รายงานการประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 14 ประจําปี 2558
บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
ห ้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ท ี 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.
ผูม
้ าประชุม :
คณะกรรมการ :
1.

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

ประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

2.

นายมาริษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

3.

ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษั ทภิบาลและ
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

4.

นายหัตถศั กดิ ณ ป้ อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5.

นายธราธร เปรมสุน ทร

กรรมการ และกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

6.

นายปิ ยุช กุปต ้า

กรรมการ และ คณะจัดการ

7.

นายอาชีช อนุปัม

กรรมการ และ คณะจัดการ

8.

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และคณะจัดการ

เลขานุการ :
1.

นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ

เลขานุการบริษัท

ผูบริหาร
้
:
1.

นายธนะ เรืองศิลาสิงห์

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - การผลิต

2.

นายชิชริ ์ วีเจย์ ปิ มปลิก ้า

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี

3.

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศั กดิ

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

4.

นายไพฑูรย์ เชือสุข

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - จัดหา

5.

นายทรงศั กดิ ปิ ยะวรรณรัตน์

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย
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6.

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

7.

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี

8.

นายชัยเฉลิม บุญญานุวต
ั ร

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

9.

นายอมิท คันนา

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุน
และความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

ผูสอบบ
้
ัญชีของบริษ ัท
1.

นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี

บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
หมายเลขผู ้สอบบัญชี 3440

ผูเข้
้ าร่วมประชุม :
1.

นายสุรพล ลิมพานิช

ผู ้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี

เริมประชุม เวลา 10:00 น.
ก่อนเริมเข ้าสู ่ การประชุม นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู ้จั ดการใหญ่ เรียนต่อทีประชุมเรืองการเปลียนแปลงของ
คณะกรรมการบริษัทโดยนายคูชค
ิ ชั ทเทอจี อดีตประธานกรรมการ ได ้แจ ้งขอลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการและ
กรรมการของบริษัท หลังจากดํ ารงตําแหน่งในกรรมการของบริษัทเป็ นระยะเวลา 10 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
แต่ง ตั งนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรั น เป็ นกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะจั ดการ และป ระธาน
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา และพิ จารณาผลตอบแทน กรรมการผู จ
้ ั ด การใหญ่ได ้สรุ ปให ้ทีประชุมทราบถึง
ประสบการณ์การทํางานของนายนเรนดรันที Tata Steel Limited ประเทศอินเดีย และการเป็ นกรรมการบริษัท Tata Steel
ประเทศไทยเมือหลายปี ทีผ่านมา ท ้ายสุดกรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้กล่าวขอบคุณนายคูชค
ิ ชั ทเทอจี ทีได ้ให ้การสนั บสนุ น
บริษัทเป็ นอย่างดีและต่อเนืองมาโดยตลอด
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรั น ประธานได ้กล่าวต ้อนรั บ คณะกรรมการและผู ้ถือหุ ้นทุกท่านทีมาร่วมประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 14 ประจําปี 2558 และได ้แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่ามีผู ้ถือหุ ้นมาประชุม ทังทีมาด ้วยตนเองและทีรั บ
มอบฉั นทะจํานวน 535 คน นั บ รวมจํ า นวนหุ ้นได ้ทังสิ น 6,332,555,819 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 75.19 ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได ้แล ้วทังหมดของบริษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทข ้อ 37 จึง
ขอเปิ ดการประชุมเพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามวาระการประชุม
ประธานได ้กล่าวแนะนําคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู ้สอบบัญชีของบริษัท ทีเข ้าร่วมประชุม และได ้ให ้
เลขานุการบริษัทชีแจงรายละเอียดให ้ผู ้ถือหุ ้น ได ้รั บทราบเกียวกับวิธก
ี ารออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
เพือความสะดวกในการสรุปเป็ นมติ และเพือให ้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปโดยถูกต ้องและครบถวน
้
เลขานุการบริษัทได ้แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นในวันนี มีข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะที
เกียวข ้องกับ การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ใ นเอกสารทีได ้จั ดส่ งให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รั บทราบ
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ล่วงหน ้า หน ้าที 32 – 35 สํ าหรับ เอกสารภาษาอังกฤษ และหน ้าที 28 – 31 สํ าหรั บเอกสารภาษาไทย และมีวธ
ิ ป
ี ฏิบัติ
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนั บคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดั งรายละเอียดตามที
ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว หน ้าที 38 - 39 สํ าหรับ เอกสารภาษาอังกฤษ และหน ้าที 34 – 35 สํ าหรั บเอกสาร
ภาษาไทย ซึงได ้สรุปให ้ทีประชุมรับทราบ
ประธานกรรมการจึงได ้ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระดังต่อไปนี
วาระที 1 : พิจ ารณาร ับรองรายงานการประชุ ม สามัญผู ถ
้ ือ หุ ้น คร งที
ั
13 ประจํา ปี 2557 เมือ วัน ที 31
กรกฎาคม 2557
ประธานกรรมการเสนอให ้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั งที 13 ประจํ าปี 2557 เมือ
วันที 31 กรกฎาคม 2557 ซึงบริษัทได ้ส่งสํ าเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รั บทราบล่วงหน า้ พร ้อมกับ
หนั งสือนั ดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ลํ าดั บ ที 1 ในหน ้าที 10 - 26 โดย
คณะกรรมการได ้พิจารณาแล ้วเห็นว่าได ้มีการบัน ทึกไว ้อย่างถูกต ้อง จึงเห็นสมควรเสนอให ้ทีประชุมผู ้ถือ หุ ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 13 ประจําปี 2557 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2557
มีผู ้ถือหุ ้นมีข ้อเสนอ ซึงประธานกรรมการได ้ชีแจงและสรุปได ้ดังนี
พันตํารวจเอก สมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู ้ถือหุ ้น ขอให ้แกไขชื
้
อทีสะกดผิดในหนั งสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษหน้า
12–19 โดยให ้แกจาก
้
เสริมเกียรติ เป็ น สมเกียรติ
ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและขอโทษ พันตํารวจเอก สมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ สํ าหรับข ้อผิดพลาดในเอกสาร
โดยจะได ้ดําเนินการแกไขต่
้ อไป
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานกรรมการจึงแจ ้งก่อนการลงคะแนนเสี ยงให ้ผู ้ถือหุ ้นรั บทราบว่า ใน
วาระการประชุมนีเป็ นวาระปกติ จะต ้องได ้รับอนุมัตจ
ิ ากผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือ
หุ ้นทีมาประชุมและมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง ดังนี
ผู ้ถือหุ ้นทังหมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้ 6,567,346,381

หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน 6,567,071,381

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 99.9958

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

265,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 0.0040

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือตอนเริมเปิ ดประชุม จํานวน 2,173,072 หุ ้น
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วาระที 2 : ร ับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557 - 2558 สินสุดว ันที 31 มีนาคม 2558
ประธานกรรมการได ้มอบหมายให ้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู จ้ ัดใหญ่เป็ นผู ้รายงานสรุปผลการดํ าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี บั ญชี 2557-2558 สิ นสุด วั น ที 31 มีนาคม 2558 ให ้ทีประชุมรั บทราบโดยมีร ายละเอียดตามสารจาก
คณะกรรมการทีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557-2558 ซึงได ้จัดส่ งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนังสือนัดประชุมแล ้ว
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้รายงานผลการดําเนิน งานของบริษั ทและการพั ฒนาทีสํ าคัญในรอบปี 2557 – 2558
ซึ งแส ด งให เ้ ห็ น ถึ ง การ เ ติ บ โ ตที ลดล งข องการ ใช ้เหล็ กทั วโล กใ นปี 25 57 ทีเ พิ ม ขึ นเ พี ย ง ร อ
้ ย ละ

0.6

เทียบกับอัต ราทีเพิมขึนเกือบร ้อยละ 3 ในปี ก่อนหน ้านี โดยประเทศทีพั ฒนามีอัตราการเติบ โตทีดีกว่าคือร ้อยละ 6.2
แมแต่
้ ในประเทศจีนทีอัตราการเติบโตได ้เพิมขีนอย่างต่อเนืองตลอดมาเกือบ 20 ปี ก็เริมมีอัตราการใช ้เหล็กลดลง ร ้อย
ละ 3.3 ในปี 2557 ประเทศจีนมีการใชเหล็
้ กในอัตราทีลดลง ส่ งผลให ้การส่ งออกเหล็กสํ าเร็ จรูป ของจีนเพิมสูงขึนกว่า
ร ้อยละ 50 ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 จึงส่งผลกระทบถึงธุรกิจเหล็กในภูมภ
ิ าคอาเซียนและทัวโลก
ในช่ วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ราคาของแร่เ หล็กได ้ลดลงอย่า งมีนั ยสํ าคัญ ในขณะทีราคาของเศษเหล็ ก
ยั งคงที ซึ งส่ งผลต่ อ โรงงานเหล็ ก ทีใชเศษเหล็
้
กเป็ นฐานการผลิต เพราะต ้นทุน การผลิต ยั งคงสูงในขณะทีราคา
สิน ค ้าสํ าเร็จ รูป ลดลง ในประเทศไทย ความไม่แน่น อนทางการเมือง ในครึงปี แรกของปี 2557 เป็ นความท ้าทายต่อ
ธุรกิจเหล็ก เนืองด ้วย GDP ทีเติบโตเพียงร ้อยละ 0.9 ยิงไปกว่านัน ดัชนีความเชือมัน ในอุตสาหกรรมลดลงตํ ากว่า 100
ซึ งส่ ง ผลให ้การใช ้เหล็ กในประเทศไทยลดลงในปี 2557 เมือเทีย บ กั บ ปี 2556 ตั ว เลขการนํ า เข า้ เหล็ ก ลวด
จากประเทศจีน ได ้เพิมขึนเกือบร ้อยละ 20 บริษัทได ้ใชความพยายามทุ
้
กวิถท
ี างเพือแกไขสถานการณ์
้
โดยเพิมปริมาณ
การขายจากผลิตภัณฑ์อน
ื เช่น เหล็กเส ้นชันคุณภาพ SD-50 เหล็ กต ้านแรงสั นสะเทือนแผ่น ดิน ไหว เหล็กเส ้นตัดและ
ดัดสํ าเร็จรูป
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้เชิญผู ้ถือหุ ้นซั กถามเกียวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท
1. นายสถาพร ผั ง นิรั นดร์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามถึง แผนการจ่ายเงิน ปั นผลของบริษั ท และได ้เสนอให ้บริษั ท
พิ จ า ร ณาการ จั ด ป ร ะชุ มส ามั ญ ป ร ะจํ าปี ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ให เ้ ร็ วก ว่ า วั น ที 31 กร กฎา คม พ ร อ
้ ม กั บ ขอให บ
้ ริ ษั ท เพิ ม
รายละเอียดเกียวกับข ้อมูลอัตราส่ วนทางการเงิน ซึงปรากฏในรายงานประจําปี หน ้า 2 นอกจากนี ได ้ถามถึงวิธก
ี ารบริหาร
สินทรัพย์ของบริษัทเพือให ้ได ้รับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทดี
ี ขน
ึ
ในเบืองต ้น ประธาน กรรมการได ้ให ้ข ้อมูล และคํ าอธิบ ายเกียวกั บ ธุร กิจ เหล็ก ทั วโลกต่อ ผู ้ถือ หุ ้น ขณะที
ราคาของเหล็กได ้ลดลงอย่างเป็ นนัยสํ าคัญ แต่ราคาวัตถุดิบและค่าใช ้จ่ายอืนมิได ้ลดลงตามสั ดส่ วนในขณะทีบริษัทยั งมี
ค่าใช ้จ่ายด ้านบุคลากร อีกทังการส่ งออกจํานวนมหาศาลของจีน ได ้สร ้างความยากลํ าบากให ้กับธุรกิจเหล็กทัวโลก และ
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ไม่ใช่บริษัทเดียวทีเผชิญกับปั ญหานี ประธานกรรมการยั งได ้ชีแจงว่าคณะกรรมการทุกท่าน
ผู ้บริห าร และพนั กงานของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได ้ทํา หน า้ ทีของตนเองอย่างเต็มความสามารถท่ามกลาง
ช่วงเวลาทีท ้าทายนี แมมี้ บางปั จจัยทีอยูน
่ อกเหนือการควบคุม เช่น ราคาเหล็ก แต่บริษัทยังคงมุ่งมันทีจะบริหารงานให ้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สํ าหรับประเด็นเกียวกับวันประชุมผู ้ถือหุ ้น ประธานกรรมการจะนําไปพิจารณาต่อไป
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2. พันตํารวจเอก สมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู ้ถือหุ ้น ได ้สอบถามถึงจํานวนตัวเลขขาดทุน สะสมทีแท ้จริงของบริษัท
แล ะแนวทางการ จั ดการ พ ร ้อมกั บ สอบ ถามว่ า บ ริ ษั ทจะจ่า ย เงิน ปั นผ ลได อ
้ ย่ างไร และเมื อไร และผู ถ
้ ื อ หุ น
้
เ ข า้ ใจ เ ป็ น อย่ าง ดี ถ ึ ง ผลกระทบจ าก กา ร นํ า เข ้า เ หล็ กจ ากป ร ะ เ ทศ จี น ร วม ทั ง ค วา มยุ่ ง ยา ก ท าง ก าร เมื อ ง
และเศรษฐกิจของไทย และได ้ขอให ้บริษัทพิจารณาให ้ความสํ าคั ญในการส่ งออกไปยั งประเทศเพือนบ ้าน เช่ น พม่า
ลาว และกัมพูชา พร ้อมกับแนะนํ าให ้บริษัทพิจารณาลดสินค ้าคงคลังและวิธก
ี ารสร ้างรายได ้เพิมขึน
ประธานกรรมการได ้ให ้คํามันว่าต่อพันตํารวจเอก สมเกียรติและผู ้ถือหุ ้นว่าบริษัทจะพยายามอย่างดีทสุ
ี ด ในการ
ปรับปรุงผลประกอบการของบริษัท เพือทีจะสามารถจ่ายเงินปั นผลให ้กับผู ้ถือหุ ้น บริษัทในกลุ่มบริษัททาทา สตีล ต่าง
ได ้รั บผ ลกระทบและเผชิ ญ กั บ ค วามยุ่ ง ยากทางธุร กิจ เช่ น กั น

