. เกี+ยวกบัเรื+องธุรกิจดีถึงแคไ่หน ถ้าเราเก่งไมพ่อคือ เราไมไ่ด้งานเพราะฉะนั Sนธุรกิจดีหรือไมด่ีตา่งกนัแคว่า่กําไร

มากหรือน้อยเทา่นั Sน งานซึ+งเรามีทําอยูแ่ล้วประเทศญี+ปุ่ นใหญ่ เป็นไปไมไ่ด้ที+จะไม่มีงานให้เราทํา โดยเฉพาะ
ตอนนี Sเราอยูใ่นลาํดบั 5 หรือ 6 ที+ญี+ปุ่ น ถ้าอยู่ในธุรกิจก่อสร้างไม่มีใครไม่รู้จกั MCS  งานไม่ใช่ไม่มี งานมีอยู่
แล้วอยูที่+วา่เราจะเข้าไปรับอย่างไร งานญี+ปุ่ นกําไรเยอะ โอกาสของ MCS ถ้าอยากได้กําไรต้องหาประเทศที+
เข้ายาก เมื+อเราเข้าได้แล้ว เราอยากให้ญี+ปุ่ นรู้สกึวา่เราเป็นบริษัทญี+ปุ่ น แตพ่อดีโรงงานอยู่ไทยหรือจีน พอดีปี
ที+แล้วเราเพิ+งดําเนินการซื Sอที+ดินและโรงงานที+ญี+ปุ่ นสาํเร็จ  

2. เนื+องจากวา่เรามีเอางานโครงการปี 2564 เข้ามาทําก่อนบางสว่นซึ+งอาจจะยงัไมไ่ด้รับเงิน เพราะว่าบริษัทจะ
รับรู้รายได้ต้องส่งมอบงานก่อนถึงจะได้เงิน ดงันั Sนถ้าผู้ ถือหุ้นรอไหวและสามารถถือหุ้นไปได้อีก 4 ปี ปีที+ 4 
อาจจะได้คืนมาทั Sงหมด 
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3. เรื+องการสรรหา President ใหม่ขอให้ผมเป็นห่วงคนเดียวเพราะมนัเป็นหน้าที+ที+ผมต้องคิดและดําเนินการ  

ขอให้ผู้ ถือหุ้นไมต้่องเป็นหว่ง แคเ่ป็นหว่งสขุภาพผมก็พอ 
 
 ทางเลขานกุารฯแจ้งวา่ขณะนี Sสมควรแก่เวลาจึงกลา่วปิดประชมุ และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้แทนที+สละ
เวลาเข้าร่วมประชมุ  สาํหรับประเด็นคําถามที+ผู้ ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ+มเติมสามารถเขียนในใบแสดงความคิดเห็นโดย
บริษัทจะทําการตอบและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบภายหลงั 
 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ เพิ+มเติม ทางเลขานกุารฯ จึงกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา  13.20 น. 
 
 
 
 
                                          ลงชื+อ                                                                  ประธานที+ประชมุ 
                                                     (  ดร.ไนยวน   ชิ  ) 
                                                                                                ประธานคณะกรรมการ  
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( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที+ 5 ) 
 
ประวัติกรรมการที�ครบวาระและเสนอให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาเลือกตั �งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 
ชื+อ-สกลุ ดร. ไนยวน ชิ   
ประเภทกรรมการที+เสนอแตง่ตั Sง กรรมการ 
อาย ุ 67 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีที+เป็นกรรมการ        4 วาระ (เข้าดํารงตําแหนง่เมื+อปี 2548) 
วฒุิการศกึษา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญี+ปุ่ น 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 25  ปี 2547 
ประสบการณ์  
ปี 2548 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน )      
ปี 2561 ประธานคณะกรรมการบริหาร  
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั ( มหาชน )      
ปี 2562 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั (มหาชน) 
ตําแหนง่ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั (มหาชน) 
บริษัทที+จดทะเบียนอื+น ไมม่ี   
บริษัทที+ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียน   
ปี 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บริษัท ทานากะ เวลดิ Sง เซ็นเตอร์ จํากดั       
ปี 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 M.C.S. – JAPAN Co., Ltd. (ประเทศญี+ปุ่ น)   
การถือหุ้นของบริษัท       5,000,000 หุ้น (ข้อมลู ณ วนัที+ 30 ธนัวาคม 2562) 
รวมคูส่มรสและบตุรที+ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมม่ีคดีความในรอบ 5 ปีที+ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุ ในรอบปี 2562  

