รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ห้ องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
ผู้มาประชุม :
คณะกรรมการ :
1. นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน

ประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

2. นายมาริ ษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

3. ผศ.รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

4. นายหัตถศักดิ7 ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

6.

กรรมการ และ คณะจัดการ

นายปิ ยุช กุปต้ า

7. นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์

กรรมการ และ คณะจัดการ

8. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และ คณะจัดการ

เลขานุการ :
1. นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ

เลขานุการบริษัท

ผู้บริหาร :
1. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

2. นายชิชิร์ วีเจย์ ปิ มปลิก้า

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงินและบัญชี

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ7

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

4. นายไพฑูรย์ เชื Eอสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - จัดหา

5. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย
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6. นายพรชัย ตังวรกุ
E ลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

7.

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

8.

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

9.

นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็ นเลิศทาง
ธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
หมายเลขผู้สอบบัญชี 3440

ผู้เข้ าร่ วมประชุม :
1.

นายสุรพล ลิ Eมพานิช

ผู้จดั การส่วนอาวุโส – บัญชี

เริมประชุม เวลา 14:00 น.
นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานได้ กล่าวต้ อนรับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่านทีมาร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 15 ประจําปี 2559 และได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมทังที
E มาด้ วยตนเองและทีรับ
มอบฉันทะจํานวน 432 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั E Eน 5,894,524,429 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.99 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
E
ษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 37 จึง
ขอเปิ ดการประชุมเพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามวาระการประชุม
ประธานได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ เลขานุการบริ ษัท และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ทีเข้ าร่ วมประชุม และได้ ให้
เลขานุการบริ ษัทชี Eแจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับทราบเกียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพือ
ความสะดวกในการสรุปเป็ นมติ และเพือให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี E มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที
เกียวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในเอกสารทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
ล่วงหน้ า หน้ าที 31 – 34 ทังเอกสารภาษาไทยและภาษาอั
E
งกฤษ และมีวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การประชุม การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว ในหน้ าที
35 - 38 ซึง ได้ สรุปให้ ทีประชุมรับทราบ
ประธานกรรมการจึงได้ ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระดังต่อไปนี E
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วาระที 1 : พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง ที 14 ประจํา ปี 2558 เมื อ วั น ที 31
กรกฎาคม 2558
ประธานกรรมการเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังE ที 14 ประจําปี 2558 เมือ
วันที 31 กรกฎาคม 2558 ซึง บริ ษัทได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 1 ในหน้ าที 10 - 23 โดย
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังE ที 14 ประจําปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558
ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอบางประการ ซึง มีการชี Eแจงและสรุ ปได้ ดงั นี E
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ แก้ ไขชือทีสะกดผิด โดยให้ แก้ จาก สมเกียรติ เป็ น เสริมเกียรติ และ
ได้ ยกประเด็นเรื องการงดจ่ายเงินปั นผลในวาระที 4 ว่า บริษัทควรพิจารณาถึงกฎหมายหรื อระเบียบทีเกียวข้ องกับเรื องนี E
ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและขอโทษ พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ สําหรับข้ อผิดพลาดในเอกสารโดยจะ
ได้ ดําเนินการแก้ ไขต่อไป จากนันได้
E กล่าวเสริมว่าปี ทีผ่านมาเป็ นอีกหนึง ปี ทียากทีสดุ สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กทัว โลก
แม้ ว่า ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จะสามารถบริหารงานได้ ดีภายใต้ สถานการณ์เช่นนี E อย่างไรก็ตาม บริษัทจําเป็ นต้ อง
คํานึงถึงธุรกิจในระยะยาวรวมทังพิ
E จารณาปั จจัยความท้ าทายต่างๆทีเกียวข้ อง การจ่ายเงินปั นผลจะขึ Eนอยู่กบั
ความสามารถของบริษัทใน การสร้ างผลกําไรอย่างยัง ยืนและต่อเนือง
ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ เรี ยนชี !แจงว่า นโยบายของบริษัทในเรื+ องการจ่ายเงินปั นผลซึง+ ปรากฏ
ในหน้ า 29 จากรายงานประจําปี ระบุวา่ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไร
สุทธิจากงบการเงินรวม ตามข้ อกฎหมาย บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลได้ เมื+อไม่มีผลขาดทุนสะสม ขณะนี ! งบการเงินรวมของ
บริษัทยังแสดงผลขาดทุนสะสม พ.ต.อ. เสริมเกียรติ ยังคงยืนยันว่า บริษัทควรตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ และเสนอ
ให้ มีการประชุมเฉพาะในเรื+องนี !
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงตัวอย่างของบริ ษัทที+สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ แม้ วา่ จะมีผลขาดทุนสะสม
ในงบการเงินรวม และได้ ขอให้ บริษัทชี !แจงอย่างชัดเจน เนื+องจากมีบางบริ ษทั ที+มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และยังได้ ขอให้ ผ้ สู อบบัญชีช่วยดูรายละเอียดในประเด็นนี !ด้ วย
ประธานได้ กล่าวสรุปว่าบริษัทจะพิจารณาภาพรวมในระยะยาวเพือทีสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ธุรกิจ ความ
คิดเห็นทังหมด
E
ของผู้ถือหุ้น จะได้ รับการพิจารณา อย่างแน่นอน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานกรรมการจึงแจ้ งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่า ใน
วาระการประชุมนี Eเป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติทปี ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี E
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ผู้ถือหุ้นทั Eงหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้ 5,920,638,187
จํานวน 5,919,163,000
จํานวน
1,280,800
จํานวน
194,000