อย่ า งไรก็ ต าม ทาทา สตีล ลิ ม ิเ ต็ ด

อิน เดี ย

ยังคงให ้ความร่วมมือและสนั บสนุนบริษัทโดยการสั งซือเหล็กจาก ทาทา สตีล (ประเทศไทย) อย่างสมําเสมอ บริษัท จะ
มุง่ เน ้นการส่งออกและการบริหารสินค ้าคงคลังเพือให ้บริการลูกค ้าได ้อย่างทันท่วงที
กรรมการผู จ้ ัด การใหญ่ได ้ชีแจงเรืองการส่ งออกไปประเทศเพือนบ ้านว่า บริษั ทได ้ส่ งเจ ้าหน า้ ทีไปประจําที
ป ร ะเทศ กั มพู ชา เมื อ

3

เดื อ นที แล ว้

เพื อส่ ง เส ริ ม การ ขายในท อ
้ งถิ น ใน ปี งบ ป ระมาณ 2558-2559

บริษัทมีแผนส่ ง ออกเหล็ก Tata Tiscon จํ านวน 50,000 ตัน ไปยั งอิน เดีย และบริษั ทยั งได ้รับ คําสั งซื อเหล็กเพือ
โครงการโรงไฟฟ้ า Xayaburi ระยะ 2 ทีประเทศลาว โดยการส่ งมอบจะเริมในเดือนสิง หาคม 2558 นอกจากนี เพือ
พัฒนาการให ้บริการลูกค ้าทีดีขน
ึ บริษัทมีโครงการเปิ ดคลังสินค ้าเพิมทีภาคใต ้
3. น.ส.ทิพ าภรณ์ อุน ศิ ริ จากสมาคมส่ งเสริม ผู ้ลงทุน ไทย ได ้ถาม 3 คํ าถาม ดังนี 1) ปริมาณยอดขายและ
เปอร์เซนต์การขายในประเทศ และทีส่ งออก ในปี 2558 และปี 2559 2) สํ าหรับโครงการ Xayaburi ต ้องการทราบ
กําหนดการส่ ง มอบผลิต ภั ณ ฑ์และรายได ้จากโครงการนี และ 3) กํา หนดการทีบริษัทจะได ้รั บ การรั บ รองเข ้าสู ่
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก โ ค ร ง ก า ร แ น ว ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ข อ ง ภ า ค เ อ ก ช น ไ ท ย ใ น ก า ร ต่ อ ต ้า น ทุ จ ริ ต จ า ก
สมาคมส่งสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผู ้จัดการใหญ่เรียนว่า สํ าหรับปี งบการเงิน 2558 มีปริมาณการส่ งออกร ้อยละ 7 และคาดว่าจะเพิมเป็ น
ร ้อยละ 10 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเน ้นการลงทุนทีมีกําไรเท่านั น ไม่ใช่แค่เพิมยอดขายแต่มแ
ี นวโน ้มขาดทุน
ในส่ วนยอดขายภายในประเทศจะขึนอยู่กับโครงการภายในประเทศ และการสนั บสนุนเงินทุน ของรั ฐบาลในระหว่างปี
ส่วนโครงการ Xayaburi การส่ ง มอบเหล็กจํานวน 30,000 ตันจะเริมในเดือนสิ งหาคม 2558 ส่ วนเรืองการรั บรองเข ้าสู ่
กระบวนการเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริต ทีบริษัทได ้ยืนเรืองไปเมือเดือน
มิถน
ุ ายน 2558 นี และบริษัทจะรายงานความคืบหน ้าให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบต่อไป
4. น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ แ ก ว้ ด ว ง เ ที ย น ผู ้ถ ื อ หุ น
้ ก ล่ า ว ชื น ช มโ ค ร งการค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ ท า ง ด า้ นจั ด ห า
ซึงสามารถลดต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ของบริษัทและเพิมอัตรากําไรก่อนภาษีเงินได ้ ต ้นทุนทางการเงิน ค่าเสื อมราคา และค่าตั ด
จํ าหน่ าย (EBITDA)