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั Sงหรือ 100% 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ได้ผา่นการพิจารณาจากที+ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 คา่ตอบแทน เห็นวา่มีคณุสมบตัิที+เหมาะสมซึ+งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของ 
 บริษัทฯ  จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก 1 วาระ  
หมายเหต ุ    ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื+นที+อาจจะทําให้เกิด 
    ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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         ( เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที+ 5 ) 
 

 
ชื+อ-สกลุ นายสมศกัดิb สริุยวงศ์ 
 
 
 
ประเภทกรรมการที+เสนอแตง่ตั Sง กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดงักลา่วไม่ได้เป็นกรรมการที+มีสว่นร่วมใน

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

อาย ุ 67 ปี 
สญัชาติ ไทย 
จํานวนปีที+เป็นกรรมการ        เข้าดํารงตําแหนง่เมื+อปี 2561 
วฒุิการศกึษา -  ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต (การเมืองการปกครอง) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -  ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -  หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 
 รุ่นที+ 19 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ปี 2549-2550 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 148 ปี 2561 
ตําแหนง่ปัจจบุนั                
บริษัทจดทะเบียน                

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

บริษัทที+ไมไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ในกิจการอื+นที+ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
การถือหุ้นของบริษัท       ไมม่ีการถือหุ้น (ข้อมลู ณ วนัที+ 30 ธนัวาคม 2562) 
รวมคูส่มรสและบตุรที+ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย     ไมม่ีคดีความในรอบ 5 ปีที+ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2562  

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั Sงหรือ 100% 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 4/4 ครั Sง 

หรือ 100% 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ได้ผา่นการพิจารณาจากที+ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
 คา่ตอบแทน เห็นวา่มีคณุสมบตัิที+เหมาะสมซึ+งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของ 
 บริษัทฯ  จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีก 1 วาระ  
หมายเหต ุ    ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื+นที+อาจจะทําให้เกิด 
    ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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นิยามของกรรมการอิสระ 

 
 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที+มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื+อพฒันาปรับปรุงการ
บริหารจดัการองค์กร ให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกํากบัดแูลที+ดี โดยกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี S 
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทั Sงหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั Sงนี S ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที+เกี+ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั Sน 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 Sงนี Sลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที+กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที+ปรึกษา
ของสว่นราชการ ซึ+งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที+อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Sงไม่
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 Sนด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที+ยื+นคําขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที+ได้รับการแตง่ตั Sงขึ Sนเพื+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 Sงหมดของบริษัทอื+น ซึ+งประกอบกิจการที+มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที+มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 
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9. ไม่มีลกัษณะอื+นใดที+ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี+ยวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต ภายหลงั

ได้รับการแตง่ตั Sงให้เป็นกรรมการอิสระที+มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกันกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

 
หมายเหตุ บริษัทได้กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทา่กบัข้อกําหนดขั Sนตํ+าของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ข้อบังคับ 

ของ 
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน) 

ในสว่นที+เกี+ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
______________________________________________________________________________ 

หมวดที� 4 
คณะกรรมการ 

 

ข้อ 19. ให้ที+ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Sงกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี S 
       (1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ+งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ+งหุ้นตอ่เสยีงหนึ+ง 
       (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที+มีอยูท่ั Sงหมดตาม (1) เลอืกตั Sงบคุคลคนเดียว หรือ   

       หลายคนเป็นกรรมการก็ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลผู้ซึ+งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ ที+ได้รับการเลอืกตั Sงเป็นกรรมการ  
     เทา่จํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั Sงในครั Sงนั Sน ในกรณีที+บคุคลซึ+ง ได้รับการเลือกตั Sง

ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที+จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั Sงในครั Sงนั Sน
ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี Sขาด 