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9783
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0216
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี Eมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ Eนจากเมือตอนเริมเปิ ดประชุม จํานวน 26,113,758 หุ้น
วาระที 2 : รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 - 2559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั ใหญ่เป็ นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปี บัญชี 2558-2559 สิ Eนสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ให้ ทีประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสารจาก
คณะกรรมการทีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558-2559 ซึง ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558-2559 นําเสนอทั Eงในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึง แสดงให้ เห็นว่าเหล็กมีอปุ ทานส่วนเกินเป็ นจํานวนสูงมากทัว โลก เป็ นผลให้ การใช้ เหล็กจากโรงงาน
ทัว โลกลดลงมาอยู่ในระดับ 69.7% หลายประเทศได้ หนั ไปทําการส่งออก ซึง สร้ างแรงกดดันต่อราคาเหล็ก ความต้ องการ
เหล็กทัว โลกลดลงเกือบ 3% ในช่วงปี 2558 เนืองจากการชะลอตัวในประเทศจีน มีเพียงในภูมิภาคอาเซียนและประเทศ
อินเดีย ทียงั มีการบริโภคเหล็กในอัตราทีสูงขึ Eน
การเติบโตของ GDP ในประเทศไทย ในปี 2558 อยู่ทีประมาณ 2.8% ซึง มาจากการท่องเทียวและการลงทุน
สาธารณะ ดัชนีความเชือมัน ภาคอุตสาหกรรมในประเทศยังคงลดลง การบริโภคเหล็กในประเทศได้ ลดลงในรอบสองปี ที
ผ่านมา
ในส่วนของการดําเนินงานในปี ทีผ่านมา บริษัท บริ ษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็ก
ก่อสร้ างสยาม จํากัด ประสบความสําเร็จไม่มีอตั ราของเวลาทีสญ
ู เสียอันเนืองมาจากการบาดเจ็บเป็ นปี ที 4 และ 3
ตามลําดับ พนักงานจํานวน 93% มีส่วนร่วมอย่างน้ อยหนึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการเสริมปั ญญากับ
ทาทาสตีล ได้ ดําเนินการแล้ วเสร็จจํานวน 222 โรงเรี ยน ใน 45 จังหวัดทัว ประเทศ
การส่งมอบสินค้ าทีมีการเพิมคุณภาพและยกระดับการให้ บริการต่อลูกค้ ายังเพิมขึ Eนอย่างต่อเนือง บริษัทได้ รับ
การรับรองเป็ น สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต และได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น
1 ใน 51 บริษัท ทีอยู่ในรายชือหุ้นยัง ยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้ วยการบริหารค่าใช้ จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริ ษทั สามารถทํากําไรได้ เป็ นสองเท่าจากปี ทีผ่านมา EBITDA คิดเป็ น 5.2% ของรายรับจากยอดขาย โดย
มีกําไรก่อนภาษีจํานวน 223 ล้ านบาท กําไรสุทธิจํานวน 154 ล้ านบาท
ส่วนแนวโน้ มสําหรับปี 2559-2560 นันE คาดการณ์วา่ ประเทศจีนจะยังคงมีการส่งออกอย่างรุนแรงและต่อเนือง
รัฐบาลไทยได้ เริมผลักดันการลงทุนในโครงสร้ างพื Eนฐานในประเทศซึง จะมีผลต่อความต้ องการใช้ เหล็กก่อสร้ าง และใน
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นโยบายถัดไป บริษัทจะมุ่งเน้ นไปทีกลุ่มค้ าปลีกและการส่งออก การเพิม สินค้ าทีมีการเพิมคุณภาพ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพค่าใช้ จ่ายอย่างต่อเนือง
ประธานกรรมการได้ เชิญผู้ถือหุ้นซักถามเกียวกับรายงานของคณะกรรมการบริษทั ซึง สรุปคําถามและคําตอบได้
ดังต่อไปนี E
1. นายสุธีร์ สหัสสะรังษี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกียวกับส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้ าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย และราคาสินค้ าจากประเทศจีนเมือเทียบกับสินค้ าทีผลิตในประเทศไทย
กรรมการผู้จดั การใหญ่เรี ยนว่าส่วนแบ่งการตลาดของเหล็กลวดจากประเทศจีนอยู่ที 40-45% ซึง เป็ นจํานวนที
สูงมากและมีราคาทีถกู กว่าสินค้ าทีผลิตในประเทศ โดยราคาเหล็กลวดจากประเทศจีนจะถูกกว่าเหล็กลวดภายใน