และ ได ส
้ อบถ ามถึ ง โค ร งการ อื นในลั ก ษณะเดี ย ว กั นนี แ ละ

บ ริ ษั ทจ ะดํ า เนิ นการ

อย่า งไรกั บ สถานการณ์ ก ารส่ ง ออกจากประเทศจีน ซึ งส่ ง ผลกระทบต่ ออุต สาหกรรมเหล็ ก ในประเทศไทย และ
ได ้แสดงความไม่เ ห็น ด ้วยกับ แนวทางเรืองการต่อต ้านมาตรการการทุ่มตลาด และการเรียกเก็ บค่าธรรมเนีย มพิเ ศษ
เพราะทังหมดจะทําให ้ราคาผลิตภัณฑ์สงู ขึนและต ้นทุนตลาดเพิมขึน
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กรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้ชีแจงเพิมเติมเกียวกับโครงการความเป็ นเลิศทางด ้านจัดหา ทีมุง่ เน ้นการจั ดหาสิ นค ้า
โลหะ อะไหล่ และวัสดุสนเปลื
ิ
อง โดยใชความได
้
้เปรียบจากการสั งซือปริมาณมาก โดยรวบรวมคํ าสั งซือจากทุกโรงงาน
นอกจากนี ได ้รายงานเรืองข ้อมูลโครงการการประหยัดพลังงาน (SAVE Program) และโครงการการลดต ้นทุน คงที (Fly
Against Hurdle – FAH) ซึงสอดคล ้องกับวิสั ยทัศน์ของบริษัท ในเรืองการส่ งออกจากประเทศจีน กรรมการผู ้จั ดการ
ใหญ่เรียนว่าบริษัทได ้ประสานงานใกล ้ชิดกับหน่วยงานรัฐเพือดูแลธุรกิจเหล็กในประเทศจากผลกระทบในเรืองนี
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นรั บทราบรายงานกิจการ
ประจําปี 2557 - 2558 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2558 โดยไม่มก
ี ารลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นวาระเพือรับทราบ
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมรั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2557 - 2558 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2558 ตามที
คณะกรรมการเสนอ
วาระที 3 : พิจารณาอนุม ัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สินสุดว ันที 31 มีนาคม 2558
ประธานกรรมการเสนอให ้ทีประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สิ นสุด วัน ที 31
มีนาคม 2558 ซึงคณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาแล ้ว เห็นว่างบดุลและงบกําไรขาดทุน ดังกล่าวได ้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู ้สอบบั ญชีข องบริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบั ญชี จํากัด และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้วนั น ได ้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดํ า เนิน งานของบริษัท ในปี 2557 - 2558 อย่าง
ถูก ต ้อง ครบถ ้วน และเพีย งพอ ดั ง มีร ายละเอีย ดปรากฏอยู่ ใ นรายงานประจํ า ปี 2557- 2558 ของบริษั ท ซึ งสรุ ป
สาระสํ าคัญได ้ดังนี
งบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สินทรัพย์

13,640

ล ้านบาท

หนีสิน

5,241

ล ้านบาท

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

8,399

ล ้านบาท

21,410

ล ้านบาท

(609.76)

ล ้านบาท

(0.07)

ล ้านบาท

รายได ้
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น

มีผู ้ถือหุ ้นได ้ตังคําถาม พร ้อมกับมีข ้อเสนอ ประธานกรรมการได ้ชีแจง ซึงสรุปได ้ดังนี
1. นายสถาพร ผังนิรัน ดร์ ผู ้ถือหุ ้น ถามเกียวกับ อัตราสั ด ส่ วนทางการเงิน ว่าบริษั ทจะสามารถปรั บ เปลียน
โครงสร ้างการขาดทุน ได ้หรือไม่ และบริษั ททาทา สตีล โกลบอล โฮลดิงส์ จะสนั บ สนุ น บริษั ทในการปรั บ ปรุ ง
สภาพคล่องได ้อย่างไรบ ้าง
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2.

นาย ศั กดิชั ย ส กุ ล ศ รี ม นตรี ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ถาม ถึง จํ าน วน ผู แ
้ ท นจํ าหน่ าย ในก รุ ง เทพ ฯซึ งเพิ มขึ น

ข ณ ะ ที ต ล า ด ข า ย ต ร ง ล ด ล ง แ ล ะ ต อ
้ ง ก า ร ท ร า บ ส่ ว น แ บ่ ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Tata