ข้อ 20.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Sง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้า
จํานวนกรรมการที+จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที+สดุกบัสว่น 1 ใน 3  

  กรรมการที+จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที+สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Sนให้จบัสลาก
กนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที+อยู่ในตําแหน่งนานที+สดุนั Sน เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที+ออก
ตามวาระนั Sน อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 25.   กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี Sยประชุม เบี Sยเลี Sยง บําเหน็จ และโบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆตามที+ที+ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที+ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
มีมติเปลี+ยนแปลง 

 
หมวดที� 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิ Sนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื+นนอกจากที+กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ  จะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื+อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
5 ของจํานวนหุ้นที+จําหน่ายได้ทั Sงหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ+งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวน
หุ้นที+จําหนา่ยได้ทั Sงหมดจะเข้าชื+อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื+อใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการที+ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี S 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 Sงความเห็นของคณะกรรมการในเรื+องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ 
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนั
ภาษาไทยที+จดัพิมพ์จําหน่าย ณ ท้องที+อนัเป็นที+ตั Sงสํานกังานใหญ่ของบริษัทนั Sน เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วนั  สถานที+ที+จะใช้เป็นที+ประชุมผู้ ถือหุ้นนั Sนต้องอยู่ในท้องที+อนัเป็นที+ตั Sงของสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังานสาขา 
หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที+ตั Sงสาํนกังานใหญ่   
 ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที+จําหนา่ยได้ทั Sงหมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ+งหนึ+งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Sงหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที+จําหนา่ยได้ทั Sงหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที+ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Sงใด เมื+อลว่งเวลานดัไปแล้ว ถึง 1 ชั+วโมงจํานวน ผู้ ถือหุ้นซึ+ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที+กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Sนมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Sงหลงันี S ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื+นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที+และลายมือชื+อของผู้ ถือหุ้นที+มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที+นาย
ทะเบียนกําหนด  
  หนังสือมอบฉันทะนี S 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 Sนให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี S 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที+ประชมุออกเสยีงเพิ+มขึ Sนอีกเสยีงหนึ+งเป็นเสยีงชี Sขาด 
  (2) ในกรณี ดงัตอ่ไปนี S ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Sงหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ+งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Sงหมดหรือบางสว่นที+สาํคญัให้แก่บคุคลอื+น 
  (ข) การซื Sอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื+นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี+ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั Sงหมดหรือบางสว่นที+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 Sก่อนเข้าประชมุ ( แล้วแตก่รณี )  
 
ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
 

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

   หนงัสอืเดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ตัวจริงหรือสาํเนา 
 

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

หนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะที+รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 
ผู้ถอืหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 
 

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

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

หนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะที+รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

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

ห้องบอลรูม 2-3 , โรงแรมคอนราด , กรุงเทพฯ 
87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-690-9999 แฟกซ์: 02-690-9111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
วิธีการเดินทาง 

รถยนต์สว่นตวั  :  ใช้ทางออกเพลินจิตฝั+งใต้เพื+อลงจากทางดว่น จากนั Sนเลี Sยวซ้ายเข้าสูถ่นนเพลินจิต 
  และเลี Sยวซ้ายเข้าสูถ่นนวิทย ุ
รถไฟฟ้า     :  ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต ทางออกที+ 2 ถนนวิทย ุหรือ ทางออกที+ 3 ถนนร่วมฤดี 
รถประจําทาง   : รถประจําทางหมายเลข 501, 25, 513, 17 และ 40 
 

ตารางเวลารถ Shuttle Bus ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 

 
เวลา   07.00 – 09.00 น.  ทกุ 10 นาที 
เวลา   09.00 – 11.30 น.  ทกุ 30 นาที 
เวลา   11.30 – 13.00 น.  ทกุ 10 นาที 
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ขั �นตอนการลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

เริ�มลงทะเบียน 

เวลา 8.30 น. 

 

มี Barcode 
 

ไม่มี Barcode 

 

รับคูปองอาหารวา่ง/ใบลงคะแนน 

 

 

เริ�มประชุม  

เวลา 9.30 น. 