ภายในประเทศไทยประมาณ 30 – 60 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ในกรณีของเหล็กเส้ นนั Eน สถานการณ์ดีกว่ามาก บริษัทมี
ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 30% ในตลาดภายในประเทศ สินค้ าจากประเทศจีนไม่ได้ มีส่วนแบ่งในตลาดนี E และยังได้
เรียนเพิมเติมว่าข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาดปรากฏในรายงานประจําปี หน้ าที 23 แล้ ว
ประธานกรรมการกล่าวเสริมว่าบริษัทได้ มีการริเริมการสร้ างงานใหม่ๆ เพือเป็ นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กบั
ธุรกิจ รวมถึงการเพิมยอดขายผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและดัดสําเร็จรูป การขยายตลาดในภูมิภาคและประเทศเพือนบ้ าน การ
พัฒนาเหล็กเส้ นคุณภาพพิเศษ การกระจายเครื อข่าย และการสร้ างเครื องหมายการค้ า TATA TISCON ให้ เข้ มแข็งเป็ นที
รู้จกั มากขึ Eน ประธานกรรมการได้ เน้ นยํ Eาว่าบริษทั ทาทาสตีล ประเทศไทย เป็ นหนึง ในไม่กีบริษทั ในโลกทีมีผลการ
ดําเนินงานทีดีขึ Eนในปี การเงิน 2558-2559
2. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี ทีผ่านมา บริษัท ทาทาสตีล ประเทศไทยมีการละเมิด
กฎหมายไทยใดๆ หรื อไม่ และมีกรรมการท่านใดมีส่วนเกียวข้ องในกิจกรรมใดทีผิดกฎหมายหรือไม่ ในฐานะทีบริษัทเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการบริษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นไปตามข้ อกําหนดตามกฎหมาย
กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวยืนยันว่าบริษัท ทาทาสตีล ประเทศไทย ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศอย่าง
เคร่งครัด
ประธานกรรมการกล่าวเสริมว่าด้ วยการมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีเหมาะสม จึงแน่ใจได้ ว่า จะไม่มีการ
ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามการทําแผนพลิกฟื นE บริษัท จะช่วยให้ บริษัททําการ
จ่ายเงินปั นผลได้ หรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ ยํ Eาให้ มีการจัดประชุมนอกรอบ และให้ บริษัทขอความเห็นจากนักกฎหมายถึงวิธีการ
ล้ างขาดทุนสะสม
ประธานกรรมการกล่าวถึงรายงานกิจการของบริษทั ตามทีกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ นําเสนอไปแล้ วถึงเรื อง
ราคาเหล็กทีลดลงในปี ทีผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทยังมี EBITDA ทีสงู ขึ Eน ประธานกรรมการได้ ให้ คํามัน ต่อทีประชุมว่า
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บริษัทจะได้ ทํางานอย่างเต็มทีทีจะพลิกฟื นE สถานการณ์ของบริษัทให้ อยู่ในฐานะทีจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลได้ ใน
อนาคตอันใกล้ ในขณะที หลายๆ บริษัทในธุรกิจเหล็กทัว โลกต่างประสบปั ญหาการล้ มละลายในระยะเวลาทีผ่านมา
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการ
ประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสุดวันที 31 มีนาคม 2559 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นวาระเพือรับทราบ
มติทปี ระชุม ทีประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ตามที
คณะกรรมการเสนอ
วาระที 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 2558 - 2559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
ประธานกรรมการเสนอให้ ทีประชุมพิจารณางบการเงินประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ซึง
คณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาแล้ ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วนันE ได้
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 - 2559 อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ ดังมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558- 2559 ของบริ ษัท ซึง สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี E
งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
สินทรัพย์
หนี Eสิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