Tiscon

และเหล็ ก ต ้านทานแรงสั นสะเทือนแผ่ น ดิน ไหว อีกทั งต ้องการทราบตั ว อย่างการก่อ สร ้างทีใช ้ผลิต ภั ณฑ์เ หล็ ก
ต ้านทานแรงสั นสะเทือนแผ่นดิน ไหว และมีคํ าถามเพิมเติมถึงแผนการจัด การและต ้นทุน การดูแลรั กษาของเตาถลุง
ขนาดเล็ก (Mini Blast – MBF)
กรรมการผู จ้ ัด การใหญ่อธิบายว่าจํ า นวนยอดขายลดลงเนืองมาจากการลดอัน ดับ เครดิตของบางโครงการ
ส่ ว นผลิตภัณ ฑ์ Tata Tiscon กรรมการผู จ
้ ัด การใหญ่เ รีย นว่า มีส ่ วนแบ่งการตลาดอยู่ท ี 30-34% และ เหล็ กต ้าน
แรงสั นสะเทือนแผ่นดินไหว มีสว่ นแบ่งการตลาด 100% เนืองจากบริษัทเป็ นผู ผ
้ ลิต รายเดียว และได ้เรียนให ้ทราบชือ
โครงการทีใช ้สิ นค ้าประเภทนี สํ าหรั บเตาถลุง MBF บริษัทได ้หยุดการดําเนินงานและมีการดูแลรั กษาตามกําหนด
ระยะเวลาทีเหมาะสมด ้วยราคาทีไม่สูงนั ก อย่า งไรก็ต าม การเดินเตาถลุ ง ไม่ใช่ทางเลือกทีเหมาะสมในสถานการณ์
ปั จจุบัน ทังนีบริษัทอยู่ใ นระหว่างขั นตอนพิจารณาว่าจะดํ าเนิน การอย่างไร ส่ วนการจํา หน่ ายออก บริษัทกําลัง ให ้ผู ้
แทนทีเชียวชาญเฉพาะเข ้ามามีส่ วนร่วมในการกําหนดราคาขายทีสมเหตุสมผล รวมทังหาแนวโน ้มผู ้ซือ บริษัทหวังว่า
กระบวนการนีจะเสร็ จสินภายใน 3 เดือนข ้างหน ้า
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2558 โดยได ้แจ ้งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให ้ผู ้ถือหุ ้น
รับทราบว่า ในวาระการประชุมนีเป็ นวาระปกติ จะต ้องได ้รับ อนุ มัต ิจากผู ถ
้ อ
ื หุ ้นด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือ หุ ้น
ทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมมีมติอนุมัตงิ บดุล และงบกํา ไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สิ นสุดวันที 31 มีน าคม
2558 ด ้วยคะแนนเส ย
ี งข ้างมากของผู ถ
้ อ
ื หุ ้นทีมาป ระชุม และมีส ิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ
ด ้วยคะแนนเสียง ดังนี
ผู ้ถือหุ ้นทังหมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้

6,569,519,453

หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน

6,569,244,453

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 99.9958%

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

265,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0040%

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001%

วาระที 4 : พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2557 – 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
ประธานกรรมการแจ ้งให ้ทีประชุม ทราบว่า เพือให ้เป็ นไปตามข ้อบั งคั บ ของบริษัท ข ้อ 40 ซึ งกํ าหนดให ้ที
ประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจําปี เป็ นผู ้พิจารณาอนุมัตจ
ิ ัดสรรเงินกําไร และข ้อ 46 ทีกําหนดให ้บริษัทต ้องจั ด สรรกําไรสุทธิ
ประจําปี ส่วนหนึงไว ้เป็ นทุนสํ ารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี
้ )
จนกว่าทุนสํ ารองนีจะมีจํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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นอกจากนี นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทได ้กําหนดไว ้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตรา
ไม่เกินร ้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสํ ารองตามกฎหมาย ซึ งจะพิจารณาจากปั จจั ยต่างๆ

ทีจะไม่ทําให ้

มีผลกระทบต่อ การดํ าเนิน งานปกติข องบริษั ทอย่ างมีนั ยสํ าคั ญ ปั จจั ยดั งกล่าวประกอบด ้วยผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน ้าทีทีต ้องชํ าระหนีของบริษัทให ้เสร็ จสินตามสั ญญาการปรั บ
โครงสร า้ งหนี และสั ญญากู ้ยืม ใดๆ รวมถึง ปั จจั ยอืนๆ ทีเกียวข อ
้ งกั บ การบ ริห ารงานของบริษั ท โดยการคํ านึง ถึง
ผลประโยชน์สูง สุด ในระยะยาวของผู ้ถือหุ ้นเป็ นหลักสํ าคั ญ แต่ทั งนี จะต ้องได ร้ ับ ความเห็น ชอบและการอนุ มัต ิจ าก
คณะกรรมการ และ/หรือทีประชุม ผู ้ถือหุ ้น
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําปี 2557 - 2558 สินสุดวันที 31 มีน าคม
2558 บริษัทมีขาดทุน สุทธิต ามงบการเงิน รวม จํ านวน (611) ล ้านบาท และมีกําไรสุท ธิต ามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 15 ล ้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรเงินกําไรสํ าหรั บ ปี 2558 ไว ้
เป็ นทุน สํ ารองตามกฎหมายจํ า นวน 0.75 ล ้านบาท สํ าหรับ การจ่ ายเงิน ปั น ผล หลัง จากพิจ ารณาปั จจั ย ต่ าง ๆ ซึ ง
เกียวเนื องกั บการดํ า เนิน งานของบริษั ท งบการเงิน รวมถึง ค่าใช ้จ่ายทีจํา เป็ นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึ ง มี
ความเห็นให ้งดจ่ายเงินปั นผล
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู ้ถือหุ ้น ถามเกียวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัททีกําหนดว่าต ้องจ่ายเงิน ปั น
ผล ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไรหลังหักเงิน สํ ารองตามกฎหมายว่าข ้อกําหนดนีพิจารณาจากงบการเงิน รวมหรืองบ
การเงินเฉพาะกิจการ และสอบถามถึงแผนการตัดขาดทุนสะสม
พั นตํ ารวจเอก สมเกีย รติ บํารุงพฤกษ์ ผู ถ
้ อ
ื หุ ้น ให ้ความเห็น ประเด็ น นีว่า ตามพระราชบั ญญัตบ
ิ ริษั ทมหาชน
ในกรณีท ีงบการเงิน แยกมีกํ าไร บริษัท สามารถจ่ายเงินปั นผลให ้ผู ้ถือ หุั นได ้ ขอให ้ผู ้เกียวข อ
้ งตรวจสอบว่า สามารถ
ดําเนินการได ้หรือไม่ เนืองจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฎในงบการเงินรวมเท่านั น
ประธานกรรมการ กล่ า วว่ า บ ริ ษั ทจะดํ าเนิน การทุ ก อย่ า ง ตามกฎระเบีย บและข อ
้ กํ า หนดทีเกียวข อ
้ ง
ทุกคําถามจะถูกบันทึกเพือนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาอนุมัตก
ิ ารงดจัดสรร
กําไรไว ้เป็ นทุน สํ ารองตามกฎหมาย และงดจ่า ยเงิน ปั นผล โดยได ้แจ ้งเพิมเติมก่อ นการลงคะแนนเสี ย งให ้ผู ถ
้ อ
ื หุ ้น
รั บทราบว่า ในวาระการประชุมนี เป็ นวาระปกติ จะต ้องได ้รั บ อนุมัต จ
ิ ากผู ้ถือ หุ ้นด ้วยคะแนนเสี ย งข ้างมากของผู ้ถือ
หุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมมีมติอนุมัตงิ ดการจัดสรรกําไรไวเป็
้ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล ด ้วย
คะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
ดังนี
ผู ้ถือหุ ้นทังหมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้

6,569,519,453

หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน

6,567,614,453

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 99.9710%

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

715,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0108%

งดออกเสียง

จํานวน

1,190,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0181%
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วาระที 5 : พิจ ารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการผู
ั
ท
้ ครบกํ
ี
า หนดออกจากตํ าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 14 ประจําปี 2558
ประธานกรรมการแจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่า เพือให ้เป็ นไปตามข ้อบังคั บ ของบริษั ท ข ้อ 19 ซึงกําหนดให ้
กรรมการต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครังในอัตราหนึงในสาม (หรือใกล ้เคียง
กัน กับ หนึ งในสาม) ของจํานวนกรรมการทั งหมด โดยกรรมการทีพ น
้ จากตํ าแหน่ งอาจได ้รั บเลือกให ้กลั บเข ้ามารั บ
ตําแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ ซึงในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครั งนี มีกรรมการทีต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํ านวน 3
คน ได ้แก่
1) ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

2) นายหัตถศั กดิ ณ ป้ อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

3) นายปิ ยุช กุปต ้า

กรรมการบริษัท และ คณะจัดการ

ในการสรรหาบุค คลทีจะดํ า รงตํ าแหน่ ง กรรมการนั น คณะกรรมการบรรษั ทภิบ าล สรรหา และพิจ ารณา
ผลตอบแทนได ้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริษัทได ้ให ้ความเห็น ชอบ
ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดั บที 3 ซึงได ้จั ดส่ งให ้ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมกับ หนั งสื อนั ด
ประชุมฉบับนี และมีความเห็นว่ากรรมการทีต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 คน ได ้แก่ 1) ผศ. รวีวัล ย์ ภิยโยพนากุล
2) นายหั ต ถศั ก ดิ ณ ป้ อมเพ็ ช ร์ และ 3) นายปิ ยุ ช กุป ต ้า เป็ นบุค คลผู ท
้ รงคุณ วุฒ ิท ีมีค วามเหมาะสม มีค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอืนๆ ทีหลากหลาย มีภาวะผู ้นํา วิสั ยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน ้าที
ในตําแหน่งกรรมการบริษัท ให ้ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิน ธุร กิจของบริษัทได ้เป็ นอย่าง
ดี ตลอดจนไม่มป
ี ระวัตเิ กียวกับ การกระทํา ผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรั พย์ซงได
ึ
้กระทํ าโดยทุจริต และการทํ า
รายการทีอาจเกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาเลือกตั งกรรมการทีต ้องออกจากตํ าแหน่ งตามวาระ
ทัง 3 คน ได ้แก่ 1) ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล 2) นายหัต ถศั กดิ ณ ป้ อมเพ็ ช ร์ และ 3) นายปิ ยุช กุปต ้า กลับ เข ้าดํารง
ตํ า แหน่ งกรรมการและคณะกรร มการชุด ย่ อ ยอืนต่ อ ไปอีก วาระหนึ ง ตามทีได ผ
้ ่ านการพิ จ ารณากลั น กรองของ
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัตข
ิ องกรรมการทีได ้รับการเสนอชือ
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 4
ประธานกรรมการได ้เสนอให ้ทีประชุมลงมติเลือกตั งกรรมการเป็ นรายบุคคล ทังนี เพือให ้เป็ นไปตามหลั กการ
กํากับ ดูแลกิจการทีดีทตลาดหลั
ี
กทรั พ ย์แห่งประเทศไทยได ้กําหนดไว ้ ซึ งทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเห็น ชอบด ้วยกับวิธก
ี าร
ดังกล่าว
คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ จากสมาคมนักลงทุนไทย แสดงความกังวัลถึงความเป็ นกลางของกรรมการ จากการทีผศ.
รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ดํารงตําแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี
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ประธานกรรมการได ้เรียนชีแจงว่า ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ได ้รั บการพิจารณาและเห็ น ชอบว่ามีคุณสมบัต ิ
ในการดํารงตําแหน่ง ดังนั นจึงสมควรได ้รับการเลือกกลับเข ้ารับตําแหน่งต่อไป
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม กรรมการผู ้จัดการใหญ่จึงได ้ขอให ้ทีประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็ น
รายบุค คล โดยใชคะแนนเสี
้
ยงตามข ้อบังคับของบริษั ท ข ้อ 18 (ข) เท่ากับจํานวนหุ ้นทีถืออยู่ทังหมด ซึ งจะแบ่งคะแนนเสียง
ให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี เป็ นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ถ
้ ือหุ ้น
ทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการผู ้ทีครบกําหนดออกจากตํ าแหน่ ง ตามวาระ ในการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 14 ประจําปี 2558 เป็ นรายบุคคล และให ้ดํารงตําแหน่งเดิม ด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้
ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง ดังนี
1. ผศ.รวีว ัลย์ ภิยโยพนากุล
ผู ้ถือหุ ้นทังหมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้ 6,569,519,453