12,897
4,343
8,554
16,872
154
0.02

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

มีผ้ ูถือหุ้นได้ ตงคํ
ั E าถาม พร้ อมกับมีข้อเสนอ ประธานกรรมการได้ ชีแE จง ซึง สรุปได้ ดงั นี E
1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ให้ ข้อเสนอแนะ เนืองจากบริ ษัทมีการส่งออกเพิมขึ Eน ดังนันจึ
E ง
ควรทีจะเพิมยอดขายในประเทศเพือนบ้ านด้ วย
ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้ อเสนอแนะ และให้ ความมัน ใจว่าบริ ษัทจะให้ ความสําคัญ
ในจุดนี E อีกทั Eงความคล่องตัวของโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื Eนฐานด้ านการคมนาคมขนส่งในประเทศไทย ส่งผลให้
ความต้ องการเหล็กในประเทศมีแนวโน้ มทีจะเพิมขึ Eนเช่นกัน
2. นายศักดิ7ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอให้ มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้ เร็ วขึนE และ
มีการสอบถามเพิมเติม ดังนี E
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•

อ้ างอิงจากรายงานประจําปี หน้ า 67 ในส่วนของเงินลงทุนเผือขายคืออะไร

•

อ้ างอิงจากรายงานประจําปี หน้ า 69 ให้ ช่วยอธิบายในส่วนของรายได้ อืน

•

ทําไมบริ ษัทจึงไม่สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารได้ เนืองจากส่วนนี Eเป็ นภาระค่าใช้ จ่ายทีทําให้
กําไรของบริษัทลดลง