หุ ้น

เห็น ด ้วย

จํานวน 6,568,600,353

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9860

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

909,100

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0138

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

รวมจํานวนหุ ้นได ้ 6,569,519,453

หุ ้น

เห็น ด ้วย

จํานวน 6,567,139,153

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9637

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

2,370,300

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0360

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

รวมจํานวนหุ ้นได ้ 6,569,519,453

หุ ้น

เห็น ด ้วย

จํานวน 6,567,139,153

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9637

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

2,370,300

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0360

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

2. นายห ัตถศ ักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์
ผู ้ถือหุ ้นทังหมด

3. นายปิ ยุช กุปต้า
ผู ้ถือหุ ้นทังหมด

วาระที 6 : พิจารณาอนุม ัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558-2559
ประธานกรรมการได ้มอบหมายให ้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู ้จัดใหญ่เป็ นผู ้รายงานวาระนี กรรมการผู ้จั ดการใหญ่
แจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่า เพือให ้เป็ นไปตามข ้อบั งคั บของบริษั ท ข ้อ 25 ซึ งกํ า หนดให ้กรรมการบริษั ทมีสิ ทธิไ ด ้รั บ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีทีประชุมผู ้ถือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติฯ
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คณะกรรมการได ้พิจ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล ้ว เห็ นสมควรเสนอให ้ที
ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มต
ั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจํ าปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีน าคม 2559) ใน
อัตราเท่ากับปี ทีผ่านมา โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจําและเบียประชุมทีจ่ายให ้เฉพาะครังทีกรรมการเข ้าร่วมประชุม ดั ง
รายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในหนั งสือนั ดประชุมหน ้า 7 และตารางด ้านล่าง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะจัดการ

ค่าตอบแทน

เบียประชุม

(บาทต่อปี )

(บาทต่อครัง)

ประธาน

630,000

42,000

รองประธาน

525,000

21,000

กรรมการ

472,500

21,000

ประธาน

168,000

15,750

กรรมการ

115,500

10,500

ประธาน

0

15,750

กรรมการ

0

10,500

คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา

ประธาน

150,500

15,750

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการ

75,000

10,500

เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาอนุมั ตค
ิ ่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจํ าปี 2558 - 2559 โดยได ้แจ ้งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสี ยงให ้ผู ้ถือหุ ้นรั บทราบ
ว่า ในวาระการประชุมนี จะต ้องได ้รั บ การอนุ มัติจากผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสีย ง
ทังหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมมีมติอนุมัตค
ิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อย ประจํ าปี 2558 - 2559 ตามที
คณะกรรมการเสนอจนกว่าทีประชุมผู ้ถือหุ ้นจะมีมติเป็ นอืน ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง ด ้วยคะแนนเสียง ดังนี (ทังนี เนืองจากวาระนีเป็ นวาระค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริษัททีเป็ นผู ้ถือหุ ้นและมีสท
ิ ธิออกเสียงจึงของดออกเสียง)
ผู ้ถือหุ ้นทังหมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้

6,569,519,453

หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน

6,567,799,568

หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 99.9738

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

1,310,000

หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.0199

งดออกเสียง

จํานวน

410,000

หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.0062

วาระที 7: พิจารณาแต่งตังผูสอบบ
้
ัญชีและกําหนดค่าสอบบ ัญชี ประจําปี 2558 - 2559
นายมาริษ สมารั มภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ ้งให ้ทีประชุมทราบว่า เพือให ้เป็ นไปตามข ้อบั ง คั บ ของ
บริษั ท ข ้อ 40 ซึ งกําหนดให ้ทีประชุม ผู ้ถือหุ ้นสามั ญ ประจํา ปี เป็ นผู ้พิจารณา แต่งตังผู ้สอบบัญชีและกํา หนดจํ านวน
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เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู ้สอบบัญชีจะแต่งตังผู ้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้ ทังนี มีเงือนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ บริษัทต ้องจัดให ้มีการหมุน เวียนผู ้สอบบั ญชีทลงลายมื
ี
อ
ชือรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใชผู้ ้สอบบัญชีรายอืนในสํ านักงานสอบบัญชีเดียวกันได ้
คณะกรรมการได ้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เห็ นสมควรเสนอให ้ทีประชุมสามัญผู ้ถือ
หุ ้นแต่งตัง นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3440) และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข (ผู ้สอบบั ญชีรับ
อนุญาตเลขที 4292) และ/หรือ นาย ชูพงษ์ สุรชูต ิกาล (ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาตเลขที 4325) แห่งบริษั ท ดีลอยท์ ทู ้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558 - 2559 ทังนี นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี
(ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3440) เป็ น ผู ้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัทมาตังแต่ปี 2555 - 2556
นอกจากนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นกําหนดค่าสอบบั ญชีข องบริษัทและบริษั ท
ย่อยในปี 2558 - 2559 เป็ นจํ านวนเงิน 4,208,000 บาท ซึงเป็ นอัตราทีเท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 - 2558 จํ านวน
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด ้านล่าง ดังนี
ค่าสอบบ ัญชี

ปี 2558-2559

ปี 2557-2558

(ปี ทีเสนอ)

(ปี ทีผ่านมา)

บริษัท

2,250,000 บาท

2,250,000 บาท

บริษัทย่อย (3 บริษัท)

1,958,000 บาท

1,958,000 บาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู ้ถือหุ ้น ได ้ให ้ความเห็นเรืองค่าใช ้จ่ายด ้านตรวจสอบบั ญชีของผู ้สอบบัญชีเป็ นดัชนีช ี
วัดผลงานของฝ่ ายการเงินของบริษัท หากจํานวนชัวโมงทีผู ้สอบบั ญชีใช ้มีจํานวนลดลง ค่า สอบบัญชีควรจะลดลงด ้วย
และนอกจากนั น อัตราค่าสอบบัญชีควรใกล ้เคียงกัน กับ บริษัทสอบบัญชีอนๆและอั
ื
ต ราค่าบริการจะคงทีหรือเพิมขึนควร
ได ้รับการดูแลติดตามอย่างระมัดระวังเพือประโยชน์ของบริษัท
นายมาริษ สมารั มภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได ้อธิบ ายว่าบริษัทมีค วามเชือมันในบริษัทผู ้สอบบั ญชี
และการปรับค่าบริการสอบบัญชีเกิดขึนเฉพาะเมือปี ทีผ่านมาเท่านัน ในเรืองนีได ้มีการพิจารณาสรุปว่าค่าสอบบั ญชีจํานวนนี
เป็ นอัตราทีเหมาะสมแล ้ว
เมือไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีประชุมพิจารณาอนุมัต ก
ิ ารแต่งตั งผู ้สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจํ าปี 2558 - 2559 โดยได ้แจ ้งเพิมเติม ก่อนการลงคะแนนเสี ยงให ้ผู ้ถือหุ ้นรั บทราบว่าใน
วาระการประชุมนีเป็ นวาระปกติจะต ้องได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสี ยงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและ
มีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมมีมติอนุมัต แ
ิ ต่งตังผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่า สอบบัญชี ประจํ าปี 2558 - 2559 ด ้วย
คะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสี ยงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนน
เสียง ดังนี
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ผู ้ถือหุ ้นทังหมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้

6,569,519,453 หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน

6,567,114,453 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 99.9633

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

395,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.0060

งดออกเสียง

จํานวน

2,010,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.0305

วาระที 8 : เรืองอนๆ
ื
ไม่ม ี
ประธานกรรมการได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามเพิมเติม
น า ย ฤ ท ธิ ชั ย ห ยิ บ เ จ ริ ญ พ ร ผู ้ ถื อ หุ ้ น ถ า ม เ กี ย ว กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ว่ า 1 )
ถ ้ารั ฐบาลมีแผนสํ าหรั บ โครงการใหญ่ๆ บริษัทจะมีแผนในการเพิมผลกํ าไรในเหล็ กเส ้นอย่างไร เพือช่วยปรับ ปรุ ง
ผลการดํ าเนิน งานของบริษัท 2) ใครคือคู่ แข่ งสํ าหรั บเหล็ กเส ้นและเหล็ กรู ปพรรณขนาดเล็ ก ในประเทศไทย
และอะไรคือจุดแข็งของบริษัท และ 3) บริษัทจะแก ้ปั ญหาเหล็กลวดอย่างไรในระยะยาว
นางสา ววภ
ิ า ส ุว ณ ิช ย ์ ผ ู ้ถ อ
ื ห ุ ้น ไ ด ้อ า้ ง ถ งึ ร า ย ง า น ข อ งส ภ า ธ ุร ก จ
ิ ต ล า ด ท ุน ไท ย ร ่ว ม ก ับ
สถาบัน บัณ ฑิต พั ฒนบร ิห ารศาสตร์ ซึงบ ่ง ช ีว่า ดัช นีค วามเช อมั
ื นนั ก ลงทุน ติด ลบเป็ นเวลา 6 เด ือ น และ
ในขณะทีภาคการก่อสร ้างยังเป็ นบวกแต่ภาคการผลิตเหล็ กติดลบ ขอให ้บริษัทช่วยยืน ยันข ้อมูลดั งกล่าว
ประธานกรรมการเรียนว่า ภาคการก่อสร ้างในเอเชียมีแนวโน ้มดีข นเป็
ึ
นลําดับ และสํ าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
ขึนกับความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรม และผลกระทบการนําเข ้าเหล็กจากจีน ทีมีผ ลต่อราคาเหล็กทัวโลก
อย่า งไรก็ต ามประธานได ้แสดงความหวั งทีเป็ นบวกต่อตลาดเหล็ ก และชีว่า สถานะในระยะยาวของเหล็ กน่ าจะดีข ึน
เนืองด ้วยเหล็กมีความจําเป็ นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่อธิบายเพิมเติมถึงระบบโครงสร ้างพืนฐานในประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ซึงคาดว่าจะมีการพัฒนาในระบบเครือข่ายการคมนาคมต่างกัน ในแต่ละพืนทีในแต่ละประเทศ ขณะนีบางโครงการใน
ประเทศไทยมีค วามล่าช ้า อย่างไรก็ตามในระยะยาว การบริโภคเหล็ กควรจะเพิมขึน กรรมการผู ้จัด การใหญ่ให ้ความ
มันใจว่าบริษัทสามารถรองรับการผลิตได ้หากความต ้องการสูงขึน และได ้เสริมว่า Tata Tiscon เป็ นผู ้นํ าสินค ้าเหล็ กเส ้น
ในประเทศไทย ได ้รั บการตอบรับ ทีเป็ นบวกจากการสํ ารวจด ้านความพึงพอใจของลูกค ้า ซึงเป็ นผลจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทังการสนับสนุนด ้านการตลาดและทีมขาย ทาทาสตีล (ประเทศไทย) มีเครือข่ายการจัด
จํ าหน่า ยทั วประเทศ มันใจได ้ว่าสามารถส่ ง มอบสิน ค ้าให ้ลูก ค ้าได อ
้ ย่างรวดเร็ ว และจะมีก ารปรั บ ปรุ งเครือข่ายนีใน
ประเทศเพือนบ ้านด ้วย ทีมงานลูกค ้าสั มพันธ์นําโดยผู ้บริหารระดับสูงพร ้อมให ้บริการต่อลูกค ้า กรรมการผู ้จั ดการกล่าว
ว่า คู่แข่งเหล็ กเส ้น และ เหล็ กรู ป พรรณขนาดเล็ก คือผู ้ผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ต าม บริษั ทจะเฝ้ าติด ตาม
สถานการณ์ และทําการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ เพือให ้ความมันใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในส่วนของเหล็กลวด
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้เรียนให ้ทราบถึงความคืบหน ้าเรืองการต่อต ้านการทุ่มตลาดของเหล็กลวดคาร์บ อนสูงและ
เหล็กลวดคาร์บอนตํา การพร ้อมกับกล่าวว่าบริษัทเปิ ดรับฟั งข ้อเสนอแนะ และข ้อแนะนํ า เกียวกับ ผลิตภั ณฑ์และบริการ
ของบริษัทเสมอ สํ าหรับการปรับปรุงต่อไป
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