•

ทําไมรายได้ จากการขายจึงลดลง

•

โปรดอธิบายว่าทําไมมาตรฐานการบัญชีจึงมีหลายฉบับ

•

อยากทราบสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อย

ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ อธิบายแก่ผ้ ูถือหุ้นว่าเป็ นส่วนแบ่งการลงทุนเก่าใน G J Steel เป็ น
มุลค่า 1 ล้ านหุ้น เมือสิ Eนปี ราคาตลาดจบลงที 2.2 ล้ านบาท นอกจากนี Eในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารนั Eนเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตายตัวทีบริษัทมีความจําเป็ นต้ องจ่ายโดยไม่ได้ คิดตามว่าผันผวนของกําไร กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ เสริ มว่า
คณะจัดการได้ พยายามหาวิธีในการลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอยู่ตลอด ตามเท่าทีจะเป็ นไปได้ ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ของปี นี Eลดลงไปถึง 20 ล้ านบาทเมือเทียบกับปี ทีผ่านมา
กรรมการผู้จัดการใหญ่อ้างอิงถึงรายงานประจําปี หน้ า 106 ในส่วนแยกย่อยของรายได้ อืน และได้ อธิบาย
เพิมเติมว่าปริ มาณของเมตริ กตันทังหมดในปี
E
2558-59 นั Eนสูงกว่าในปี 2557-58 ถึงกระนันรายได้
E
รวมกลับลดลง อัน
เป็ นผลมาจากราคาในท้ องตลาดปรับตัวลดลง กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ เรี ยนเพิมเติมถึงรายละเอียดสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นในบริ ษัทย่อยว่าอยู่ในรายงานประจําปี หน้ า 18
ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ เรี ยนเพิมเติมว่ามาตรฐานการบัญชีได้ มีการเพิมเติมข้ อมูลทีบริ ษัท
จดทะเบียนทุกบริษัทต้ องปฏิบตั ิตาม
3. นาย สถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริ ษัททีให้ ข้อมูลสัดส่วนทางการเงินในรายงานประจําปี
ถึงกระนั Eนก็อยากทราบว่าทําไมกําไรขันต้
E นของงบการเงินเฉพาะกิจการจึงลดลง ในเมือ TSTH ได้ รับรายได้ ค่าบริการ
จากบริ ษัทย่อย จากรายงานประจําปี หน้ า 69
นายมาริ ษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ ชี Eแจงว่า TSTH ซึง เป็ นบริ ษัทแม่ได้ ให้ บริการแก่บริษัทย่อย ทางบริ ษัทแม่
จึงได้ รายได้ ค่าบริ การในส่วนนี E ซึง เป็ นเหตุผลทีเราใช้ งบการเงินรวมในการดู รายได้ ทีได้ จากบริ ษัทย่อย (ค่าบริ การการ
จัดการ) ขึ Eนอยู่กบั สัดส่วนรายได้ จากการขาย ในปี ปั จจุบนั รายได้ จากการขายนันลดลง
E
เป็ นผลมาจากราคาในตลาด
เหล็กลดลง ซึงส่งผลให้ กําไรขันE ต้ นติดลบ เพราะรายได้ จากค่าบริ การยังอยู่ในระดับเดิม
4. นาย เกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้ อธิบายเพิมเติมในส่วนของทีผ้ ถู ือหุ้นก่อนหน้ าได้ ถามไป ใน
รายงานประจําปี TSTH ได้ คิดค่าบริการบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวน 1 ล้ านบาทต่อเดือน แต่ถึงกระนันบริ
E ษัทก็ยงั มีกําไรติด
ลบ อันนี Eเป็ นผลมาจากการกู้ยืมทีเพิมขึ Eนหรื อไม่ และในรายงานประจําปี หน้ า 69 ในส่วนของค่าใช้ จ่ายอืนคืออะไร
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นายมาริ ษ สมารัมภ์ อธิบายแก่ผ้ ูถือหุ้นว่าหากบริ ษัทย่อยขาดทุน ทางบริ ษัทแม่จะไม่คิดค่าบริ การตามสัดส่วน
ของการขาย เนืองจากจะส่งผลให้ ขาดทุนเพิม มากขึนE ในกรณีเช่นนี E TSTH จะคิดการบริการอยู่ที 1 ล้ านบาทต่อเดือน
แทน
ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กล่าวเพิมเติมว่า ณ ตอนนี Eวิธีการคํานวนค่าบริการการจัดการได้ ถกู เปลียนไปแล้ ว
โดยใช้ วิธีการกําหนดค่าบริ การแบบราคาต้ นทุนบวกกําไร ซึง น่าจะลดปั ญหาตรงนี Eไปได้ ในส่วนของค่าใช้ จ่ายอืนนันมา
E
จากการขาดทุนจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
5. นายสมเกียรติ ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความกังวลต่อราคาตลาดหุ้น และขอให้ คณะจัดการทําหน้ าทีให้ ดีทีสุด
ในการคงราคาตลาดทีดีไว้
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
2558 - 2559 สิ Eนสุดวันที 31 มีนาคม 2559 โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการ
ประชุมนีเE ป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทปี ระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี E
ผู้ถือหุ้นทั Eงหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,217,998,324
6,216,523,319
1,281,005
194,000

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9793%
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0206%
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000%

หมายเหตุ: ในวาระนี Eมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม ขึ Eนจากเมือตอนเริมเปิ ดประชุม จํานวน 297,360,137 หุ้น
วาระที 4 : พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2558 – 2559 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานกรรมการแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 40 ซึง กําหนดให้ ทีประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจําปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และข้ อ 46 ทีกําหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึง ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี Eจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี E นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทได้ กําหนดไว้ วา่ บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
ไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซึง จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
ทีจะไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วยผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าทีทีต้องชําระหนี Eของบริษัทให้ เสร็จสิ Eนตาม
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สัญญาการปรับโครงสร้ างหนี E และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการ
คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็ นหลักสําคัญ แต่ทั Eงนี E จะต้ องได้ รับความเห็นชอบและการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุม ผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสุดวันที 31 มีนาคม 2559
บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 154 ล้ านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจํานวน (3,246) ล้ านบาท ผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 54 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมจํานวน 898 ล้ านบาท
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสําหรับปี 2559 ไว้ เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 2.7 ล้ านบาท สําหรับการจ่ายเงินปั นผล หลังจากพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ซึง เกียวเนืองกับการดําเนินงาน
ของบริษทั งบการเงิน รวมถึงค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้ งดจ่ายเงินปั นผล
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริษัทตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ว่าการจ่ายเงินปั นผลจะต้ อง
จ่ายจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
ประธานกรรมการกล่าวว่า บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทีเกียวข้ อง อย่างไรก็ตามการดําเนินการใดจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรร
กําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล โดยได้ แจ้ งเพิม เติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ว่า ในวาระการประชุมนี E เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติทปี ระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงดการจัดสรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี E
ผู้ถือหุ้นทั Eงหมด
รวมจํานวนหุ้นได้
6,217,998,324 หุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน
6,216,513,524 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9792%
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,290,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0207%
งดออกเสียง
จํานวน
194,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000%
วาระที 5 : พิจารณาเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการผู้ทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559
ประธานกรรมการแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 ซึง กําหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังE ในอัตราหนึง ในสาม (หรื อใกล้ เคียง
กันกับหนึง ในสาม) ของจํานวนกรรมการทั Eงหมด โดยกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่ง
กรรมการอีกก็ได้ ซึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังE นี E มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน ได้ แก่

หน้ า 9 จาก 14

1) นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

ประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

2) นายมาริษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

3) นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ในการสรรหาบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการนันE คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความเห็นชอบ
ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 3 ซึง ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุมฉบับนี E และมีความเห็นว่ากรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทังE 3 คน ได้ แก่ 1) นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท
นเรนดรัน 2) นายมาริ ษ สมารัมภ์ และ 3) นายธราธร เปรมสุนทร เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอืนๆ ทีหลากหลาย มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที
ในตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดจนไม่มีประวัติเกียวกับการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงึ ได้ กระทําโดยทุจริต และการทํารายการที
อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
E
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ทังE 3 คน ได้ แก่ 1) นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน 2) นายมาริษ สมารัมภ์ และ 3) นายธราธร เปรมสุนทร กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืนต่อไปอีกวาระหนึง ตามทีได้ ผ่านการพิจารณากลัน กรองของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทีได้ รับการเสนอชือ
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 3
ประธานกรรมการได้ เสนอให้ ทีประชุมลงมติเลือกตังกรรมการเป็
E
นรายบุคคล ทังนี
E E เพือให้ เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้ ซึง ทีประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้ วยกับวิธีการดังกล่าว
น.ส. สุภาพร ภคสิริกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการเลือกนายมาริษ สมารัมภ์ กลับเข้ ารับ
การดํารงตําแหน่ง ซึง อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจและการปฏิบตั ิงาน เนืองจากดํารงตําแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี
ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณ และได้ เรี ยนชี Eแจงว่า นายมาริษ สมารัมภ์ ได้ รับการพิจารณาและเห็นชอบว่ามี
คุณสมบัติ ในการดํารงตําแหน่ง ดังนันจึ
E งสมควรได้ รับการเลือกกลับเข้ ารับตําแหน่งต่อไป
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม กรรมการผู้จดั การใหญ่จงึ ได้ ขอให้ ทีประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยใช้ คะแนนเสียงตามข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 18 (ข) เท่ากับจํานวนหุ้นทีถืออยู่ทงหมด
ั E ซึง จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่
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ผู้ใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี E เป็ นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติทปี ระชุม ทีประชุมมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการผู
E
้ ทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังE ที 15 ประจําปี 2559 เป็ นรายบุคคล และให้ ดํารงตําแหน่งเดิม ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี E
1. นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน
ผู้ถือหุ้นทังหมด
E
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,217,998,324
6,215,661,224
2,157,100
180,000

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

99.9653
0.0346
0.0000

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,217,998,324
6,216,524,424
1,293,900
180,000

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

99.9791
0.0208
0.0000

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,217,998,324
6,215,658,224
2,160,100
180,000

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

99.9652
0.0347
0.0000

2. นายมาริษ สมารัมภ์
ผู้ถือหุ้นทังหมด
E
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. นายธราธร เปรมสุนทร
ผู้ถือหุ้นทังหมด
E
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที 6 : พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559-2560
ประธานกรรมการแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 25 ซึง กําหนดให้ กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ใน
อัตราเท่ากับปี ทีผ่านมา โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจําและเบี Eยประชุมทีจ่ายให้ เฉพาะครังE ทีกรรมการเข้ าร่ วมประชุม ดัง
รายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 7 และตารางด้ านล่าง
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คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
(บาทต่อปี )
630,000
525,000
472,500
168,000
115,500
0
0
150,500
75,000

เบีย ประชุม
(บาทต่อครังE )
42,000
21,000
21,000
15,750
10,500
15,750
10,500
15,750
10,500

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 - 2560 โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่า
ในวาระการประชุมนี Eจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
E
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มติท ีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 - 2560 ตามที
คณะกรรมการเสนอจนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็ นอืน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
E
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี E (ทังนี
E E เนืองจากวาระนี Eเป็ นวาระค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริษัททีเป็ นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงจึงของดออกเสียง)
ผู้ถือหุ้นทังหมด
E
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,217,998,324
6,215,300,319
1,294,005
1,404,000

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9566
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0208
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0225

วาระที 7: พิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2559 - 2560
นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 40 ซึงกําหนดให้ ที ประชุมผู้ถือ หุ้นสามัญประจําปี เป็ นผู้พิจารณา แต่งตังผู
E ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู
E ้ สอบบัญชีจะแต่งตั Eงผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั Eงนี E มีเงือนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทีลงลายมือ
ชือรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ ผ้ สู อบบัญชีรายอืนในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
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คณะกรรมการได้ พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตังE นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3440) หรือ นายมนูญ มนูสขุ (ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที 4292) หรื อ นาย ชูพงษ์ สุรชูติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4325) หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ (ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 4800) แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี
2559 - 2560 ทังนี
E E นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3440) เป็ น ผู้ลงลายมือชือในงบการเงิน
ของบริษทั มาตังแต่
E ปี 2555 - 2556
นอกจากนี E คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยในปี 2559 - 2560 เป็ นจํานวนเงิน 4,208,000 บาท ซึง เป็ นอัตราทีเท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 - 2559 โดยมี
รายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้ านล่าง ดังนี E
ค่ าสอบบัญชี
บริษัท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)

ปี 2559-2560
(ปี ทีเสนอ)
2,250,000 บาท
1,958,000 บาท

ปี 2558-2559
(ปี ทีผ่านมา)
2,250,000 บาท
1,958,000 บาท

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามค่าสอบบัญชีดงั กล่าวรวมถึงค่าใช้ จ่ายอืนๆ ด้ วยหรื อไม่
นายมาริ ษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเรี ยนว่าค่าใช้ จ่ายอืนๆ ไม่รวมอยู่ในค่าสอบบัญชีดงั กล่าว
ค่าใช้ จ่ายบางรายการไม่ได้ เกียวข้ องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าใช้ จ่ายในการแปลเอกสาร มีงานบางรายการจะต้ องทําเพิมเติม
เพือให้ การสอบบัญชีเสร็จสมบูรณ์
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ คําแนะนําเรื องการลดจํานวนชัว โมงการทํางานของผู้สอบบัญชี
หากจํานวนชัว โมงทีผ้ สู อบบัญชีใช้ มีจํานวนลดลง ค่าสอบบัญชีควรจะลดลงด้ วยและยังได้ แนะนําให้ วางระบบการ
ตรวจสอบภายในให้ เข้ มงวด และจัดการอบรมให้ กบั ฝ่ ายการเงินซึงอาจจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายในเรื องนี E
นายมาริษ สมารัมภ์ ได้ อธิบายว่า มาตรฐานทางบัญชีทีระบุในรายงานประจําปี มีเป็ นจํานวนมาก ซึง ผู้สอบบัญชี
จะต้ องตรวจสอบและมัน ใจว่าบริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และในปี หน้ าจะมีการประกาศมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่
เพิมเติม ซึง ต้ องใช้ ผ้ สู อบบัญชีทีมีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ความสามารถในเชิงลึกทีจะทําให้ มนั ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
อย่างเหมาะสม
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
E ้ สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 - 2560 โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่าใน
วาระการประชุมนี Eเป็ นวาระปกติจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติทปี ระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
E ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 - 2560 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี E
ผู้ถือหุ้นทังหมด
E
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,217,998,324
6,216,520,524
1,283,800
194,000

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9793
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0206
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

วาระที 8 : เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
นายศักดิ7ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรืองการส่งแผ่นซีดีรอมให้ ผ้ ูถือหุ้น เป็ นวิทยาการทีล้าสมัย ขอให้
บริษัทตรวจสอบกับทาง สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในการทีจะเปลียนจากแผ่นซีดีรอม
เป็ น flash drive
นายสถาพร ผังนิ รันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณทีบริ ษั ทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เร็ วขึนE และได้ ขอให้ บริ ษัท
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิม เติม เช่น อัตราหมุนเวียนของสินค้ าคงคลัง และ Forward P/E ratio ในรายงานประจําปี
นายเทียนชัย วงศ์นวภรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริษัทจัดพาผู้ถือหุ้นไปเยียมชมโรงงานด้ วย
เมือทีประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื องอืนใดทีจะสอบถามหรื อเสนอแนะแล้ ว ประธานกรรมการได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือ
หุ้นทีได้ สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมและอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรืองต่างๆด้ วยดีในครังE นี E
อนึง หลังจากเปิ ดการประชุมแล้ ว มีผ้ ูถือหุ้นลงทะเบียนเพือเข้ าร่วมประชุมเพิมเติม โดยสามารถสรุ ปจํานวนผู้
ถือหุ้นทีมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังE นี E ทังที
E มาด้ วยตนเองและทีรับมอบฉันทะจํานวนทังสิ
E นE 547 ราย นับรวมจํานวนหุ้น
ได้ ทังE สิ นE 6,217,998,324 หุ้น คิด เป็ นร้ อยละ 73.83 ของจํา นวนหุ้น ที จําหน่ ายได้ แล้ วทังE หมดของบริ ษัท จํา นวน
8,421,540,848 หุ้น
ปิ ดประชุมเวลา 18:00 น.

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน)
ประธานทีประชุม
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